
 

 

C. STRATEGICKÁ ČÁST 
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5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů 
a opatření  

 

Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu 
zpracování SCLLD se zaměřuje na stanovení strategických a specifických cílů, příslušně 
k jednotlivým klíčovým oblastem a podoblastem.  

V celém procesu zpracování SCLLD se tedy zaměřujeme na tuto část: 

Obrázek 5–1: Strategická část v procesu zpracování SCLLD 



192 
 

5.1. Principy MAS a VIZE 

NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ÚZEMÍ, ZALOŽENÉ NA STUDIU JEHO SOCIÁLNÍCH, EKONOMICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH 

CHARAKTERISTIK A POZNATCÍCH POTŘEB, PŘÁNÍ A PROBLÉMŮ OBČANŮ, FIRMEM, INSTITUCÍ A DALŠÍCH 
RELEVANTNÍCH SUBJEKTŮ A AKTÉRŮ ÚZEMÍ, BYLA DEFINOVÁNA VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITY ROZVOJE 
ÚZEMÍ MAS ORLICKO A TO JAKO ODRAZ SPECIFICKÝCH SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK ÚZEMÍ, 
IDENTIFIKOVANÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A OHROŽENÍ A TO S PŘIHLÉDNUTÍM K EXISTUJÍCÍM FINANČNÍM, LIDSKÝM 
I MATERIÁLOVÝM ZDROJŮM ÚZEMÍ.  

 

Základní principy a hodnoty MAS ORLICKO: 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO důsledně respektuje uplatnění tzv. 
horizontálních principů (témat), a to ve všech úrovních. Průřezově mezi operačními programy 
je kladen důraz na respektování tří horizontálních principů: 

 Udržitelný rozvoj  

 Rovné příležitosti a nediskriminace  

 Rovnost mezi muži a ženami 

MAS ORLICKO záleží na kvalitním regionálním rozvoji, klade důraz na vyvážený a udržitelný rozvoj 
na bázi vzájemné spolupráce. 

MAS ORLICKO spolupracuje a podílí se na spolupráci všech zájmových skupin převážně v regionu. 

MAS ORLICKO zprostředkovává evropské a národní vize všem občanům regionu, jejichž realizace 
a dopad se ideálně promítají v životě místních obyvatel.   

MAS ORLICKO vhodně reaguje na měnící se ekonomické, sociální a přírodní podmínky 
a minimalizuje související rizika. 

MAS ORLICKO modernizuje stávající podmínky a cestou inovace vede k lepšímu životu na venkově. 

MAS ORLICKO podporuje projekty, které přinášejí širší nabídku v různorodých oblastech. 

 

VIZE: 

MAS ORLICKO je společenství zodpovědných a vzdělaných lidí, kteří 
se aktivně podílejí na vytváření, rozvoji a udržení hodnot svého 
území ve zdravém a přirozeném prostředí. 
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5.2. Hierarchie cílů strategie  

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ORLICKO MÁ CELKEM 4 KLÍČOVÉ OBLASTI / 

k nimž se vztahují STRATEGICKÉ CÍLE/, TY JSOU NÁSLEDNĚ ROZDĚLENY DO 16 PODOBLASTÍ / k nimž se vztahují 

SPECIFICKÉ CÍLE/. KAŽDÁ PODOBLAST JE NÁSLEDNĚ REALIZOVÁNA SKUPINOU 1 – 8 OPATŘENÍ.  

 

Klíčová oblast 

(název, číslo) 
 

Podoblasti  

(název, číslo) 
 

Opatření 

(číslo) 

     

1.  

Lidé a 

občanská 

společnost 

 
1.1. 

Služby prevence a inkluzivní podpory v území 
 

1.1.1. - 

1.1.6. 

 
1.2. 

Rozvinutá občanská společnost 
 

1.2.1. – 

1.2.6. 

 
1.3.   

Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i účastníků vzdělávání  
 

1.3.1. – 

1.3.8. 

 
1.4. 

Neformální a celoživotní vzdělávání 
 

1.4.1. – 

1.4.2. 

     

2. 

Podnikatelský 

sektor a trh 

práce 

 
2.1. 

Rozvinutá zemědělská výroba a lesnictví 
 

2.1.1. – 

2.1.5. 

 
2.2. 

Dostupný a šetrný cestovní ruch 
 

2.2.1. – 

2.2.2. 

 
2.3. 

Fungující a rostoucí sektor nezemědělského podnikání 
 

2.3.1. – 

2.3.3. 

 
2.4. 

Dobré příležitosti na trhu práce pro všechny 
 

2.4.1. – 

2.4.2. 

     

3. 

Investiční 

rozvoj území 

 
3.1.  

Bezpečná, dostupná a funkční občanská vybavenost v obcích 
 

3.1.1. – 

3.1.6. 

 
3.2. 

Kvalitní, bezpečná a ekologická doprava v území 
 

3.2.1. – 

3.2.4. 

 
3.3. 

Kulturní a sakrální dědictví regionu 
 3.3.1. 

     

4.   4.1.  4.1.1. – 
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Krajina  

a příroda 

Rozvoj etablovaných a inovativních produktů a služeb 4.1.3. 

 
4.2. 

Péče o volnou krajinu  
 

4.2.1. – 

4.2.3. 

 
4.3. 

Kvalitní životní prostředí v sídlech 
 

4.3.1. – 

4.3.2. 

 

Technická poznámka pro potřeby implementace (zadávání do systému MS 2014 +): 

V rámci tvorby hierarchie cílů SCLLD MAS ORLICKO nebyla definována samostatná opatření „Realizace projektů 

spolupráce“. Existence spolupráce je již integrovanou součástí dílčích specifických cílů  a realizace projektů formou 

spolupráce je pak pouze jedním z nástrojů realizace opatření a specifických cílů SCCLD  (obdobně není v hierarchii uvedeno 

opatření „Realizace projektů formou individuálních projektů“.  

Z tohoto důvodu je pro realizaci projektů realizovaných napříč specifickými cíly  a opatřeními a technické zajištění jejich 

vložení do MS 2014+ se stanovuje, že tyto projekty se do systému vkládají prostřednictvím: 

 

Strategický cíl IN:  Realizace průřezových projektů SCLLD 

Specifický cíl IN:  Realizace průřezových projektů SCLLD 

Popis:  Strategie MAS ORLICKO (identifikovaná opatření a cíle uvedená v klíčových oblastech 

1 - 4) jsou realizována také s využitím činností spolupráce PRV a dalších nástrojů. 

Průřezové projekty SCLLD přispívají k naplnění více než jednoho specifického cíle 

SCLLD MAS ORLICKO.  

Modelový příklad – projekt: Ovocné stezky: 

Aktivita projektu  Soulad aktivit se specifickými cíli SCLLD 

Kurzy ovocnářství  SC 2.1. 
Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro 
posílení konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

SC 4.2. 
V regionu jsou postupně realizována opatření k zajištění péče o 
přírodní hodnoty území a kvalitní životní prostředí 

Exkurze pro školy  SC 1.3. 
Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi 
potřeb všech jeho relevantních účastníků Vzdělávací materiály 

Realizace aktivit na obnovu ovocných 

sadů v území a nastartování procesů 

k jejich využívání místními obyvateli  

SC 4.2. 
V regionu jsou postupně realizována opatření k zajištění péče o 
přírodní hodnoty území a kvalitní životní prostředí 

Zapojení místních NNO do realizace 

projektu, organizace tradičních akcí a 

zapojení NNO do udržitelnosti projektu. 

SC 1.2. 
V území existuje silná občanská společnost, území oceňuje organizace i 
občany, kteří jsou aktivní ve prospěch ostatních 

 

Projekt se do systému MS 2014+ zadá pod specifickým cílem: Realizace průřezových projektů SCLLD 

/ Fiche PRV 9.V Žádosti pro realizaci Fiche 9 (programového rámce PRV) budou navedeny informace 

o souladu / příspěvku k naplňování všech příslušných SC a opatření SCLLD. 
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5.3. Klíčové oblasti strategie, strategické cíle a jejich měřitelné 
indikátory výsledku a výstupu 

 

V SOULADU S IDENTIFIKOVANÝMI KLÍČOVÝMI 

OBLASTMI BYLY STANOVENY 4 STRATEGICKÉ CÍLE 

– PRO KAŽDOU KLÍČOVOU OBLAST JEDEN.  

TYTO CÍLE JSOU V SOULADU S ROZVOJOVÝMI 

POTŘEBAMI ÚZEMÍ, NAPLŇUJÍ STANOVENOU VIZI 

A REFLEKTUJÍ PRINCIPY MAS PRO REALIZACI 

SCLLD.  

PRO POSOUZENÍ NAPLŇOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI 

TĚCHTO CÍLŮ BYLY DEFINOVÁNY INDIKÁTORY, 

KTERÉ MĚŘÍ MÍRU DOSAHOVÁNÍ TĚCHTO CÍLŮ 

PROSTŘEDNICTVÍM VYBRANÝCH SOCIO-

EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ A VYBRANÝCH 

SOUHRNNÝCH SPECIFICKÝCH INDIKÁTORŮ. 

 

 

Klíčová oblast Strategický cíl  

Klíčová oblast 1:  

Lidé a občanská společnost 

MAS ORLICKO je společenstvím obyvatel, kteří jsou vzdělaní a spokojení. 
Svoboda a životní možnosti místních obyvatel jsou podporovány adekvátním 
způsobem kvalitním vzděláním, službami, kulturou a společenským vyžitím.  

V území funguje spolupráce obyvatel, neziskových organizací, podnikatelského 
sektoru a obcí. Rozvinutá občanská společnost lépe přistupuje vzájemně k 
otázkám spolupráce a je schopna významně zkvalitnit zdraví a život svých 
obyvatel. 

Klíčová oblast 2: 

Podnikatelský sektor a trh 

práce 

Prosperující podnikatelský sektor reprezentují schopní a vybavení živnostníci a 
dobře fungující malé, střední a velké podniky. Podnikatelský sektor reaguje na 
potřeby související s probíhajícími změnami tržního prostředí. Je v souladu s 
regionální identitou, respektuje patriotismus a v území MAS ORLICKO posiluje 
celospolečenskou odpovědnost. 

Klíčová oblast 3: Investiční 

rozvoj území 

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní 

podmínky v obcích. Pečuje o své kulturní dědictví. Podporuje efektivní 

spolupráci v území za účelem zajištění koordinovaného rozvoje svého území. 

Klíčová oblast 4: Krajina a 

příroda 

Obyvatelé regionu jsou hrdí na zdejší přírodu a krajinu. Při svém rozvoji region 
staví na přírodě a krajině a jeho aktéři ji využívají zodpovědně a s respektem. 
MAS ORLICKO podporuje udržitelnost přírody a krajiny a usiluje o její zachování 
pro budoucí generace skrze realizaci daných opatření. 
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5.3.1. Strategické indikátory: 

1. Počet obyvatel území 

Stabilizace obyvatelstva v území je hlavním z předpokladů trvale udržitelného 

rozvoje. Analýza neprokázala negativní projevy vysídlování v územní působnosti. 

Mírně zvýšené záporné hodnoty změny počtu obyvatel jsou pouze lokálního 

charakteru a jsou řešeny dílčími intervencemi.  

Hlavním strategickým indikátorem je proto udržení obyvatel v území (= 

zachování stávajícího stavu). 

Počet obyvatel území k 31. 

12. 2013 
86 779 

Počet obyvatel území k 31. 

12. 2023 
86 800 

Zdroj dat: ČSÚ: Informace o počtu obyvatel v území 

2. Migrační saldo v území 

Analýza území prokázala záporné migrační saldo obyvatel v území, odrážející 

převis osob odcházejících /vystěhovalých/ nad přistěhovalými. Nulové, nebo 

kladné migrační saldo obyvatel je přitom ukazatelem „spokojenosti“ 

obyvatelstva v území, dostatečné nabídky služeb i kvalitní nabídky pracovních 

příležitostí. Tento ukazatel je proto jedním ze směrodatných údajů pro 

hodnocení naplňování strategických cílů. 

Migrační saldo obyvatel 

v letech 2008 – 2012 
-983 

Migrační saldo obyvatel 

v letech 2018 – 2022 
-600  

Zdroje dat: ČSÚ: Informace o počtu přistěhovalých / vystěhovalých 

3. Počet ekonomicky 

aktivních subjektů v území 

Počet ekonomicky aktivních subjektů reflektuje hospodářskou činnost v území, 

čímž sekundárně ovlivňuje také míru zaměstnanosti a celkovou 

socioekonomickou úroveň. Oproti roku 2010 přibylo do konce roku 2012 dle 

dostupných statistických údajů bezmála 400 ekonomických subjektů. I 

v souvislosti s odezníváním následků hospodářské recese konce minulé a 

začátku této dekády očekáváme ekonomické oživení a růst počtu nových 

ekonomických subjektů v území MAS.  

Počet ekonomicky aktivních 

subjektů k 31. 12. 2012 
24 262 

Počet ekonomicky aktivních 

subjektů k 31. 12. 2023 
24 700 

Zdroj dat: ČSÚ: Registr ekonomických subjektů 

4. Podíl nezaměstnaných 

osob  

Podíl nezaměstnaných práceschopných osob je jedním ze základních kritérií 

ekonomické výkonnosti a sociální úrovně konkrétního území. Po odeznění 

krizových aspektů minulých let je předpoklad stabilizace firem a tvorba nových 

pracovních míst. S tím souvisí i předpoklad snížení podílu nezaměstnaných.  

Ukazatel registrované nezaměstnanosti je nazýván podíl nezaměstnaných osob, 

který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze 

všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud 
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zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny 

dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.  

Podíl nezaměstnaných k 30. 

03. 2014 
7,14% 

Podíl nezaměstnaných k 31. 

12. 2023 
6,5% 

Zdroj dat: 
ČSÚ: výběrové šetření pracovních sil 

Úřad práce ČR: statistiky nezaměstnanosti 

5. Počet efektivně 

fungujících formálních a 

neformálních partnerství   

Podpora občanské společnosti, patriotismu, spolupráce jsou neopomenutelnými 

principy strategie a práce MAS. V souladu s těmito jsou v rámci jednotlivých 

oblastí identifikovány specifické cíle zaměřené na monitorování míry zapojení 

jednotlivých subjektů do spolupráce při řešení společných problémů. Počet 

efektivně fungujících partnerství, zapojených do dílčích projektů je proto 

dalším z ukazatelů úspěšnosti strategie MAS. 

Počet partnerství 31. 12. 

2012 
0 

Počet partnerství 31. 12. 

2023 
7  

Zdroj:  

Specifické indikátory Strategie 

Indikátor SCLLD/1S: Počet efektivně fungujících formálních i neformálních 

partnerství  

6. Hodnota koeficientu 

ekologické stability území 

(KES) 

Analýza statistických dat prokázala, že 87 % území MAS ORLICKO se nachází 
v území s velmi vysokým nebo vysokým koeficientem ekologické stability území.  

Nízké hodnoty koeficientu vykazuje pouze 7 obcí z celého území MAS ORLICKO. 

Jde o základní ukazatel ekologické stability na katastrálním území obce. Jedná se 

o podíl ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, 
louky, atd.) ku plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, 

chmelnice, vinice a sady s černým úhorem, atp.). 

Koeficient ekologické 

stability území k 31. 12. 

2012 

87%  

Koeficient ekologické 

stability území k 31. 12. 

2023 

87% 

Zdroj dat: 

ČSÚ: Městská a obecní statistika 

Český úřad zeměměřický a katastrální: metodický návod k příloze č. 1 části B 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

7. Počet realizovaných 

integrovaných intervencí 

Integrované intervence jsou realizovány klíčovými projekty MAS. Jejich cílem je 
posilovat realizaci SCLLD (především dílčí aktivity aktérů v území) 
prostřednictvím integrovaného (klíčového) projektu MAS. Tyto projekty 
(intervence) zajišťují sjednocující (slučující) charakter SCLLD.  

Počet realizovaných 0 
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intervencí – 31. 12. 2012 

Počet realizovaných 

intervencí – 31. 12. 2023 
13  

Zdroj dat: 
Specifické indikátory Strategie 

Indikátor SCLLD/2S: Počet realizovaných integrovaných intervencí 
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5.4. Specifické cíle, opatření a aktivity a jejich indikátory výsledku 
a výstupu 

V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU JE PRO KAŽDOU ZE ČTYŘ 

KLÍČOVÝCH OBLASTÍ UVEDEN POPIS: 

 PODOBLASTÍ 

 SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

 OPATŘENÍ  

 AKTIVIT (OPERACÍ)  

 MĚŘITELNÝCH INDIKÁTORŮ VÝSLEDKŮ A  

VÝSTUPŮ 

U DÍLČÍCH OPATŘENÍ JE UVEDENA TAKÉ VAZBA NA 

DALŠÍ OPATŘENÍ STRATEGIE TAM, KDE JE ŽÁDOUCÍ 

KORELACE JEDNOTLIVÝCH INTERVENCÍ.  

 

Opatření, u kterých MAS předpokládá implementaci formou realizace programových rámců, jsou 
označena podbarvením celého pole opatření, takto: 

1.3.1. 

Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických 
činností a dovedností 

 

Opatření, u kterých MAS v okamžiku schválení strategie předpokládá realizaci prostřednictvím dalších 
projektů z dalších OP (např. OP VVV), případně dalších zdrojů, jsou označena podbarvením čísla 
opatření takto: 

1.3.1. 

Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických 
činností a dovedností 

 

Opatření, u kterých MAS v okamžiku schválení strategie nepředpokládá realizaci, jsou zobrazena 
bez podbarvení, takto: 

1.3.1. 

Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických 
činností a dovedností 

 

Tato část je zpracována dle aktuálního známého rozsahu OP a jejích způsobilých výdajů a může se 
dle potřeby měnit se změnou OP. 

 

 

 

 



200 
 

5.4.1. Klíčová oblast 1: Lidé a občanská společnost 

Podoblast Podoblast Podoblast Podoblast 

1.1.    1.2. 1.3. 1.4. 

Služby prevence a inkluzívní 
podpory v území 

Rozvinutá občanská 
společnost 

Formální vzdělávání 
reflektující potřeby trhu i 
účastníků vzdělávání 

Neformální a celoživotní 
vzdělávání  

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

V území jsou realizovány a 
rozvíjeny služby a aktivity 
zaměřené na prevenci a 
omezování projevů sociálního 
vyloučení mezi obyvatelstvem 

V území existuje silná 
občanská společnost, 
území oceňuje organizace i 
občany, kteří jsou aktivní ve 
prospěch ostatních 

Vzdělávací procesy v území 
probíhají ve spolupráci a jsou 
založeny na reflexi potřeb 
všech jeho relevantních 
účastníků 

Podpořit rozvoj 
neformálního a 
zájmového vzdělávání a 
dostupného 
celoživotního vzdělávání 
s důrazem na spolupráci 
v území 

Opatření Opatření Opatření Opatření 

    

1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. 1.4.1. 

Podpora provádění strategického 
plánování sociálních, 
doprovodných a navazujících 
služeb 

Podpora rozvoje 
neziskového sektoru 

Optimální všestranný rozvoj 
žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém 
spektru praktických činností 
a dovedností 

Další neformální a 
zájmové vzdělávání 

    

1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. 1.4.2. 

Podpora stabilizace a rozvoje 
poskytovatelů sociálních a 
navazujících služeb 

Ocenění občanů 
přispívajících komunitě  

Vzdělávání pedagogů ke 
zvýšení účinnosti opatření 
1.3.1. 

Nabídka celoživotního 
vzdělávání  

    

1.1.3. 1.2.3. 1.3.3.  

Efektivní a kvalitní zázemí 
poskytovatelů služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního 
vyloučení  

Ocenění občanů v 
celospolečensky 
nedoceněných oborech 

Podpora spolupráce, síťování 
a posilování absorpční 
kapacity území 

 
    

1.1.4. 1.2.4. 1.3.4.  

Podpora poskytování služeb 
sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení v dostatečné 
kapacitě, kvalitě a komplexu 

Rozvoj dobrovolnictví 
Odstranění fyzický překážek 
ve vzdělávání žáků se SVP 

 
    

1.1.5. 1.2.5. 1.3.5.  

Komplexní podpora rozvoje 
sociálního podnikání v území 

Podpora akcí regionálního 
a místního významu 

Posílení kapacity účastníků 
vzdělávání   

    

1.1.6. 1.2.6. 1.3.6.  

Specifická a koordinovaná 
podpora pro řešení sociálně 
vyloučených lokalit 

Investice pro rozvoj 
občanské společnosti 

Podpora zavádění 
diagnostických nástrojů pro 
kariérní poradenství  

    

  1.3.7.  

 
 

Podpora inovací ve 
vzdělávání  

    

  1.3.8.  

  

Posílení komunitní a 
regionální role vzdělávání  
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Název a číslo: 1.1. Služby a prevence a inkluzívní potřeby v území 

Specifický cíl: 
V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování 
projevů sociálního vyloučení mezi obyvatelstvem 

Indikátor výstupu: 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1S 
Počet efektivně fungujících formálních a neformálních 
partnerství 

Partnerství 3 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Počet 3 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel a regionální 
identity a lokální komunity 

Počet 33 

CLLD/1.1.4 Počet vytvořených komunitních center Počet 9 

Indikátor výsledku: 

CLLD/1.1./V 

Podíl poskytovatelů registrovaných sociálních a 
navazujících služeb, služeb pro rodinu, zdravotnických 
služeb a služeb sociálních začleňování, se sídlem v 
území MAS ORLICKO, které rozšířili (co do kapacity, 
nebo komplexu), nebo zkvalitnili svou činnost. 

% 65 

 

Číslo a název: 
1.1.1. Podpora provádění strategického plánování sociálních, doprovodných a 

navazujících služeb 

TOWS: 1 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Podporovanými aktivitami v rámci opatření je zajištění efektivního, spojitého a odborně 
prováděného (komunitního) plánování sociálních služeb a následné zavádění, realizace a 
vyhodnocování těchto plánů spojitě, napříč celým územím MAS ORLICKO. 

Vazba na další 
opatření: 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

Číslo a název: 1.1.2.  Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

TOWS: 2 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců, podpora zavádění 
systémových, koncepčních, strategických a metodických opatření, rozvoj a rozšiřování 
systémů kvality a standardizace činností, včetně vytváření kontrolních mechanismů a rozvoj 
systému supervizí. Podpora spolupráce poskytovatelů sociálních, doprovodných a 
navazujících služeb při řešení otázek sociálního začleňování 

Podpora realizace propagačních, osvětových a informačních kampaní zaměřených na 
informace charakteru, přínosu a významu práce v sociálních službách. 

Vazba na další 
opatření: 

1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

1.2.3. Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

Číslo, název: 1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence 
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sociálního vyloučení 

TOWS: 3 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

V rámci opatření jsou podporovány aktivity zaměřené na pořízení a zkvalitnění/modernizaci 
zázemí a vybavení pro poskytování sociálních služeb a dalších služeb preventivního a 
inkluzívního charakteru (komunitní sociální služby, doprovodné a navazující služby atd.).  

Vazba na další 
opatření: 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

 
1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního 

vyloučení v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

TOWS: 4 

Popis operací: 
Podporovanými aktivitami je poskytování sociálních služeb (dle zákona 108/2006 Sb.) a 
dalších navazujících služeb a nástrojů sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
v souladu s aktuálními potřebami území. 

Vazby na další 
opatření: 

1.1.1. Podpora provádění strategického plánování sociálních, doprovodných a navazujících 
služeb 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení 

2.4.1. Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

Číslo, název: 1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání v území 

TOWS: 5 

Popis operací: 

Jako hlavní podporované aktivity byly identifikovány:  

 nabídka poradenství a vzdělávání v souvislosti se založením, vznikem, fungováním a 
marketingem sociálního podniku, podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj 
sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek, 

  zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech 
relevantních aktérů. Podpora aktivit pro zahájení, rozvoj a udržení sociálních 
podniků 

 výstavba rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků 

 podpora síťování a spolupráce za účelem snížení manažerských, administrativních a 
dalších nákladů spojených s provozem sociálního podniku 

Vazby na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo, název: 1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

TOWS 6 

Popis operací: 
V rámci opatření budou podpořeny aktivity investičního a neinvestičního charakteru, 
realizované aktéry v SVL Borek a v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením v Ústí nad 
Orlicí.  

Vazby na další 
opatření: 

1.1.1. Podpora provádění strategického plánování sociálních, doprovodných a navazujících 
služeb 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení 
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Název a číslo: 1.2. Rozvinutá občanská společnost 

Specifický cíl: 
V území existuje silná občanská společnost, území oceňuje organizace i občany, kteří jsou 
aktivní ve prospěch ostatních 

Indikátor výstupu: 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Počet 1 

Indikátor výsledku: 

CLLD/1.2./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 
směřující k posilování občanské společnosti 

% 100 

 

Číslo a název: 1.2.1. Podpora rozvoje neziskového sektoru  

TOWS: 25 

Popis operací: 

Cílem opatření je zaměřit podporu na zajištění přístupu neziskových organizací ke vzdělávání 
a odborným poradenským službám (legislativním, daňovým, účetním a dalším). 
Podporovanými aktivitami je proto podpora vzdělávání, pořízení (nákup) odborných služeb 
a/nebo jejich profesionální zajištění ve prospěch cílové skupiny. 

Vazba na další 
opatření: 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

1.2.6. Investice pro rozvoj občanské společnosti   

Číslo a název: 1.2.2. Ocenění občanů přispívajících komunitě  

TOWS: 7 

Popis operací. 

Poskytování finančních odměn (prémií, ocenění - např. příspěvky na odměny vedoucích 
organizací) a realizace propagačních, informačních a osvětových kampaní a projektů 
(„Neziskovka našeho města“, „Cena starosty města“, přednášky a příspěvky těchto osob ve 
školách, projekty zaměřené na mapování a prezentaci přirozených autorit a osob 
podporujících komunitu, vydávání publikací, informačních materiálů, … ).   

Vazba na další 
opatření: 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

Číslo a název: 1.2.3. Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech  

TOWS: 8 

Popis operací: 

Poskytování finančních odměn (prémií, ocenění - např. příspěvky na odměny vedoucích 
organizací), tak formou propagačních, informačních a osvětových kampaní a projektů 
(„Neziskovka našeho města“, „Cena starosty města“, přednášky a příspěvky těchto osob ve 
školách, projekty zaměřené na mapování a prezentaci přirozených autorit a osob 
podporujících komunitu, … ).   

Vazba na další 
opatření: 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

Číslo a název: 1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

TOWS: 9 

Popis operací: 

V rámci opatření by měly být podpořeny analýzy, studie a šetření nutná pro posouzení 
rozsahu zájmu a potřeb území, finančních podmínek a následného provozu vysílající 
dobrovolnické organizace, propagační, osvětové, informační a vzdělávací kampaně, akce a 
projekty zaměřené na větší informovanost o dobrovolnictví, konzultační a poradenské služby 
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pro společnosti, které mají zájem o firemní dobrovolnictví, provoz dobrovolnické organizace. 

Realizace projektů zaměřených na zavedení systému a využívání dobrovolníků pro činnost 
organizací (seznámení s problematikou, zpracování vnitroorganizačních směrnic, předpisů, 
vzdělávání pracovníků, nábor, …) 

Vazba na další 
opatření: 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.2.1. Podpora rozvoje neziskového sektoru 

1.2.2. Ocenění občanů přispívajících komunitě 

1.2.3. Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

Číslo a název: 1.2.5. Podpora akcí regionálního a místního významu  

TOWS: 11 

Popis operací: 
Podpora je zaměřena především na příspěvky na realizaci kulturních, společenských a 
sportovních akcí v území. 

Vazba na další 
opatření: 

1.2.6. Investice pro rozvoj občanské společnosti   

Číslo a název: 1.2.6. Investice pro rozvoj občanské společnosti   

TOWS: 12 

Popis operací: 

Investice do modernizace a výstavby objektů pro fungování a rozvoj občanské společnosti 
(sokolovny, klubovny, ….) 

Investice do pořízení materiálně-technického vybavení a zázemí pro fungování a rozvoj 
občanské společnosti (technika, nábytek, pomůcky, herní prvky, klubové zahrady,…) 

Vazba na další 
opatření: 

1.2.1. Podpora rozvoje neziskového sektoru 

1.2.5. Podpora akcí regionálního a místního významu 
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Název a číslo: 1.3. Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i účastníků vzdělávání 

Specifický cíl: 
Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho 
relevantních účastníků 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1S 
Počet efektivně fungujících formálních a neformálních 
partnerství 

Partnerství 3 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Intervence 4 

CLLD/6 Počet realizovaných opatření na posilování spolupráce. Opatření 9 

CLLD/5 
Počet podpořených účastníků vzdělávání v území, kteří 
se zapojili do diskuse v souladu s cíli opatření 1.3.1. a 
1.4.1. 

Počet 52 

CLLD/1.3.4. 
Počet škol, ve kterých byly vytvořeny podmínky pro 
sociální inkluzi 

školy 39 

CLLD/1.3.7. 
Počet podpořených zařízení intenzivně využívajících 
inovace ve vzdělávání 

Zařízení 4 

Indikátor výsledku 

CLLD/5/V Podíl podpořených škol a školských zařízení v území % 

92 

Monitoruje se za celou 
klíčovou oblast + SC 

2.4. 

 

Číslo a název: 
1.3.1.  Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 

dovedností 

TOWS: 13 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na vytvoření vhodných podmínek ke vzdělávání v odborných 
dovednostech, k nácviku praktických činností a dovedností dětí a žáků na všech úrovních 
vzdělávacího procesu (včetně vzdělávání dětí od 2 let), zvýšení schopností v IT a cizích 
jazycích, které jim pomohou v budoucím uplatnění na trhu práce. 

Vazba na další 
opatření: 

1.3.2. Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo a název: 1.3.2.  Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

TOWS: 14 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na zajištění přístupu pedagogického personálu ke vzdělávání 
v jednotlivých oborech. Vhodnými (podporovanými) aktivitami v souvislosti s touto činností 
jsou především praxe a odborné stáže ve firmách, univerzitách a vývojových pracovištích, 
účast na odborných exkurzích, kempech, a dalších projektech vedoucích ke zvýšení odborné 
kvalifikace. 

Vazba na další 
opatření: 

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 
dovedností 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 
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1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území  

TOWS: 17 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na: 

- podporu rozvoje a posílení iniciativ vedoucí k získávání zkušeností a síťování 
- aktivity k posílení absorpční kapacity území 
- podporu efektivní spolupráce škol, školských zařízení a firem přispívající ke 

zvyšování souladu mezi požadavky trhu práce a trhu absolventů.  

Vazba na další 
opatření: 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 
dovedností 

1.3.2. Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

1.4.2. Nabídka celoživotního vzdělávání 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP  

TOWS: 15 

Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na integraci žáků do škol a vytváření tak vhodných podmínek pro jejich 
vzdělávání. 

Vazba na další 
opatření: 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

TOWS: 16 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na podporu aktivit vedoucích ke zvyšování kapacit účastníků 
vzdělávání, především: 

V  oblasti práce se žáky se SVP  

 Projekty na podporu a zvýšení motivace učitelů pracujících se žáky se SVP 
(zajištěním pravidelných supervizních setkání, prevence syndromu vyhoření, rozbory 
případových studií, …) 

 Vzdělávání pedagogů 

 Zajištění asistentů pedagoga pro žáky se SVP dle doporučení ŠPZ, a to včetně 
asistentů pro děti z MŠ 

 Metodické vedení učitelských týmů se zajištěním propojení všech zúčastněných 
odborníků 

 Podpora působení školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách  

 Podpora působení psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků ve 
školských poradenských zařízeních 

 Zajištění kontinuální logopedické péče ve školách a školských zařízení 

 Zajištění doučování pro žáky se sníženou motivací a pro žáky ohrožené opakovaným 
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školním neúspěchem 

V oblasti práce s žáky s talentem: 

 Vzdělávání pedagogů 

 Individuální práce s žáky - vyhledání talentovaných žáků, individuální studium, 
příprava výzkumných projektů, individuální studijní plány, mentoring 

 Další aktivity a projekty organizované školou na podporu rozvoje talentovaných žáků 

V oblasti osobního rozvoje a vzdělávání pedagogů: 

 Podpora zavádění vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování pedagogických 
a manažerských kompetencí a na zvyšování kompetencí účastníků dialogu ve 
vzdělávání 

 Podpora výměnných pobytů, stáží, praxí, atd.  

V oblasti rozvoje vnitřní motivace žáků – díky koučinku, mentorinku  

 Podpora spolupráce s rodiči, mentory v řemeslných oblastech, pedagogy a studenty 
řemeslných škol a učilišť k inspirování žáků 

 Podpory spolupráce se zástupci firem, starosty měst jako zřizovateli základních škol 
a podporovateli rozvoje firem v regionu 

V oblasti zvyšování kapacit dalších účastníků vzdělávání: 

 Přednášky, semináře, workshopy, společné dílny a další akce, zaměřené na 
zvyšování informovanosti, rozvoj diskuse a otevření témat vzdělávání v rámci 
pečujících osob a široké veřejnosti  

V oblasti primární prevence: 

 Realizace opatření primární prevence ve školách 

Vazba na další 
opatření: 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP 

1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

TOWS: 18 

Popis operací  
V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na ověřování a zavádění 
diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství žáků v návaznosti na realizovaný pilotní 
projekt HAMET II 

Vazba na další 
opatření: 

1.3.2. Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.7. Podpora inovací ve vzdělávání 

TOWS: 20 

Popis operací  

Opatření zahrnuje podporu celého spektra aktivit, vedoucích k posílení kapacit a role 
organizací pracujících s cílenou pedagogickou koncepcí založenou na komunitním přístupu, 
otevřenosti a přenosu inovativních prvků do vzdělávání (dále jen „Organizace“) především 
podporu následujících aktivit. 

 Poradenské služby pro zájemce v oblasti inovací ve vzdělávání 

 Podpora spolupráce organizací při výměně zkušeností v oblasti posilování komunitní 
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role Organizace a zavádění nových inovativních prvků vzdělávání do výuky (včetně 
dlouhodobých stáží, praxí, výměnných pobytů, atd.) 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků, partnerů a podporovatelů 

 Výstavba, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a vybavení škol (učeben, dílen, 
pozemků, klidových prostor, knihoven i dalších prostor pro zajištění běžného chodu 
organizací a to včetně doprovodné zeleně, pro zajištění dostatečné kapacity a 
dostupnosti vzdělávání 

 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a další vybavení pro posilování komunitní role 
Organizace (zázemí pro výstavy, společenská setkání, komunitní prostory, atd.) 

 Realizace projektů identifikovaných komunitou za prioritní témata pro její posilování 
a rozvoj (projekty mezigeneračního spojení a spolupráce, podpora aktivního a 
zdravého stárnutí, protidrogová prevence, …) 

 Propagace, osvěta a informovanost o aktivitách a činnosti komunity 

Vazba na další 
opatření: 

2.3.1. Energeticky účinný, technicky a technologicky vybavený sektor podnikání 

2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

4.3.1. Efektivní systém nakládání s odpady a ekologická výchova 

Číslo, název: 1.3.8.  Posílení komunitní a regionální role vzdělávání  

TOWS: 19 

Popis operací  

Opatření zahrnuje především následující podporované aktivity: 

 Zařazení témat regionálního vzdělávání do ŠVP ZŠ a MŠ 

 Tvorba regionálních vzdělávacích materiálů (učebnice, pracovní sešity, interaktivní 
prezentace, …) a pořízení vzdělávacích pomůcek 

 Tvorba interaktivních prezentací,  

 Vznik prezentačních center, expozic s regionální a místní tématikou  

 Výstavba, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a vybavení prostor plnících 
komunitní role vzdělávání  

 Výstavba, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a vybavení škol a školských zařízení 
pro potřeby komunitního využití 

Vazba na další 
opatření: 

1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

1.4.2. Nabídka celoživotního vzdělávání 

 3.1.1. Kulturní, sportovní a společenský život a péče o obecní majetek 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 
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Název a číslo: 1.4. Neformální a zájmové vzdělávání pro všechny  

Specifický cíl: 
Podpořit rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání a dostupného celoživotního vzdělávání 
s důrazem na spolupráci v území 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/5 
Počet podpořených účastníků vzdělávání v území, kteří 
se zapojili do diskuse v souladu s cíli opatření 1.3.1. a 
1.4.1. 

Počet 60 

CLLD/1.4.1. Počet nově založených SVČ, nebo center volného času Počet 1 

Indikátor výsledku 

CLLD/5/V Podíl podpořených škol a školských zařízení v území % 

90 

Monitoruje se za 
celou klíčovou 
oblast + SC 2.4. 

 

Číslo a název: 1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

TOWS: 21 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na zajištění nabídky neformálního a zájmového vzdělávání s těžištěm 
v podpoře vzdělávání v oblasti celého spektra praktických činností a dovedností dětí, 
mládeže i dospělých.  

Vazba na další 
opatření  

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 
dovedností 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 

Číslo a název: 1.4.2. Nabídka celoživotního vzdělávání 

TOWS: 22 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na zajištění nabídky celoživotního vzdělávání obyvatel v území 
(semináře, přednášky, vzdělávací kurzy, atd.). Současně je třeba podpořit investice, stavební 
úpravy a pořízení materiálně – technického vybavení nezbytné pro realizaci nabídky 
celoživotního vzdělávání žadatelem. 

Vazba na další 
opatření 

 1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 
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5.4.2. Klíčová oblast 2: Podnikatelský sektor a trh práce 

Podoblast Podoblast Podoblast Podoblast 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

Rozvinutá zemědělská 
výroba a lesnictví  

Dostupný a šetrný cestovní 
ruch 

Fungující a rostoucí sektor 
nezemědělského podnikání 

Dobré příležitosti na trhu 
práce pro všechny 

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

Území využívá tradic a 
znalostí v oblasti 
zemědělské a lesnické 
produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky 

V území existuje funkční 
sektor cestovního ruchu 
reagující na potřeby občanů 
i návštěvníků 

Nezemědělské podniky 
v území MAS dosahují 
prostřednictvím zvýšení 
výkonnosti svého podnikání 
vysokou 
konkurenceschopnost na 
trhu 

Na území MAS ORLICKO 
existují nástroje, systémy a 
podpory, které podporují 
maximální uplatnění 
obyvatel na trhu práce 

Opatření Opatření Opatření Opatření 

    

2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. 2.4.1. 

Rozvoj živočišné výroby, 
zpracování a odbytu, rozvoj 
potravinářství a 
šlechtitelské tradice 

Konkurenceschopné a 
dostupné služby cestovního 
ruchu 

Energeticky účinný, 
technicky a technologicky 
vybavený sektor podnikání 

Vyvážené postavení žen a 
mužů na trhu práce a 
podpora pečujících osob 

    

2.1.2. 2.2.2. 2.3.2. 2.4.2. 

Rozvoj rostlinné výroby 
Podpora profesionálního 
destinačního managementu 

Rozvoj lidských zdrojů v 
podniku 

Podpora přístupu 
k zaměstnání a jeho udržení 
osobám znevýhodněným 
na trhu práce 

    

2.1.3.  2.3.3.  

Diverzifikace zemědělské 
výroby 

 
Pomoc podnikům s reakcí 
na dynamické změny trhu a 
rozvoj start-upů 

 

    

2.1.4.    

Podpora tradičního sektoru 
dřevozpracujících podniků a 
lesního hospodářství 

   

    

2.1.5.    

Spolupráce při odbytu 
lokálních zemědělských 
produktů 
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Název a číslo: 2.1. Rozvinutá zemědělská výroba a lesnictví 

Specifický cíl: 
Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/2.1.1.A 
Počet podpořených podniků zabývajících se produkcí 
chovného materiálu 

počet 3 

CLLD/2.1.1.B 
Počet podpořených žadatelů, kteří jsou současně 
aktivními zemědělci 

počet 8 

CLLD/16 Počet podpořených mladých začínajících zemědělců počet 5 

CLLD/2.1.2. 
Počet podpořených podniků s pěstováním plodin s vyšší 
přidanou hodnotou 

počet 2 

CLLD/2.1.3. 
Počet podnikatelů v zemědělství realizujících prodej 
převážně vlastních produktů 

počet 2 

CLLD/2.1.4.A Počet podpořených pilařských podniků počet 2 

CLLD/2.1.4.B Počet podpořených podniků v lesním hospodářství počet 11 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel, regionální identity a 
lokální komunity 

počet 35 

Indikátor výsledku 

CLLD/17 
Počet podpořených tradičních oborů zemědělské a 
lesnické produkce 

počet 4 

 

Číslo a název: 
2.1.1. Rozvoj živočišné výroby, zpracování a odbytu, rozvoj potravinářství a šlechtitelské 
tradice 

TOWS: 1 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Cílem opatření je podpořit živočišnou výrobu zejména na úrovni produkce plemenného 
materiálu jako vstupní hodnoty do dalších úrovní výroby a tento způsob podnikaní rozšířit o 
zpracování vlastní či cizí produkce, neboť je nositelem vyšší přidané hodnoty. 

Podporovány budou zejména investiční projekty zaměřené na modernizaci zemědělských 
podniků s cílem snižování nákladů, zvyšování výkonnosti a přístupu k inovacím v chovu 
hospodářských zvířat (zejména pasených býložravců). 

Vazba na další 
opatření: 

Opatření 2.1.2. Rozvoj rostlinné výroby 

Opatření 2.1.3. Diverzifikace zemědělské výroby 

Opatření 2.1.5. Spolupráce při odbytu lokálních zemědělských produktů   

Číslo a název: 2.1.2. Rozvoj rostlinné výroby 

TOWS: 2 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatřením je podporována rostlinná prvovýroba zejména s ohledem na integraci s dalšími 
oblastmi (zejména živočišnou výrobou). Podpora se zaměřuje na produkci bylin, jejichž 
zpracování je již v regionu rozvinuté a dále na podporu šlechtění a produkce brambor a osiv 
trav. Trávy slouží jako pícninářský materiál a jsou důležitým vstupem do výroby krmiv pro 
chované býložravce.  

Vazba na další 2.1.1. Rozvoj živočišné výroby, zpracování a odbytu, rozvoj potravinářství a šlechtitelské 
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opatření: tradice  

2.1.3. Diverzifikace zemědělské výroby 

2.1.5. - Spolupráce při odbytu lokálních zemědělských produktů   

Číslo a název: 2.1.3. Diverzifikace zemědělské výroby 

TOWS: 3 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Podporovány budou investiční projekty zaměřené na rozšíření portfolia příjmů zemědělských 
podnikatelů, zajištění dostatečné obslužnosti v oblasti maloobchodu na venkově. Cílem je 
podpora maloobchodu přímo ve vlastnictví zemědělských podnikatelů v menších sídlech. 

Vazba na další 
opatření: 

2.1.1. Rozvoj živočišné výroby, zpracování a odbytu, rozvoj potravinářství a šlechtitelské 
tradice  

2.1.2. Rozvoj rostlinné výroby 

2.1.5. - Spolupráce při odbytu lokálních zemědělských produktů   

3.1.6. - Základní služby v obcích 

Číslo a název: 2.1.4. Podpora tradičního sektoru dřevozpracujících podniků a lesního hospodářství 

TOWS: 5 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření podporuje operace zaměřené na modernizaci dřevozpracujících podniků ve fázi 
příjmu a skladování dřevní hmoty a následné zpracování na řezivo a palivo, spolu se 
skladováním produkce. Dále bude podporován nákup techniky a technologie pro lesní 
hospodaření jako stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 
porostů.  

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD.  

Číslo a název: 2.1.5. Spolupráce při odbytu lokálních zemědělských produktů   

TOWS: 4 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření se zaměří na intenzivní podporu spolupráce mezi zemědělskými prvovýrobci, 
zpracovateli a obchodem v regionu a to jak na úrovni zprostředkování kontaktu, podporou 
společných investic do zpracování či maloobchodu, marketingovou akcí a komunikací 
s potenciálními zákazníky stejně jako pomoci s organizací obchodních vztahů. 

Cílem je zviditelnit a všemožně podporovat místní výrobce a lokální produkty. To by se mělo 
realizovat prostřednictvím marketingových, propagačních, informačních a osvětových akcí 
zaměřených na lokální produkci. Plánovány jsou rovněž aktivity spojené s rozvojem značky 
Orlické hory - originální produkt včetně projektu spolupráce s okolními MAS v regionu. 

Vazba na další 
opatření: 

2.1.1. Rozvoj živočišné výroby, zpracování a odbytu, rozvoj potravinářství a šlechtitelské 
tradice  

2.1.2. Rozvoj rostlinné výroby 

2.1.3. Diverzifikace zemědělské výroby 
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Název a číslo: 2.2. Dostupný a šetrný cestovní ruch 

Specifický cíl: V území existuje funkční sektor cestovního ruchu reagující na potřeby občanů i návštěvníků 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/2.2. 
Počet realizovaných opatření pro konkurenceschopné a 
dostupné služby v cestovním ruchu 

počet 2 

Indikátor výsledku 

CLLD/2.2./V 
Podíl území pokrytý fungujícím destinačním 
managementem 

% 100 

 

Číslo a název: 2.2.1. Konkurenceschopné a dostupné služby cestovního ruchu 

TOWS: 6 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Podporovány budou investiční projekty zaměřené na komplexní modernizaci ubytovacích a 
stravovacích kapacit, rozšíření a zkvalitnění jejich nabídky. Dále se plánuje systematické 
soustředění investic s cílem řešení problémů handicapovaných osob v přístupu k využívání 
atraktivit a služeb v cestovním ruchu. Nabídka kapacit by se měla postupně přizpůsobovat 
jejich možnostem a potřebám.  

Vazba na další 
opatření: 

2.2.2. Podpora profesionálního destinačního managementu 

4.1.1. Rozvoj produktů zimní turistiky 

4.1.2. Rozvoj produktů pěší, cyklo a in-line turistiky 

4.1.3. Využití hmotného a nehmotného přírodního a kulturního dědictví a rozvoj produktů 
cestovního ruchu 

Číslo a název: 2.2.2. Podpora profesionálního destinačního managementu 

TOWS: 7 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Dle identifikovaných nedostatků bude podporována tvorba a realizace produktů cestovního 
ruchu a jejich marketing. Bude kladen důraz na zkvalitnění a rozvoj stávajících destinačních 
společností a zapojování co nejširšího spektra místních aktérů.  

Pro dosažení reálných výsledků a zvyšování profesionality práce budou podporovány aktivity 
ve vzdělávání pracovníků destinačního managementu a vzdělávání členů těchto společností a 
poskytovatelů turistických služeb (přebírání zkušeností mezi sebou, ze zahraniční, provádění 
animační činnosti atd.).  

Vazba na další 
opatření: 

2.2.1. Konkurenceschopné a dostupné služby cestovního ruchu 

4.1.1. Rozvoj produktů zimní turistiky  

4.1.2. Rozvoj produktů pěší, cyklo a in-line turistiky 

4.1.3. Využití hmotného a nehmotného přírodního a kulturního dědictví a rozvoj produktů 
cestovního ruchu 
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Název a číslo: 2.3. Fungující a rostoucí sektor nezemědělského podnikání 

Specifický cíl: 
Nezemědělské podniky v území MAS dosahují prostřednictvím zvýšení výkonnosti svého 
podnikání vysokou konkurenceschopnost na trhu 

Indikátor výstupu CLLD 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/2.3.1. 
Počet projektů na modernizaci technologického 
vybavení podniků 

počet 6 

Indikátor výsledku CLLD 

CLLD/2.3.1./V 
Podíl podpořených žadatelů, kteří reálně zvýšili svou 
výkonnost 

počet 3 

 

Číslo a název: 2.3.1 Energeticky účinný, technicky a technologicky vybavený sektor podnikání 

TOWS: 8 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření podpoří celkovou výkonnost a výrobní kapacity podnikatelských subjektů s důrazem 
na inovativní řešení. Cílem je zvýšit schopnost pružně reagovat na změny trhu a potřeby 
zákazníků. Rovněž budou podporovány projekty vedoucí ke snížení energetické náročnosti 
výroby – pořizování výkonných a k životnímu prostředí šetrných zdrojů tepla a modernizace 
tepelných rozvodů, zavádění systémů měření a regulace a další opatření ke snižování 
energetické náročnosti budov podniků (zateplování, výměna otvorových výplní).  

Vazba na další 
opatření: 

1.3.7. Podpora inovací ve vzdělávání 

2.3.2. Rozvoj lidských zdrojů v podniku 

2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů 

Číslo a název: 2.3.2. Rozvoj lidských zdrojů v podniku 

TOWS: 9 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na podporu všestranné posilování výkonnosti podniků na poli rozvoje 
lidských zdrojů a to jak stávajících, tak potenciální zaměstnanců podniků.  

K podporovaným aktivitám patří zejména: vzdělávání potenciálních zaměstnanců, spolupráce 
se školami v území, další vzdělávání zaměstnanců a vytváření a zavádění moderních systémů 
řízení a rozvoje lidských zdrojů včetně age managementu.  

V rámci opatření bude také podporováno vzdělávání OSVČ. 

Vazba na další 
opatření: 

2.3.1. Energeticky účinný, technicky a technologicky vybavený sektor podnikání 

2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů 

Číslo a název: 2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů 

TOWS: 10 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření se zaměřuje na realizaci odborných poradenských a konzultačních služeb v otázkách 
propagace, marketingu, přístupu k inovacím a jejich řízení v podnicích. Důležitým tématem je 
také spolupráce podniků v daném regionu / sektoru mezi sebou, kontakt s profesními 
organizacemi, případně výzkumnými a vývojovými pracovišti. Vhodné je uplatnění 
společných nákupů služeb s cílem snížení nákladů, využití moderních informačních nástrojů 
k marketingu (sociální sítě). Dále bude podporováno celé spektrum operací a aktivit 
(vzdělávacích, investičních, provozních) vedoucích k akceleraci vzniku start-upů v území. 
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Vazba na další 
opatření: 

2.3.1. Energeticky účinný, technicky a technologicky vybavený sektor podnikání 

2.3.2. Rozvoj lidských zdrojů v podniku 

2.4.1. – Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

2.4.2. - Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení osobám znevýhodněným na trhu práce 
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Název a číslo: 2.4. Dobré příležitosti na trhu práce pro všechny 

Specifický cíl: 
Na území MAS ORLICKO existují nástroje, systémy a podpory, které podporují maximální 
uplatnění obyvatel na trhu práce 

Indikátor výstupu CLLD 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel, regionální identity a 
lokální komunity 

Počet 4 

CLLD/1S 
Počet efektivně fungujících formálních a neformálních 
partnerství 

Partnerství 5 

CLLD/5 
Počet podpořených účastníků vzdělávání v území, kteří 
se zapojili do diskuse v souladu s cíli opatření 1.3.1. a 
1.4.1. 

Počet 7 

Indikátor výsledku CLLD 

CLLD/5/V 
Podíl škol a školských zařízení v území, které se zapojili 
do diskuse v souladu s cíli opatření 

% 

90 

Monitoruje se ve 
vazbě na klíčovou 
oblast 1 (SC 1.3. a 

S.4.) 

 

Číslo a název: 2.4.1. Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

TOWS: 11 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

V rámci opatření jsou podporovány aktivity vedoucí ke zvýšení slučitelnosti soukromého a 
pracovního života prostřednictvím podpory takových aktivit a služeb, které umožní 
pečujícím osobám aktivní zapojení na trhu práce  

Vazba na další 
opatření: 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

2.3.2. Rozvoj lidských zdrojů v podniku 

2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo a název: 
2.4.2. Podpora přístupu k zaměstnání a jeho udržení osobám znevýhodněným na trhu 
práce 

TOWS: 12 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

V rámci opatření jsou podporovány aktivity, vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti osob 
znevýhodněných na trhu práce. 

Vazba na další 
opatření: 

2.3.2. Rozvoj lidských zdrojů v podniku 

2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů 
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5.4.3. Klíčová oblast 3: Investiční rozvoj území  

Podoblast Podoblast Podoblast 

3.1. 3.2. 3.3. 

Bezpečná, dostupná a funkční 
občanská vybavenost v obcích 

Kvalitní, bezpečná a ekologická 
doprava v území 

Kulturní a sakrální dědictví regionu 

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své 
občany bezpečné, zdravé a funkční 
životní podmínky v obcích. 

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro 
své občany kvalitní, bezpečnou a 
ekologickou dopravu 

Region MAS ORLICKO zajišťuje 
zachování, obnovu a zpřístupnění 
kulturního a sakrálního dědictví regionu 

   

Opatření Opatření Opatření 

   

3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. 

Kulturní, sportovní a společenský život 
a péče o obecní majetek 

Obnova místních komunikací Kulturní a sakrální dědictví regionu 

   

3.1.2. 3.2.2.  

Veřejná prostranství a zeleň Zvýšení bezpečnosti v dopravě  

   

3.1.3. 3.2.3.  

Dostupné a kvalitní zázemí pro 
vzdělávání a služby péče o děti 

Rozvoj cyklodopravy  

   

3.1.4. 3.2.4.  

Dostupné bydlení 
Rozvoj ekologické a bezbariérové 
dopravy 

 

   

3.1.5.   

Technická infrastruktura obcí   

   

3.1.6.   

Základní služby v obcích   
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Název a číslo: 3.1 Bezpečná, dostupná a funkční občanská vybavenost v obcích 

Specifický cíl: 
Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky 
v obcích.  

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel a regionální identity 
a lokální komunity 

Počet 50 

CLLD/3.1.4. Počet realizací ke zvýšení dostupnosti bydlení 
Počet 

bytových 
jednotek 

20 

CLLD/8 
Počet realizací zlepšení technické infrastruktury a 
revitalizace nevyužívaných objektů 

Počet 28 

CLLD/ 3.1.3.1 Počet zřízených dětských skupin Počet 2 

CLLD/ 3.1.3.2 

Počet podpořených zařízení péče o děti dle služby péče 
o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., a spolky zajišťující 
péči o děti a předškolní vzdělávání dětí dle občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. a zařízení péče o děti do 3 let 

Počet 3 

Indikátor výsledku: 

CLLD/3.1./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 
směřující ke zlepšení občanské vybavenosti 

% 95 

 

Číslo a název: 3.1.1.  Kulturní, sportovní a společenský život a péče o obecní majetek 

TOWS: 1 

Popis operací:  

Opatření je zaměřeno na zajištění rozvoje kulturního, sportovního a společenského života 
v obcích a městech. Vhodnou aktivitou pro toto opatření je realizace komunitních center.  

Podporované aktivity – modernizace, stavebně-technické úpravy a vybavení v souvislosti se 
zvyšováním energetické účinnosti obecních objektů (MŠ, ZŠ, obecní úřady, kulturní domy) a 
další investice nutné k jejich efektivnějšímu, účelnějšímu využití v souladu se schválenými a 
plánovanými potřebami obcí a jejich občanů. 

Vazba na další 
opatření: 

1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 

Číslo a název: 3.1.2. Veřejná prostranství a zeleň 

TOWS: 2 

Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit následujících - revitalizaci zeleně, revitalizaci center 
obcí, zřízení a revitalizaci mobiliáře k posílení rekreační funkce lesa, k usměrnění 
návštěvnosti, k zajištění bezpečnosti apod., pořízení vybavení pro údržbu zeleně apod. 

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

TOWS: 3 
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Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného 
zázemí pro formální vzdělávání a pro zajištění služeb péče o děti (dětské kluby, dětské 
skupiny, školní družiny, příměstské tábory, MŠ, ZŠ) 

Vazba na další 
opatření: 

Celá podoblast 1.3.  Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i účastníků vzdělávání 

2.4.1. - Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

Číslo a název: 3.1.4. Dostupné bydlení 

TOWS: 4 

Popis operací: 

Podporováno v tomto opatření pořízení a rekonstrukce bytů a bytových domů pro sociální a 
startovací bydlení, včetně doplňující zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a 
střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Dále také investiční příprava ploch pro výstavbu bydlení v obcích (budování sítí a 
infrastruktury) 

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.5. Technická infrastruktura obcí 

TOWS: 5 

Popis operací: 

V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na řešení problémů s technickou 
infrastrukturou – zajištění kvalitního přenosu elektrické energie do obcí, pitné a kvalitní vody 
pro všechny občany, rekonstrukce a dobudování obecních vodovodů (studní, vrtů apod.), 
vybudovaní dešťových a splaškových kanalizací dle potřeb a efektivity v území, podpora 
rozvoje a zavádění komunikačních a informačních technologií, zajištění potřebného 
veřejného osvětlení (zejména v centrech obcí a na nebezpečných místech), bezpečnostní a 
informační systémy v obcích, varovné systémy apod. 

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.6. Základní služby v obcích 

TOWS: 6 

Popis operací: 

Podpora obcí v udržení a rozvoji služeb. Stavebně technické úpravy a vybavení maloobchodu 
v obcích. Společná komunikace s velkými provozovateli služeb a lokálními obchodními 
řetězci. Podpora nepotravinářských a doplňkových služeb pro obyvatele – stavebniny, 
pneuservis, opravárenství, účetní poradenství apod.  

Vazba na další 
opatření: 

2.1.3. Diverzifikace zemědělské výroby 
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Číslo a název: 3.2.1.  Obnova místních komunikací 

TOWS: 7 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na obnovu komunikací II. a III. tříd, místních komunikací a polních cest, 
včetně příslušenství. 

Vazba na další 
opatření: 

3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

3.2.4. Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 

Číslo a název: 3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

TOWS: 8 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na zajištění zvýšení bezpečnosti všech druhů dopravy  - železniční, 
silniční, cyklistické a pěší. 

Vhodnými aktivitami jsou investice do bezpečnostních prvků v dopravě pro zvýšení 
bezpečnosti všech účastníků, tzn. komplexní a dílčí projekty na řešení bezpečnosti v dopravě 
řešené obcemi, případně svazky obcí a jejich organizacemi, např.: přechody pro chodce a 
chodníky, dělící ostrůvky, varovné pásy a vodící čáry pro nevidomé, zelené dělící pásy k 
oddělení stezek pro chodce a cyklisty od ostatní dopravy, smíšené a samostatné stezky, zálivy 
pro autobusy a u škol, apod. 

Studie řešení bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy 

Realizace opatření k odstranění bariér v dopravě (zvýšené vstupy do vozovky, absence 
hmatových pásů, …) 

Tvorba a aktualizace pasportů místních komunikací v obcích a pasportů dopravního značení 
včetně jeho obnovy. 

Vazba na další 
opatření: 

3.2.1. Obnova místních komunikací 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

3.2.4. – Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 

Název a číslo: 3.2. Kvalitní, bezpečná a ekologická doprava v území 

Specifický cíl: Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/9 
Počet obcí realizující prvky ke zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 

Počet 28 

CLLD/10 
Počet obcí realizující projekty pro rozvoj ekologické a 
bezbariérové dopravy 

Počet 8 

CLLD/3.2.1. Počet obcí realizující obnovu místních komunikací Počet 35 

Indikátor výsledku: 

CLLD/3.2./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 
směřující ke zlepšení dopravy 

% 60 

CLLD/3.2.4./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 
směřující k nárůstu ekologické dopravy 

% 10 
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Číslo a název: 3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

TOWS: 9 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na podporu aktivit - projekty rozvíjející cyklodopravu, budování 
doprovodné infrastruktury a přestupních míst ve vazbě na další systémy dopravy, značení 
cyklotras a cyklostezek, realizace cyklistických jízdních pruhů ve městech, realizace 
smíšených stezek pro chodce a cyklisty, výstavba a modernizace cyklostezek, aleje a 
doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras 

Vazba na další 
opatření: 

3.2.1. – Obnova místních komunikací 

3.2.2. – Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

3.2.4. – Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 

Číslo a název: 3.2.4. Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 

TOWS: 10 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Opatření je zaměřeno na rozvoj ekologické dopravy. Ať už formou podpory nákupu 
nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob, případně podporou výstavby 
plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla, tak i podporou jiných druhů 
ekologické dopravy – cyklo a pěší doprava. Dále je opatření zaměřeno na odstranění bariér 
v dopravě, např. podpora při nákupu vozidel, zohledňující specifické potřeby osob se 
ztíženou možností pohybu a orientace. V návaznosti na opatření 3.2.2 jsou podporovány i 
stavební úpravy k odstranění bariér v dopravě.   

Vazba na další 
opatření: 

3.2.1. Obnova místních komunikací 

3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 
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Číslo a název: 3.3.1. Kulturní a sakrální dědictví regionu 

TOWS: 11 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Vhodné aktivity - mapování a studie kulturního, historického a sakrálního dědictví, obnova a 
zhodnocení sakrálních památek, zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů veřejnosti, 
prezentace kulturního, historického a sakrálního dědictví veřejnosti (výstavy, dny otevřených 
dveří apod.) 

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

 

 

Název a číslo: 3.3. Kulturní a sakrální dědictví regionu 

Specifický cíl: 
Region MAS ORLICKO zajišťuje zachování, obnovu a zpřístupnění kulturního a sakrálního 
dědictví regionu 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel a regionální identity 
a lokální komunity 

Počet 14 

Indikátor výsledku: 

CLLD/3.3./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 
směřující k zachování, obnově a zpřístupnění kulturního 
a sakrálního dědictví regionu 

% 25 
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5.4.4. Klíčová oblast 4: Krajina a příroda  

Podoblast Podoblast Podoblast 

4.1. 4.2. 4.3. 

Rozvoj etablovaných a inovativních 
produktů a služeb 

Péče o volnou krajinu Kvalitní životní prostředí v sídlech 

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

V území jsou zajištěny podmínky pro 
rekreaci místních obyvatel i 
návštěvníků při respektování zásad 
udržitelného rozvoje 

V regionu jsou postupně 
realizována opatření k zajištění 
péče o přírodní hodnoty území a 
kvalitní životní prostředí 

Občané ve spolupráci s místními 
samosprávami a neziskovými 
organizacemi odpovědně přispívají ke 
zlepšování životního prostředí v sídlech 

   

Opatření Opatření Opatření 

   

4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. 

Rozvoj produktů zimní turistiky Péče o zvláště chráněná území  
Efektivní systém nakládání s odpady  
a ekologická výchova 

   

4.1.2. 4.2.2. 4.3.2. 

Rozvoj produktů pěší, cyklo  
a in-line turistiky 

Zlepšení vodního režimu  
v krajině 

Zvyšování energetické účinnosti 
soukromých objektů 

   

4.1.3. 4.2.3.  

Využití hmotného a nehmotného 
přírodního dědictví a rozvoj produktů 
cestovního ruchu 

Obnova přírodních  
a krajinných struktur 
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Název a číslo: 4.1. Rozvoj etablovaných a inovativních produktů a služeb 

Specifický cíl: 
V území jsou zajištěny podmínky pro rekreaci místních obyvatel i návštěvníků při respektování 
zásad udržitelného rozvoje 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí počet 2 

Indikátor výsledku: 

CLLD/4.1./V 
Počet podpořených produktů a služeb pro trvale 
udržitelné využití území 

počet 4 

 

Číslo a název: 4.1.1. Rozvoj produktů zimní turistiky 

TOWS: 1 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Podporováno bude budování infrastruktury nástupních míst pro provoz sjezdového a 
běžeckého lyžování. Dále pak pořízení vybavení a mobiliáře a další návštěvnické 
infrastruktury. Vhodným tipem aktivit pro podporu je obnova a značení běžeckých tras. 
Vzhledem k nestálým povětrnostním podmínkám, prodlužování lyžařské sezóny a komfortu 
lyžařů je stále zájem o pořízení technického vybavení sjezdových tratí, strojů a technologií 
pro údržbu běžeckých tras. V neposlední řadě budou zaváděny systémy pro monitoring a 
usměrňování pohybu návštěvníků v území.  

Vazba na další 
opatření: 

2.2.1. Konkurenceschopné a dostupné služby cestovního ruchu 

2.2.2. Podpora profesionálního destinačního managementu 

4.1.2. Rozvoj produktů pěší, cyklo a in-line turistiky 

4.1.3. Využití hmotného a nehmotného přírodního a kulturního dědictví a rozvoj produktů 
cestovního ruchu 

Číslo a název: 4.1.2. Rozvoj produktů pěší, cyklo a in-line turistiky 

TOWS: 2 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Podporováno bude budování infrastruktury nástupních míst pro produkty pěší, in-line a 
cykloturistiky (včetně singltreků). Dále pak pořízení vybavení a mobiliáře a další návštěvnické 
infrastruktury (odpočívadla, herní prvky, místa pro táboření). Vhodnou aktivitou bude také 
pravidelná kontrola a obnova značení pěších tras a cyklotras. V neposlední řadě budou 
zaváděny systémy pro monitoring a usměrňování pohybu návštěvníků v území. 

Vazba na další 
opatření: 

2.2.1. Konkurenceschopné a dostupné služby cestovního ruchu 

 2.2.2. Podpora profesionálního destinačního managementu 

4.1.1. Rozvoj produktů zimní turistiky 

4.1.3. Využití hmotného a nehmotného přírodního a kulturního dědictví a rozvoj produktů 
cestovního ruchu 

Číslo a název: 
4.1.3. Využití hmotného a nehmotného přírodního dědictví a rozvoj produktů cestovního 
ruchu 

TOWS: 3 

Popis operací a 
podporovaných 

Podpora bude směrována do zpracování studií, terénních a historických průzkumů, 
geodetických a kartografických prací. Dále by mělo docházet k rozvoji spolupráce s 
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aktivit: relevantními aktéry v území (odborníky, místními znalci, destinačními společnostmi, 
podnikateli, atd.), vhodná je realizace projektů na vzdělávání a výměna zkušeností, exkurze 
apod.  

Z investičních aktivit se počítá s budováním infrastruktury pro zpřístupňování přírodního 
dědictví, pořízení vybavení a mobiliáře a další návštěvnické infrastruktury (muzejní expozice, 
odpočívadla, herní prvky). Realizace opatření jako jsou místa pro táboření, by měla jít ruku 
v ruce se zaváděním systémů pro monitoring a usměrnění pohybu návštěvníků, zvláště pak 
v přírodně cenných územích.  

Vazba na další 
opatření: 

2.2.1. Konkurenceschopné a dostupné služby cestovního ruchu 

2.2.2. Podpora profesionálního destinačního managementu 

4.1.1. Rozvoj produktů zimní turistiky 

4.1.2. Rozvoj produktů pěší, cyklo a in-line turistiky 
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Název a číslo: 4.2. Péče o volnou krajinu 

Specifický cíl: 
V regionu jsou postupně realizována opatření k zajištění péče o přírodní hodnoty území a 
kvalitní životní prostředí 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/6 Počet realizovaných opatření na posilování spolupráce opatření 2 

Indikátor výsledku: 

CLLD/18 
Počet témat z oblasti životního prostředí, kde proběhly 
animační aktivity MAS 

počet 3 

 

Číslo a název: 4.2.1. Péče o zvláště chráněná území 

TOWS: 4 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Podporovanými aktivitami budou pořizování techniky na údržbu cenných lokalit (louky, 
prameniště apod.), podpora výsadby melioračních dřevin, respektování přirozených 
břehových porostů, budování účelné a funkční návštěvnické infrastruktury, zajištění systému 
sledování návštěvnosti a její regulace, osvěty a odborného dozoru (např. Stráž přírody, aj.).  

Pro návštěvníky v území by měl být doplněn a dobudován informační systém či budování 
výstavních expozic, případně budování naučných stezek či opravy a doplnění stávajících.  

V oblasti pěší turistiky by se pak mělo jednat o udržení stávajícího rozsahu značených tras 
s případným přeložením některých úseků v návaznosti na změny v terénu a oprávněné zájmy 
ochrany přírody, opravy povalových chodníků, zpevnění stezek u frekventovaných hlavních 
tras apod. 

Důležitá bude koordinační a animační role partnerských MAS na území v komunikaci mezi 
místními aktéry. Podporovanými aktivitami tak mohou být práce s veřejností či podpora 
tvorby studií a průzkumů v území.  

Vazba na další 
opatření: 

4.2.2. Zlepšení vodního režimu v krajině 

4.2.3. Obnova přírodních a krajinných struktur 

Číslo a název: 4.2.2. Zlepšení vodního režimu v krajině 

TOWS: 6 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Podporována bude realizace biologických, biotechnických a technických opatření na vodních 
tocích a v krajině s cílem snížení rizika povodní a vylepšení stávajícího vodního režimu. Jedná 
se o celkovou revitalizaci a renaturací toků včetně změn trasování koryt, budování 
protipovodňových hrází, průlehů, poldrů nebo zasakovacích pásů. Ideální je koordinace 
provádění těchto opatření se státním pozemkovým úřadem při realizaci komplexních 
pozemkových úprav (společná zařízení), pokud jsou tyto v katastru příslušené obce 
prováděny nebo plánovány. Rovněž bude podporováno vypracování průzkumů a studií 
protipovodňových opatření v území MAS ORLICKO. Tyto studie mohou integrálně navazovat 
na plány krizového řízení v obcích.  

Vazba na další 
opatření: 

4.2.1. Péče o zvláště chráněná území 

4.2.3. Obnova přírodních a krajinných struktur 

Číslo a název: 4.2.3. Obnova přírodních a krajinných struktur 

TOWS: 7 
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Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Aktivity v rámci tohoto opatření by měly být realizovány zejména na vymezených prvcích 
ÚSES. V lokálních poměrech by se mělo jednat zejména o interakční prvky, lokální 
biokoridory, případně lokální biocentra. K posílení ekologické stability krajiny dojde obnovou, 
zakládáním a propojováním přírodních krajinných struktur v návaznosti na územní podmínky 
vytvořené prostřednictvím územního plánu a realizací podmínek pro přirozenou obnovu 
ekosystémů. Konkrétně se bude jednat o obnovu starých cest, remízků, mokřadů apod. 
Ideální je koordinace provádění těchto opatření se státním pozemkovým úřadem při realizaci 
komplexních pozemkových úprav (společná zařízení), pokud jsou tyto v katastru příslušené 
obce prováděny nebo plánovány. 

Vazba na další 
opatření: 

4.2.1. Péče o zvláště chráněná území 

4.2.2. Zlepšení vodního režimu v krajině 
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Název a číslo: 4.3. Kvalitní životní prostředí v sídlech 

Specifický cíl: 
Občané ve spolupráci s místními samosprávami a neziskovými organizacemi odpovědně 
přispívají ke zlepšování životního prostředí v sídlech 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/6 Počet realizovaných opatření na posilování spolupráce opatření 2 

Indikátor výsledku: 

CLLD/18 
Počet témat z oblasti životního prostředí, kde proběhly 
animační aktivity MAS 

počet 2 

 

Číslo a název: 4.3.1. Efektivní systém nakládání s odpady a ekologická výchova 

TOWS: 5 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

Bude realizována podpora výstavby a modernizace zařízení pro sběr, třídění, úpravu a 
následné zpracování odpadů. Dále bude podpořena výstavba a modernizace zařízení pro 
materiálové využití odpadů, třídící linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a navazující 
technologiemi. Bude podpořena tvorba systémů odděleného sběru bioodpadů. U likvidace 
BRO budou podporovány také další způsoby nakládání s nimi a vhodné bude podpořit 
motivační formou domácího kompostování. Samostatně budou moci být řešeny projekty na 
sběr a svoz odpadů z gastronomických provozů, nebezpečných nebo zdravotnických odpadů. 
Dále bude realizována podpora záměrů na likvidaci nezajištěných skládek a starých 
ekologických zátěží.  

Podporovány budou také aktivity vzdělávací, osvětové a propagační. Klíčovou cílovou 
skupinou jsou žáci všech stupňů škol. Nutné je rovněž vzdělávání pedagogických pracovníků 
škol. Cílovou skupinou jsou však všichni občané v regionu. Vzdělávací a výchovné projekty by 
mohli realizovat zpracovatelé odpadů, obce nebo environmentálně zaměřené nevládní 
organizace.  

Vazba na další 
opatření: 

1.3.7. Podpora inovací ve vzdělávání 

Číslo a název: 4.3.2. Zvyšování energetické účinnosti soukromých objektů 

TOWS: 8 

Popis operací a 
podporovaných 
aktivit: 

V rámci opatření by měla být podporováno celkové snížení energetické náročnosti objektů 
určených k soukromému bydlení. Jednalo by se o zateplování fasád, stropů, střech a podlah, 
výměna otvorových výplní (okna, dveře), výměna kotlů na uhlí nebo koks za kotle s menšími 
emisemi (novější tipy na tuhá paliva s vysokou účinností – uhlí, dřevo, dřevěné pelety; dále 
kotle plynové), tepelná čerpadla apod.  

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 
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6. Návaznost na strategické dokumenty 

6.1. Přehled relevantních strategických dokumentů 

Strategické dokumenty na úrovni státu 

Název Odkaz na web Rok Vlastník dokumentu 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy ČR  
2011 – 2015 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-
vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015 

2011 MŠMT 

Dopravní politika ČR 2005 - 2013 
http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-
politika-cr-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhledem-do-roku-
2050 

2011 Ministerstvo dopravy 

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha 

 http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-
program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-
vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-
celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-
praci-skol 

2001  MŠMT 

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020 
http://databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-
strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-2011-2020 

2011 Ministerstvo dopravy 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky 
na léta 2013 - 2020 

http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklostrategie-2013-
final/ 

2013 Ministerstvo dopravy 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 
http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-
politiky-ceske-republiky-do-roku-2020 

2014 MŠMT 

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR 
http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/An
alyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.pdf 

2015 GAC spol. s.r.o. 

Strategie sociálního začleňování  2014 - 2020 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_z
aclenovani_2014-20.pdf 

2014 MPSV 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 
http://databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-
regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020 

2013 MMR 

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
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Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci 
společné zemědělské politiky EU po roce 2013 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/koncepce-a-strategie/strategie-pro-
rust.html 

2012 MZe 

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 
let 2014–2020 

http://www.mpo.cz/dokument119071.html 2012 MPO 

Národní inovační strategie České republiky http://www.mpo.cz/dokument91200.html 2011 MPO 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 
http://databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-statni-politiky-
cestovniho-ruchu-v-cr-na-obdobi-2014-2020 

2013 MMR 

Plán odpadového hospodářství ČR 
http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_
cr 

2014 MŽP 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v České republice 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_
dokumenty_evvo_cr/$FILE/OEV-OVO_SP%20EVVO-
20081105.pdf 

2008 MŽP 

Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny české 
republiky 

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/strategicke-
dokumenty/statni-program-ochrany-prirody/ 

2009 MŽP 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 
http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostre
di 

2012 MŽP 

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v 
České republice s využitím technických a přírodě blízkých 
opatření 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-
zemedelstvi/koncepce-a-strategie/ 

2010 MZe, MŽP 

Politika ochrany klimatu ČR 2009 - 2020 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090
507pok/$FILE/POK_final.pdf 

2010 MŽP 

Národní program snižování emisí 
http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_snizovani_emis
i 

2007 MŽP 

 Strategické dokumenty na úrovni kraje 

Název Odkaz na web Rok Vlastník dokumentu 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje http://www.pardubickykraj.cz/zasady-uzemniho-rozvoje 2010 Pardubický kraj 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 
http://www.pardubickykraj.cz/akcni-plan-rozvoje-
socialnich-sluzeb-pk 

2013 Pardubický kraj 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy v www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=2 2012 Pardubický kraj 
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Pardubickém kraji (2012 - 2016) 2827 

Program rozvoje Pardubického kraje http://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-kraje 2011 Pardubický kraj 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 
na období 2012 – 2015 

http://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-
rozvoje-socialnich-sluzeb-2012-2015 

2011 Pardubický kraj 

Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického 
kraje 

https://www.pardubickykraj.cz/koncepce-zemedelske-
politiky-a-rozvoje-venkova 

 

2004 

 

Pardubický kraj 

Krajská příloha Strategie inteligentní specializace 
https://www.pardubickykraj.cz/krajska-priloha-strategie-
inteligentni-specializace/55061/regionalni-inovacni-
strategie-pardubickeho-kraje 

2014 Pardubický kraj 

Koncepce cyklo a in-line turistiky 

v Pardubickém kraji 

https://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-cestovni-
ruch 

2015 Pardubický kraj 

Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 - 2020 
https://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-cestovni-
ruch 

2015 Pardubický kraj 

Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje (aktualizace 
2012) 

https://www.pardubickykraj.cz/aktualizovana-koncepce-
ochrany-prirody/59281 

2012 Pardubický kraj 

Program rozvoje Pardubického kraje http://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-kraje 2011 Pardubický kraj 

Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje 
https://www.pardubickykraj.cz/koncepce-
protipovodnove-ochrany 

2006 Pardubický kraj 

Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje 
https://www.pardubickykraj.cz/program-zlepseni-kvality-
ovzdusi 

2012 Pardubický kraj 

 Strategické dokumenty na úrovni mikroregionů, destinačních společností, atd. 

Název Odkaz na web Rok Vlastník dokumentu 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SVAZKU OBCÍ MIKROREGION 
SEVERO-LANŠKROUNSKO na období let 2015-2020 

http://www.dsomsl.cz/dokumenty/ 2015 
DSO Mikroregion Severo-
Lanškrounsko 

Strategický plán rozvoje Orlicko-Třebovska 
http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-
obci/strategicky-plan/ 

2002 Region Orlicko-Třebovsko 

Strategické dokumenty na úrovni obcí 

Název Odkaz na web Rok Vlastník dokumentu 

Strategie 2014 – 202 a Akční plán 2014 – 2018 – Česká Třebová http://www.ceska-trebova.cz/strategicky-plan-mesta/ds- 2014 Město Česká Třebová 

http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3348&
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1084/p1=19823  

Strategický plán města Žamberka http://www.zamberk.cz/index.php?ids=242 2014 Město Žamberk 

Strategický plán rozvoje města http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf 2008 Město Králíky 

Strategický plán města Letohradu http://www.letohrad.eu/?ids=1791 2013 Město Letohrad 

Strategický plán města Ústí nad Orlicí na léta 2015 - 2020 
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-
plan-mesta/ 

2015 Město Ústí nad Orlicí 

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí 
2008 - 2013 

http://docplayer.cz/1283530-Komunitni-plan-socialnich-
sluzeb-pro-mesto-letohrad-a-okoli.html 

2007 Město Letohrad 

Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb 
Města Česká Třebová na období let 2013 – 2017 

http://www.ceska-
trebova.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=
2175&id_dokumenty=11631 

2012 Město Česká Třebová 

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a 
okolí 2010 – 2013 

http://www.ustinadorlici.cz/files/komunitni_plan/komun
itni_plan_usti_nad_orlici_format_uvod_last.pdf 

2009 Město Ústí nad Orlicí 

Další koncepce a dokumenty 

Název Odkaz na web Rok Vlastník dokumentu 

Bezbariérové město Žamberk 
 http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/21638.p
df 

 2007 Město Žamberk 

Koncepce Cyklo & in-line království Orlických hor a Podorlicka  
http://www.dsohp.cz/projekty/projekt-cykloaktivity-v-
prihranici-euroregionu-glacensis 

2012 Orlické hory a Podorlicko 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – MĚSTO PRO LIDI 
Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu 
a prostupnost města 

http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/strategie_mesto_p
ro_lidi-2011.pdf 

2011 Město Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
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6.2. Tabulka návaznosti SCLLD na strategické dokumenty 

Klíčová 
oblast 

Název Odkaz na web Rok 
Vlastník 

dokumentu 

Vazba na SCLLD 
(↑ = navazují na 

sebe; → = 

doplňují se; ⃝ = 

nejsou 
v nesouladu) 

Zásadní části strategického 
dokumentu v návaznosti na SCLLD 

1
 L

id
é

 a
 o

b
ča

n
sk

á 
sp

o
le

čn
o

st
 

Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávání soustavy ČR 
2011 – 2015 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhod
oby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-
vzdelavaci-soustavy-2011-2015 

2011 MŠMT ↑ 

II.2.1 Optimalizace nabídky 
vzdělávání 

II.2.3 Rovné příležitosti ve vzdělávání  

Národní program rozvoje 
vzdělávání v ČR - Bílá kniha 

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-
kniha-narodni-program-rozvoje-
vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-
vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-
strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-
a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol 

2001 MŠMT ↑ 
II. PŘEDŠKOLNÍ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Strategie vzdělávací politiky 
České republiky do roku 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie
-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-
roku-2020 

2014 MŠMT ↑ 3.1 Snižovat nerovnosti ve vzdělávání 

Strategie sociálního začleňování  
2014 - 2020 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082
/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf 

2014 MPSV ↑ Kapitola 3.2. Sociální služby 

Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávání soustavy v 
Pardubickém kraji (2012 - 2016) 

www.pardubickykraj.cz/viewDocument.
asp?document=22827 

2012 
Pardubický 

kraj 
↑ 

II. VÝCHOZÍ STAV A STRATEGIE 
ROZVOJE 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb Pardubického 
kraje na období 2012 – 2015 

http://www.pardubickykraj.cz/stredned
oby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-
2012-2015 

2011 
Pardubický 

kraj 
↑ 

VI. A Společné cíle 

VI. D Oblast péče o děti, mládež, 
rodinu 

VI. G Oblast péče o osoby sociálně 

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
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vyloučené a osoby v obtížné životní 
situaci 

Strategie 2014 – 202 a Akční plán 
2014 – 2018 – Česká Třebová 

http://www.ceska-
trebova.cz/strategicky-plan-mesta/ds-
1084/p1=19823 

2014 

 

Město Česká 
Třebová 

→ 
3.2.1 Strategická vize a priority 

(I,III priorita) 

Strategický plán města Žamberka  
http://www.zamberk.cz/index.php?ids=
242 

2014 
Město 

Žamberk 
→ 

Priorita 2 Výborný stav majetku a 
služeb města 

VÝBORNÝ STAV MAJETKU A 
SLUŽEB MĚSTA 

Strategický plán rozvoje města http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf 2008 
Město 
Králíky 

→ 

Oblasti řešení a strategické cíle 

Cíl č. 1 Vytvoření vnitřních zdrojů 
města 

Strategický plán města Letohradu http://www.letohrad.eu/?ids=1791 2013 
Město 

Letohrad 
→ 

Záměr 2 Moderní bydlení a občanská 
vybavenost 

Záměr 4 Vzdělaný Letohrad 

Strategický plán města Ústí nad 
Orlicí na léta 2015 - 2020 

http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy
-strategicky-plan-mesta/ 

2015 
Město Ústí 
nad Orlicí 

→ 

Opatření A2 Vzdělávání a školství ve 
městě 

Opatření B4 Sociální služby a 
zdravotní péče 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZOJE 
SVAZKU OBCÍ MIKROREGION 
SEVERO-LANŠKROUNSKO na 
období let 2015 - 2020 

http://www.dsomsl.cz/dokumenty/ 2015 

Svazek obcí 

Mikroregion 
Severo-

Lanškrounsk
o 

→ 
Oblast 2 Infrastruktura a občanská 

vybavenost 

Komunitní plán sociálních služeb 
pro město Letohrad a okolí 2008 - 
2013 

http://docplayer.cz/1283530-Komunitni-
plan-socialnich-sluzeb-pro-mesto-
letohrad-a-okoli.html 

2007 
Město 

Letohrad 
→ 

1. Strategie rozvoje sociálních 
služeb ve městě Letohrad a okolí 
(cíl 1) 

Střednědobý plán rozvoje 
sociálních a souvisejících služeb 
Města Česká Třebová na období 

http://www.ceska-
trebova.cz/VismoOnline_ActionScripts/F
ile.ashx?id_org=2175&id_dokumenty=1

2012 
Město Česká 

Třebová 
→ 

6. Střednědobý plán rozvoje 
sociálních a souvisejících služeb 
(str. 16 Strategie) 

http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
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let 2013 – 2017 1631 

Komunitní plán sociálních a 
souvisejících služeb Ústí nad Orlicí 
a okolí 2010 - 2013 

http://www.ustinadorlici.cz/files/komun
itni_plan/komunitni_plan_usti_nad_orlic
i_format_uvod_last.pdf 

2009 
Město Ústí 
nad Orlicí 

→ 

4.1 Vize systému sociálních služeb 
Ústí nad Orlicí a okolí 

5.2 Opatření pro cílovou skupinu 
osob seniorů 

2
 P

o
d

n
ik

at
e

ls
ký

 s
e

kt
o

r 
a 

tr
h

 p
rá

ce
 

Strategie regionálního rozvoje ČR 
2014–2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-
regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020 

2013 MMR → 
Priorita 2. Územní soudržnost 
(priority 4.3, 5.1 a 5.2) 

Strategie pro růst - české 
zemědělství a potravinářství v 
rámci společné zemědělské 
politiky EU po roce 2013 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministe
rstvo-zemedelstvi/koncepce-a-
strategie/strategie-pro-rust.html 

2012 MZe ↑ 
Kapitola 4.2 Zvýšení efektivnosti a 

konkurenceschopnosti 
zemědělských podniků 

Strategie vzdělávací politiky 
České republiky do roku 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie
-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-
roku-2020 

2014 MŠMT → 
Priorita Snižovat nerovnosti ve 

vzdělávání 

Koncepce podpory malých a 
středních podnikatelů na období 
let 2014–2020 

http://www.mpo.cz/dokument119071.h
tml 

2012 MPO ⃝ 

Strategická priorita č. 4 – Udržitelné 
hospodaření s energií a rozvoj 
inovací v energetice 

Národní inovační strategie České 
republiky 

http://www.mpo.cz/dokument91200.ht
ml 

2011 MPO ⃝ 
Prioritní osa Lidé: hlavní nositelé 
nových nápadů a iniciátoři změn 

Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu v ČR 2014–2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce
-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-
na-obdobi-2014-2020 

2013 MMR → 
Priorita 1 Zkvalitnění nabídky 

cestovního ruchu 

Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu v ČR 2014–2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce
-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-
na-obdobi-2014-2020 

2013 MMR ↑ 
Priorita 2 Management cestovního 

ruchu 

Koncepce zemědělské politiky a 
rozvoje venkova Pardubického 

https://www.pardubickykraj.cz/koncepc
e-zemedelske-politiky-a-rozvoje-

 
 

Pardubický 
→ 3.1 Opatření pro méně příznivé 

oblasti a oblasti 

http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3348&
http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3348&
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kraje venkova 2004 kraj s environmentálními omezeními 

Krajská příloha Strategie 
inteligentní specializace 

https://www.pardubickykraj.cz/krajska-
priloha-strategie-inteligentni-
specializace/55061/regionalni-inovacni-
strategie-pardubickeho-kraje 

2014 
Pardubický 

kraj 
→ 

Strategický cíl C.2. – 

Posílit rozvoj nových podnikatelských 
aktivit s důrazem na zakládání a 
rozvoj inovačních firem 

Program rozvoje Pardubického 
kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-
kraje 

2011 
Pardubický 

kraj 
→ 

Priorita B. Konkurenceschopná 
ekonomika (opatření B.1, 
B.3) 

Priorita C. Zdravé životní prostředí 
(opatření C.1) 

Strategický plán rozvoje Orlicko-
Třebovska 

http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-
svazku-obci/strategicky-plan/ 

2002 
Region 
Orlicko-

Třebovsko 
→ 

Záměr D.3. Zaměřit se na rozvoj 
malého a středního 
podnikání s využitím všech 
dostupných cest podpory 

Strategie 2014 – 2020 a Akční 
plán 2014 – 2018 – Česká 
Třebová 

http://www.ceska-
trebova.cz/strategicky-plan-mesta/ds-
1084/p1=19823 

2014 
Město Česká 

Třebová 
⃝ 

I. prioritní oblast  

Centrum konkurenceschopného 
regionu 

Strategický plán rozvoje města 
Ústí nad Orlicí na léta 2015 - 2020 

http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy
-strategicky-plan-mesta/ 

2015 
Město Ústí 
nad Orlicí 

⃝ 
Opatření A.1 Podnikání a 

zaměstnanost 

Strategický plán města Žamberka  http://www.zamberk.cz/index.php?ids=
242 

2014 
Město 

Žamberk 
⃝ 

Priorita 1 Skvělé podmínky pro 
podnikání, bydlení a 
vzdělávání 

3
 In

ve
st

ič
n

í 
ro

zv
o

j ú
ze

m
í 

Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávání soustavy ČR 
2011 – 2015 

http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf 2011 MŠMT ↑ 

II.2.1 Optimalizace nabídky 
vzdělávání 

 II. 2.2 Podpora pedagogickým 
pracovníkům 

II. 2.3 Rovné příležitosti ve vzdělávání 

II.2.4 Systém poradenství ve školství 

II.2.6 Další vzdělávání 

http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf


237 
 

Národní program rozvoje 
vzdělávání v ČR - Bílá kniha 

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-
kniha-narodni-program-rozvoje-
vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-
vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-
strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-
a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol 

2001 MŠMT ↑ 
II. PŘEDŠKOLNÍ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Dopravní politika ČR 2005 - 2013 

http://databaze-
strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-
politika-cr-pro-obdobi-2014-2020-s-
vyhledem-do-roku-2050 

2011 
Ministerstvo 

dopravy 
→ 

1 Střednědobá a dlouhodobá vize 

4.2.5 Řešení problémů dopravy ve 
městech 

4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy 

Národní strategie bezpečnosti 
silničního provozu 2011 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-
strategie-bezpecnosti-silnicniho-
provozu-2011-2020 

2011 
Ministerstvo 

dopravy 
→ 

6. Dílčí cíle pro specifické 
problémové oblasti 

8. Nápravná opatření 

Národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy České 
republiky na léta 2013 - 2020 

http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklost
rategie-2013-final/ 

2013 
Ministerstvo 
dopravy 

→ 
SC2 ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
CYKLISTICKÉ DOPRAVY 

Strategie vzdělávací politiky 
České republiky do roku 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie
-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-
roku-2020 

2014 MŠMT ↑ 3.1 Snižovat nerovnosti ve vzdělávání 

Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/zasady-
uzemniho-rozvoje 

2010 
Pardubický 

kraj 
⃝ 

Území MAS ORLICKO je součástí 
rozvojové oblasti OBK 2 Česká 
Třebová – Ústí nad Orlicí, rozvojové 
osy OSK 2 Choceň – České 
Libchavy/Sopotnice – Ústí nad Orlicí 
(-Vamberk), rozvojové osy OSK 3 Ústí 
nad Orlicí – Letohrad – Žamberk a 
rozvojové osy OSK 4 Česká Třebová - 
Lanškroun. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávání soustavy v 

www.pardubickykraj.cz/viewDocument.
asp?document=22827 

2012 
Pardubický 

kraj 
↑ 

II. VÝCHOZÍ STAV A STRATEGIE 
ROZVOJE 
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Pardubickém kraji (2012 - 2016) 

Program rozvoje Pardubického 
kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-
kraje 

2011 
Pardubický 

kraj 
↑ 

Kapitola B2.3 Strategické cíle : 

Skupina A celá 

Skupina B 6; 7; 8 

Skupina C 3;4;6 

Skupina D 2;6 

Strategie 2014 – 202 a Akční plán 
2014 – 2018 – Česká Třebová 

http://www.ceska-
trebova.cz/strategicky-plan-mesta/ds-
1084/p1=19823 

2014 

 

Město Česká 
Třebová 

→ 

3.2.1 Strategická vize a priority 

I Prioritní oblast – Centrum 
konkurenceschopného města 

II Prioritní oblast – Environmentální 
udržitelnost 

III Prioritní oblast - Zkvalitnění 
podmínek života občanů a 
podpora resortu zábavy a 
relaxace 

Strategický plán města Žamberka  
http://www.zamberk.cz/index.php?ids=
242 

2014 
Město 

Žamberk 
→ 

Priorita 1 Skvělé podmínky pro 
podnikání, bydlení a 
vzdělávání 

Priorita 2 Výborný stav majetku a 
služeb města 

Priorita 4 Nová infrastruktura 

Strategický plán rozvoje města http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf 2008 
Město 
Králíky 

→ 

Oblasti řešení a strategické cíle 

Cíl číslo 1 – vytvoření vnitřních zdrojů 
města 

Cíl číslo 2 – ochrana životního 
prostředí města 

Strategický plán města Letohradu http://www.letohrad.eu/?ids=1791 2013 
Město 

Letohrad 
→ 

Záměr 1 Zvýšení atraktivity a pěkné 
veřejné prostranství 

http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf
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Záměr 3 Moderní bydlení a občanská 
vybavenost 

Záměr 4 Vzdělaný Letohrad 

Záměr 5 Ochráněný Letohrad 

Záměr 6 Rozvoj ekologie a přírodního 
bohatství 

Záměr 7 Letohradem bezpečně a bez 
překážek 

Strategický plán města Ústí nad 
Orlicí na léta 2015 - 2020 

http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy
-strategicky-plan-mesta/ 

2015 
Město Ústí 
nad Orlicí 

→ 

Opatření A1 Podnikání a 
zaměstnanost 

Opatření A2 Vzdělávání a školství ve 
městě 

Opatření A3 Rozvoj kvalitního a 
atraktivního prostředí města 

 Opatření B1 Kulturní a společenský 
život 

 Opatření B2 Sport a volný čas 

Opatření C1 Doprava 

Opatření C2 Technická infrastruktura 

 Opatření C3 Životní prostředí 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 
SVAZKU OBCÍ MIKROREGION 
SEVERO-LANŠKROUNSKO na 
období let 2015-2020 

http://www.dsomsl.cz/dokumenty/ 2015 

Svazek obcí 

Mikroregion 
Severo-

Lanškrounsk
o 

→ 

3. STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ A 
AKTIVITY 

Oblasti rozvoje 1 Cestovní ruch 

Oblasti rozvoje 2 Infrastruktura a 
občanská vybavenost 

Oblasti rozvoje 3 Kvalita života 
obyvatel 

Bezbariérové město Žamberk  http://www.zamberk.cz/prezentace/do 2007 Město →  

http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
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kumenty/21638.pdf Žamberk 

Koncepce Cyklo & in-line 
království Orlických hor 
a Podorlicka 

http://www.dsohp.cz/projekty/projekt-
cykloaktivity-v-prihranici-euroregionu-
glacensis 

2012 
Orlické hory 
a Podorlicko 

→  

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – MĚSTO PRO 
LIDI - Strategie pro veřejná 
prostranství, nemotorovou 
dopravu a prostupnost města 

http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/s
trategie_mesto_pro_lidi-2011.pdf 

2011 
Město Ústí 
nad Orlicí 

→  

4
 K

ra
jin

a 
a 

p
ří

ro
d

a 

Strategie regionálního rozvoje ČR 
2014–2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-
regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020 

2013 MMR → 
Prioritní oblast 3. Environmentální 
udržitelnost 

Národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy České 
republiky na léta 2013 - 2020 

http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklost
rategie-2013-final/ 

2013 
Ministerstvo 

dopravy 
↑ 

Cíl 4.2 Zajistit potřebnou 
infrastrukturu pro cykloturistiku 

Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu v ČR 2014–2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce
-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-cr-
na-obdobi-2014-2020 

2013 MMR ⃝ 
Priorita 1 Zkvalitnění nabídky 

cestovního ruchu 

Plán odpadového hospodářství 
ČR 

http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveh
o_hospodarstvi_cr 

2014 MŽP ↑ 
SC 3 Udržitelný rozvoj společnosti a 
přiblížení se k evropské „recyklační 
společnosti“ 

Státní program 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v České 
republice 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7
/cz/strategicke_dokumenty_evvo_cr/$FI
LE/OEV-OVO_SP%20EVVO-
20081105.pdf 

2008 MŽP → 

Kap. 7 Děti, mládež a pedagogičtí 
pracovníci 

Kap. 9 Informace, osvěta a 
poradenství pro veřejnost 

Aktualizace státního programu 
ochrany přírody a krajiny české 
republiky 

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-
cr/strategicke-dokumenty/statni-
program-ochrany-prirody/ 

2009 MŽP → 
Oblast: Krajina, Oblast: Chráněná 

území 

Státní politika životního prostředí 
České republiky 2012 - 2020 

http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zi
votniho_prostredi 

2012 MŽP → 
Tematická oblast 1 Ochrana a 

využívání zdrojů 
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Státní politika životního prostředí 
České republiky 2012 - 2020 

http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zi
votniho_prostredi 

2012 MŽP → 
Tematická oblast 2 Ochrana přírody a 

krajiny 

Koncepce řešení problematiky 
ochrany před povodněmi v České 
republice s využitím technických 
a přírodě blízkých opatření 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministe
rstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/ 

2010 MZe, MŽP → 
Opatření B. Uplatnění podpor 

v zájmových oblastech 

Politika ochrany klimatu ČR 2009 
- 2020 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7
/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final.
pdf 

2010 MŽP → Cíl: Konečná spotřeba energie 

Národní program snižování emisí 
http://www.mzp.cz/cz/narodni_progra
m_snizovani_emisi 

2007 MŽP ⃝  

4 
Koncepce cyklo a in-line turistiky 

v Pardubickém kraji 

https://www.pardubickykraj.cz/dokume
nty-cestovni-ruch 

2015 
Pardubický 

kraj 
↑ 

SC 6 Nastavit dlouhodobý efektivní 
systém investování, údržby a provozu 
cyklostezek, inline stezek, cyklotras a 
bike resortů 

 
Strategie cestovního ruchu 
Pardubického kraje 2016 - 2020 

https://www.pardubickykraj.cz/dokume
nty-cestovni-ruch 

2015 
Pardubický 

kraj 
→ 

Opatření 1.2. Budování, rozvoj a 
zkvalitnění turistické 
infrastruktury 

 
Plán odpadového hospodářství 
Pardubického kraje 

https://www.pardubickykraj.cz/externi/
ozpz/poh/prezentace/prezent.htm 

2004 
Pardubický 

kraj 
→ 

Strategický cíl 3.1.2.I Zajistit sběr 
nebezpečných složek komunálního 
odpadu  

a strategický cíl 3.1.2.II Zajistit sběr, 
recyklaci a využití odpadů 
spotřebitelských obalů 

 
Koncepce ochrany přírody 
Pardubického kraje (aktualizace 
2012) 

https://www.pardubickykraj.cz/aktualiz
ovana-koncepce-ochrany-prirody/59281 

2012 
Pardubický 

kraj 
→ Okruh 1. Zvláště chráněná území 

 
Program rozvoje Pardubického 
kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-
kraje 

2011 
Pardubický 

kraj 
→ 

Priorita B. Konkurenceschopná 
ekonomika  

Opatření B.4  
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Opatření  B.5  

Priorita C. Zdravé životní prostředí 

 Opatření C.2  

Opatření C.5  

 
Koncepce protipovodňové 
ochrany Pardubického kraje 

https://www.pardubickykraj.cz/koncepc
e-protipovodnove-ochrany 

2006 
Pardubický 

kraj 
→ Cíl 2.1 Prevence před povodněmi 

 
Program zlepšení kvality ovzduší 
Pardubického kraje 

https://www.pardubickykraj.cz/program
-zlepseni-kvality-ovzdusi 

2012 
Pardubický 

kraj 
⃝ 

G.1.3. Opatření na lokální úrovni 
(obce) 

4 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 
SVAZKU OBCÍ MIKROREGION 
SEVERO-LANŠKROUNSKO na 
období let 2015-2020 

http://www.dsomsl.cz/dokumenty/ 2015 

DSO 
Mikroregion 

Severo-
Lanškrounsk

o 

→ 
Oblast 1 Cestovní ruch, opatření a. 
Zbudování turistických tras, 
naučných stezek a příslušenství 

Strategický plán rozvoje Orlicko-
Třebovska 

http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-
svazku-obci/strategicky-plan/ 

2002 
Region 
Orlicko-

Třebovsko 
→ 

Záměr A.3. Trvale zlepšovat kvalitu 
životního prostředí v mikroregionu 
a zvyšovat kvalitu ekologického 
vědomí místních obyvatel 

Strategie 2014 – 202 a Akční plán 
2014 – 2018 – Česká Třebová 

http://www.ceska-
trebova.cz/strategicky-plan-mesta/ds-
1084/p1=19823 

2014 
Město Česká 

Třebová 
→ 

II. prioritní oblast Environmentální 
udržitelnost 

Strategie 2014 – 202 a Akční plán 
2014 – 2018 – Česká Třebová 

http://www.ceska-
trebova.cz/strategicky-plan-mesta/ds-
1084/p1=19823 

2014 
Město Česká 

Třebová 
⃝ 

III. prioritní oblast Zkvalitnění 
podmínek života občanů a podpora 
resortu zábavy a relaxace 

Strategický plán města Žamberka  http://www.zamberk.cz/index.php?ids=
242 

2014 
Město 

Žamberk 
⃝ 

Priorita 3 Přitažlivé výletní město, 
Priorita 4 Nová infrastruktura 

Strategický plán rozvoje města 
Ústí nad Orlicí na léta 2015 - 2020 

http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy
-strategicky-plan-mesta/ 

2015 
Město Ústí 
nad Orlicí 

→ 

Opatření C.1 Doprava  

Opatření C.3 Životní prostředí  

Opatření B.3 Cestovní ruch 
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7. Integrované a inovativní rysy strategie  

7.1. Inovační prvky a inspirace 

Inovativní prvky jsou takové, které přináší nové způsoby řešení současných problémů, přispívají 
k řešení problému, nebo zlepšení situace.  

Mezi důležité hybatele inovací pak patří inspirace a příklady dobré praxe optimálně propojené 
s existujícím potenciálem (kapacitami) v území.  

V následujícím textu představíme nosné oblasti, ve kterých mohou být realizovány inovační projekty 
a to s přihlédnutí ke zmapovaným příkladům dobré praxe, příležitostem a potenciálu území. 

Inovační prvky si představíme jak (1) na úrovni využití komunitně vedeného rozvoje pro území 
regionu, tak na (2) úrovni realizace příslušných klíčových oblastí rozvoje.  

7.1.1. Inovace na úrovni komunitně vedeného místního rozvoje, resp. regionu 

Realizace komunitně vedeného místního rozvoje vnáší do území inovaci především svým 
komplexním a uceleným přístupem při zapojení místních aktérů do realizace rozvoje území. MAS 
ORLICKO zaujímá v celém procesu roli koordinační a proaktivní při animaci území a posilování kapacit 
místních subjektů, při realizaci inovativních projektů, založených na spolupráci a hledání nových 
řešení. 

Tabulka 7.1–1: Komplexní přístup při zapojení místních aktérů 

Fáze 1:  Veřejnost nejprve prochází zapojením do analýzy území a identifikace potřeb, stanovení 
vize 

Fáze 2:  Veřejnost je zapojena do procesu návrhu implementace a stanovení transparentního 
procesu výběru projektů (= Akční plán realizace SCLLD). Jsou definovány vazby a 
podmínky realizace.  

Fáze 3: V souladu s výstupy fáze 1 a 2 realizuje MAS ORLICKO ve spolupráci s členy partnerství 
aktivity směřující k posilování kompetencí subjektů v území při realizaci strategie  

Fáze 1:  Po realizaci dílčí etapy SCLLD dochází k vyhodnocení dosavadních činností, k obnovení 
jednání o podmínkách nastavení akčního plánu a k definici dalších kroků v  animaci 
území.  

 

Inovační prvky proto nalézáme především: 

 V zapojení veřejnosti do přípravy a realizace strategie 

 Ve využití finančních a nefinančních podpor pro dosahování cílů 
strategie – tj. v účelné kombinaci dotačních podpor (kombinovaných 
z více fondů) a motivačních faktorů na úrovni preferenčních kritérií 

 V dosažení efektivního navázání spolupráce a vytvoření 
integrovaných vazeb mezi jednotlivými podporami k dosažení 
specifických cílů  

 V animační roli MAS ORLICKO při práci s územím, spočívající 
v přenosu příkladů dobré praxe, organizace příležitostí ke sdílení 
zkušeností, seminářích i odborně vedených diskusních setkáních 
zaměřených na posilování kapacit jednotlivých subjektů při realizaci 
projektů i rozvoji své činnosti 

 V integračním efektu realizace strategie prostřednictvím provázání 

Obrázek 7–1: Realizace 
komunitně vedeného místního 
rozvoje v území  
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záměrů relevantních aktérů  

V celém procesu realizace SCLLD je inovativní způsob, jakým:  

 Strategie integruje finanční zdroje a nefinanční motivační prvky k dosahování cílů strategie 

 Strategie propojuje více subjektů území ke spolupráci v rámci dosahování cílů strategie  

 Jsou nastavovány a specifikovány cíle strategie s přihlédnutím k základním principům MAS  
o Např. (SC 1.3. Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi 

potřeb všech jeho relevantních aktérů = spolupráce je základním principem při stanovení cíle 
a to v souladu s vizí MAS) 

7.1.2. Příklady inovací v klíčových oblastech SCLLD MAS ORLICKO: 

Příklady inovací Inspirace a potenciál území  

 Inovativní přístup v poskytování sociálních, 
doprovodných a navazujících služeb založený 
na profesionálním řízení a poskytování 
služeb s těžištěm v terénní a ambulantní péči  

 Existence příkladů dobré praxe v oblasti sociálních 
inovací  

 Široká síť sociálních, doprovodných a navazujících 
služeb 

 Potenciál církevních organizací k řešení rizika 
sociálního vyloučení  

 Vznik vysílající dobrovolnické organizace.  

 Vznik a rozvoj iniciativ a aktivit zaměřených 
na ocenění občanů přispívajících komunitě 
(Medaile za zásluhy, Cena starosty města 
Žamberk, … ) 

 Vznik a fungování servisní organizace na 
podporu fungování NNO  

 Existence velkého počtu aktivních neziskových 
organizací, poskytovatelů sociálních, doprovodných 
a navazujících služeb, škol a školských zařízení a 
dalších aktérů komunitního života s širokým 
spektrem působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
aktivit 

 Rozvoj formálního vzdělávání založeného na 
úzké spolupráci se všemi relevantními aktéry 
(rozvoj prvků duálního vzdělávání, posílení 
vazby vzdělávání na relevanci pro trh práce) 

 Přenesení těžiště výuky blíže k rozvoji 
individuálního talentu každého žáka 

 Rozvoj inovativních forem vzdělávání (lesní 
mateřské školy, mateřské, základní a střední 
školy  

 Vznik formálních a neformálních partnerství 
škol a zaměstnavatelů v území 

 Zavedení metody HAMET II do výuky s cílem 
zlepšit podmínky pro kariérní poradenství 
žáků 

 Nalezení nových způsobů zajišťování 
vzdělávání v souladu s potřebami 
proinkluzivní politiky (využití reedukačních 
prostor, sdílení vzdělávání asistentů a 
logopedů, …) 

 Existence pilotních projektů zaměřených na 
diagnostické nástroje pro kariérní poradenství žáků 
v rámci Pardubického kraje 

 Existence příkladů spolupráce ve vzdělávání (škola-
firma), zavádění inovativní nabídky vzdělávání a 
mimořádných úspěchů na poli vědy a výzkumu 
studentů škol v území MAS ORLICKO 

 Zkušenosti s realizací projektu „POSPOLU“  

 Existence subjektů v území a zájem o regionální 
podporu vzdělávání  

 Existence zdrojů v území pro vznik škol a školských 
zařízení s inovativní nabídkou vzdělávání a existence 
pilotních projektů 

 rozvoj plemenářství a šlechtění 

 řešení problematiky užitkovosti zvířat resp. 
výnosovosti plodin 

 propojování produkčních, zpracovatelských a 
obchodních řetězců v zemědělství a 
potravinářství 

 posílení role ekologického zemědělství 

 připravovaný projekt spolupráce na rozvoj 
systému regionálního značení „Orlické hory 

 dlouhá tradice chovu přežvýkavců a na něj navázané 
produkce plemenného materiálu 

 příklady dobré praxe v oblasti šlechtění trav a dalších 
rostlin na semeno a jako pícninářského materiálu 

 vznikající operační skupina v rámci tzv. Evropského 
inovačního partnerství 

 vhodné podmínky pro rozvoj ekologického 
zemědělství 

 existence funkčních trhů s lokálními produkty 



245 
 

originální produkt“  vysoký potenciál pro rozvoj zpracování a prodej 
vlastních produktů u zemědělských podniků 

 aplikace poznatků vědy a výzkumu do 
podnikové praxe  

 modernizace technologického vybavení 
podniků 

 snižování energetické náročnosti 
podnikatelských objektů 

 moderní možnosti marketingu 

 zkušenosti a příklady dobré praxe při získávání 
dotačních prostředků pro rozvoj firem v oblasti 
inovací, obnovy technologií a snižování energetické 
náročnosti budov 

 dynamický rozvoj sociálních sítí a s ním spojené nové 
formy marketingu a komunikace s potenciálními 
zákazníky 

 zavádění moderních systémů řízení lidských 
zdrojů 

 spolupráce škol a firem 

 funkční vzdělávací a odborné kapacity pro rozvoj 
lidských zdrojů na středních školách a v dalších 
vzdělávacích institucích 

 existence příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce 
škol a firem v oblasti slaďování nabídky učebních 
oborů s potřebami trhu práce 

 přizpůsobení nabídky cestovního ruchu 
osobám se speciálními potřebami a 
omezeními 

 rozšíření systému certifikace zařízení 
cestovního ruchu 

 hledání nových forem financování a zvyšování 
profesionální úrovně destinačních společností 

 pozitivní zkušenosti s realizací projektu „Orlické hory 
pro všechny“ 

 potenciál široké spolupráce poskytovatelů služeb 
v cestovním ruchu a dalších klíčových partnerů 

 MAS může hrát roli při propojování a animaci aktivit 
mezi obcemi a destinačními společnostmi 

 Potenciál společných projektů MAS a destinačních 
společností v území 

 Stmelení komunity jako celku  Dobře fungující svazky obcí 

 Integrace osob se ztíženou možností pohybu 
a orientace do společnosti.  

 

 Zkušenosti s realizací projektů na podporu 
sportovních aktivit postižených, vybudování tábořiště 
pro postižené děti 

 Potenciál místních partnerů v území realizovat 
inovativní náročné projekty 

 Moderní inovační prvky v bezpečnosti 
dopravy 

 Komunita se aktivně podílí na budování a rozhodování 
o umístění prvků ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 

 Podpora trendu rozvoje cyklodopravy, 
ekologické dopravy všeobecně a odstranění 
bariér v dopravě 

 Zkušenosti s realizací projektu Jedeme všichni – na 
podporu elektrokol 

 Zájem laické i odborné veřejnosti o tyto aktivity 

 Plánovaný projekt MAS - Digitalizace kronik 
měst a obcí v území a digitalizace místních 
periodik a děl místních autorů. Inovační a 
integrační charakter je dán zapojením 
knihoven z celého území na digitalizaci kronik 
a jiných historických dokumentů pro 
zpřístupnění všem obyvatelům území a šíření 
děl místních autorů v regionu. Digitalizované 
dokumenty by měly mít pro větší přehlednost 
možnost fulltextového vyhledávání, což je 
v rámci tohoto zpracování kronik ojedinělý 
jev. 

 Společné rozvíjení spolupráce a plánování knihoven 
z území 

 Mnoho dobových a obecních kronik, včetně několika 
vzácných tisků z počátku rozvoje Sboru jednoty 
bratrské 

 široké uplatňování zásad udržitelného rozvoje 
území  

 komplexní budování systému doprovodné 
infrastruktury pro šetrné formy turistiky 

 systémy regulace a usměrňování návštěvnosti 

 území disponuje ukázkami funkčních produktů 
šetrných forem cestovního ruchu a návazných služeb 

 nutnost regulace návštěvnosti v oblastech střetu se 
zájmy ochrany přírody a schopnost komunity 
dosáhnout vzájemného konsenzu 

 integrované systémy v oblasti odpadového 
hospodářství 

 v území existují ukázky funkčních systémů sběru 
separace a likvidace komunálních odpadů 
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 systémové likvidace biologicky rozložitelných 
odpadů 

 ekologická výchova a osvěta 

 plánované zvyšování kapacit zařízení na likvidaci 
biologicky rozložitelných odpadů 

 školská zařízení a neziskové organizace v území mají 
potenciál realizovat ekologickou výchovu a osvětu 
v rámci výuky a své činnosti 

 protipovodňová opatření 

 zlepšení vodního režimu krajiny  

 obnova krajinných struktur 

 příklady spolupráce obcí v rámci dobrovolných svazků 
v oblasti protipovodňových opatření a krizového 
řízení 

 realizace komplexních pozemkových úprav a s nimi 
spojená obnova krajinných struktur 

 snižování energetické náročnosti soukromých 
objektů 

 společenský tlak na úsporu nákladů za vytápění, 
ekonomická realita a zvyšování povědomí o 
ekologických důsledcích realizace úsporných opatření 
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7.2. Integrační prvky  

Integrační prvky strategie můžeme sledovat na následujících úrovních: 

1. Na úrovni strategie jako celku  
2. Na úrovni kombinace nástrojů podpory a aktivizace území 
3. Na úrovni provázanosti cílů a opatření  
4. Na úrovni tematického zacílení podpory  

 

7.2.1. Integrace na úrovni strategie jako celku (včetně její přípravy a realizace) 

Strategie integruje potřeby, příležitosti a problémy celého území a různých skupin obyvatel 
(beneficientů). Její příprava, realizace a evaluace předpokládá aktivní zapojení širokého spektra 
beneficientů z území.  

Již tato práce vede k posilování kapacit aktérů území ke spolupráci, čerpání dotačních prostředků i 
k přípravě a realizaci projektů nezávislých na dotačním financování. Již v procesu přípravy strategie 
inicioval některé konkrétní aktivity, nezávislé na činnosti MAS.  

Jednalo se např. o tyto aktivity, která vznikla v rámci procesu přípravy SCLLD bylo např.: 

 odstartování přípravy na projekt Evropského inovačního partnerství 

 navázání spolupráci s organizacemi mimo území MAS, aktivními v oblasti sociálního 
podnikání  

 spolupráce škol s inovativním programem 

7.2.2. Na úrovni kombinace nástrojů podpory a aktivizace území 

Integrační efekty jsou zajišťovány cíleným využíváním více nástrojů pro realizaci SCLLD s cílem 
dosáhnout optimálního výsledku v rámci vytyčeného cíle, 
nebo skupiny cílů.  

Hlavními využívanými nástroji jsou: 

ANIMAČNÍ ČINNOST MAS: 

Zajišťuje udržení kontaktu s cílovými skupinami 
(beneficienty) příslušného specifického cíle. Zaměřuje se 
na posilování kapacit potenciálních realizátorů (nebo 
dalších účastníků/partnerů) projektů) pro dosažení 
maximálního efektu. 

Animační činnost realizuje MAS implementací příslušného 
opatření IROP. 
 

INTEGROVANÉ PROJEKTY MAS: 

Jedná se o projekty končených žadatelů, jejichž realizace přispívá k naplňování specifického cíle (cílů) 
SCLLD: 

Integrované projekty realizuje MAS prostřednictvím vyhlašování cílených výzev, implementací příslušného 
opatření OP. Podpora integrovaných projektů je definována příslušnou (příslušnými) fiche, nebo Opatřeními 
CLLD. 
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DALŠÍ PROJEKTY: 

Jedná se o další aktivity a projekty v území, které přispívají k dosahování příslušného cíle/cílů SCLLD 
z dalších zdrojů.  

Další projekty jsou realizovány subjekty v území z dalších zdrojů (privátních, individuálních dotačních projektů, 
atd.) 

7.2.3. Na úrovni provázanosti cílů a opatření 

Díky komplexnímu přístupu k řešení problémů a potřeb území (na mezisektorovém a multifondovém 
principu) obsahuje strategie celou škálu cílů a opatření, které jsou vzájemně synergické. Přehled 
vazeb mezi jednotlivými opatřeními je uveden v následující matici vazeb. Implementovaná opatření 
jsou zvýrazněna. 

Tabulka 7.2–1: Přehled vazeb mezi opatřeními SCLLD 

3.3.

Podoblast

/ Specif.cíl Opatření 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 3 1 2 Opatření
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1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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1 1
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3 3
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3 3

4 4

5 5
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2 2
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3 3

4 4

5 5

1 1

2 2
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3 3

1 1
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3 3

4 4

5 5
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1 1

2 2

3 3

4 4

3.3. 1 1 3.3.
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3 3
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3 3
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Podoblast

/ Specif.cíl

3.3.
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7.2.4. Na úrovni tematického zacílení podpory a realizace integrovaných projektů  

Bez ohledu na možné financování jednotlivých aktivit z akčního plánu SCLLD definuje SCLLD MAS 
klíčová témata (aktivity), jejichž realizace je nosná napříč celým územím MAS. Dále strategie navrhuje 
a provádí projekty, které mají dopad na široké spektrum beneficientů v území. 

Ke konkrétním příkladům patří například: 

Příklad tematické integrace Příklad uplatnění této integrace 

Podpora sociálně vyloučených lokalit 

Podpora se tematicky zaměřuje na SVL.  

Pro řešení tohoto tématu je určeno specifické opatření SCLLD (1.1.6.) a 
opatření CLLD (OPZ_2) 

Rozvoj formálního vzdělávání 

Podpora investiční vybavenosti škol (opatření CLLD: 1.3.1.) je doplněna 
podporou vzdělávání pedagogických pracovníků (opatření CLLD: 1.3.2.) 
a prováděním kariérového poradenství (opatření CLLD: 1.3.6). 

Zvyšování zájmu o obory praktických činností a dovedností (a 
polytechnické vzdělávání) je doplněno nastavením principů výběru 
projektů s těžištěm v uplatnění práce s kariérním profilem žáka a 
doložení motivace ke studiu daných témat (především ve vazbě na 
praktické uplatnění). 

Pro prohlubování spolupráce škol a firem je připraveno opatření 1.3.3. 
Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území. 

Projekt: 

Místní akční plány vzdělávání  

Projekt se zaměřuje na zvyšování kvality ve vzdělávání, doplňuje 
vhodně animační činnost MAS směrem k cílové skupině a doplňuje 
realizovaná Opatření CLLD. 

Projekt je v souladu s opatřením MAS: 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity 
území 

Projekt: 

Vysoký standard kvality služeb v 
území MAS ORLICKO 

Projekt se zaměřuje na posilování kapacit v sociálních službách. 
Projekt je v souladu s opatřením MAS: 
1.1.2. Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociální, 
navazujících a doprovodných služeb 

Bezpečné silnice a chodníky pro 
všechny 

Podpora se zaměřuje na řešení bezpečnosti dopravy v celém území 
v souvislosti s opatřením 3.2.2. – Zvýšení bezpečnosti v dopravě. 

Rozvoj sektoru živočišné výroby a 
šlechtění 

Intervence jsou zaměřeny na podporu šlechtění a zachování vysoké 
kvality genetického materiálu chovů dobytka v regionu. Projekt je 
v souladu s opatřením 2.1.1 Rozvoj živočišné výrob, zpracování a 
odbytu, rozvoj potravinářství a šlechtitelské tradice 

Projekt: 
Značení regionálních výrobků 
v Orlických horách a Podorlicku 

Podpora je zaměřena na rozvoj aktivit souvisejících s posilováním role 
značky Orlické hory – originální produkt. Je v souladu s opatřením 
2.1.5. Spolupráce při odbytu lokálních zemědělských produktů. 

 

Realizace integrovaných projektů, stejně jako priorita posilování partnerství a spolupráce v území, 
je zohledněna ve Strategických indikátorech MAS pod indikátory: 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Intervence Příjemce 
(MAS) 

Při vstupu 

CLLD/1S Počet efektivně fungujících formálních a 
neformálních partnerství 

partnerství Příjemce 
(MAS) 

Při vstupu 
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AKČNÍ PLÁN SCLLD MAS ORLICKO OBSAHUJE (1) GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY 
PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ.  

DÁLE JE UVEDEN (2) POPIS PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH 
PLÁNUJE MAS ORLICKO REALIZOVAT STRATEGII. (3) PLÁN DALŠÍCH PROJEKTŮ 
REALIZOVANÝCH MAS MIMO PROGRAMOVÉ RÁMCE.  

AKČNÍ PLÁN MAS ORLICKO OBSAHUJE TŘI PROGRAMOVÉ RÁMCE: 

 PROGRAMOVÝ RÁMCE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

 PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST 

 PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÉHO REAGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU  

POPIS PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ JE PROVEDEN V SOULADU S POKYNY PŘÍSLUŠNÝCH 
ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ, VŽDY VŠAK OBSAHUJE: 

 ZÁKLADNÍ POPIS FILOSOFIE UPLATNĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO OP VE STRATEGII MAS 

 INFORMACI O PŘEDPOKLÁDANÉ /INDIKATIVNÍ/ ALOKACI 

 POPIS OPATŘENÍ CLLD / FICHE, případně KLÍČOVÝCH PROJEKTŮ  
v předepsané struktuře 

SOUČÁSTÍ AKČNÍHO PLÁNU JE DÁLE (3) PLÁN DALŠÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH MAS 
MIMO PROGRAMOVÉ RÁMCE.  

8. Akční plán 
Obrázek 8–1: Akční plán v procesu zpracování SCLLD 
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8.1. Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci 
a mezi opatřeními navzájem 

 

Tabulka 8.1-1 uvádí přehled využitých nástrojů pro realizaci CLLD napříč programovými rámci i využití 
dalších zdrojů – integrovaný přístup. Je zde vždy uvedena vazba strategického cíle (na úrovni klíčové 
oblasti), cíle specifického (na úrovni podoblasti) a opatření na konkrétní formu (nástroj) pro realizaci 
těchto cílů.  

Jako příklad uvádíme podoblast 1.4 Neformální a celoživotní vzdělávání.  

Zde je patrno, že implementace opatření 1.4.1. probíhá prostřednictvím (v tabulce zeleně IROP_4):  

 opatření IROP_4 Neformální a zájmové vzdělávání (opatření CLLD IROP), 

 animační činnosti MAS / OP VVV (Technická pomoc OP VVV), 

 projektu MAS Vlastní 1: Místní akční plány vzdělávání.  

Opatření 1.4.2. není v rámci CLLD ani dalších zdrojů implementováno (červený křížek ) 

Hierarchie cílů SCLLD 

Přehled využitých nástrojů pro realizaci CLLD napříč programovými rámci i využitím dalších zdrojů 

Implementace CLLD do Programových rámců 

Další zdroje IROP OPZ PRV 
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Neformální 

a 
celoživotní 
vzdělávání  

1 

IROP_4: 
Neformální 
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Tabulka 8.1–1: Integrovaný přístup napříč programovými rámci
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V následujícím obrázku jsou přehledně uvedena jednotlivá opatření implementovaná prostřednictvím 

OP i ta, která stojí mimo programové rámce. 

Obrázek 8–2: Přehled implementovaných a neimplementovaných opatření SCLLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCLLD MAS ORLICKO 

Programový 
rámec IROP 

Programový 
rámec PRV 

Programový 
rámec OPZ 

Opatření mimo 
programové 

rámce 

Opatření SCLLD 
3. 2. 2.  

Opatření SCLLD 
3. 2. 3.  

Opatření SCLLD 
1. 3. 1.  

Opatření SCLLD 
1. 3. 4. 

Opatření SCLLD 
1. 4. 1. 

Opatření SCLLD 
3. 1. 3. 

Opatření SCLLD  
1. 3. 7.  

Opatření SCLLD 
1. 1. 4.  

Opatření SCLLD 
1. 1. 6.  

Opatření SCLLD 
1. 1. 5.  

Opatření SCLLD 
2. 4. 1.  

Opatření SCLLD 
2. 1. 1.  

Opatření SCLLD 
2. 1. 2.  

Opatření SCLLD 
2. 1. 3.  

Opatření SCLLD 
2. 1. 4.  

Opatření SCLLD 
2. 3. 1.  

Opatření SCLLD 
4. 1. 1.  

Opatření SCLLD 
4. 1. 2.  

Opatření SCLLD: 
1. 1. 1. 
1. 1. 2. 
1. 2. 1. 
1. 2. 2. 
1. 2. 3. 
1. 2. 4. 
1. 2. 5. 
1. 2. 6. 
1. 3. 2. 
1. 3. 3. 
1. 3. 5. 
1. 3. 6. 
1. 3. 8. 
1. 4. 2. 
2. 1. 5. 
2. 2. 1. 
2. 2. 2. 
2. 3. 2. 
2. 3. 3. 
2. 4. 2. 
3. 1. 1. 
3. 1. 2. 
3. 1. 4. 
3. 1. 5. 
3. 1. 6. 
3. 2. 4. 
3. 3. 1. 
4. 2. 1. 
4. 2. 2. 
4. 2. 3. 
4. 3. 1. 
4. 3. 2. 

Opatření SCLLD 
4. 1. 3.  

Opatření SCLLD 
3. 2. 1.  

Opatření SCLLD  
1. 1. 3.  

Opatření SCLLD  
1. 1. 5.  
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Tabulka 8.1–2: Synergie mezi opatřeními SCLLD 

Vysvětlivky: 1 – synergie

 Programový rámec IROP Programový rámec PRV Programový rámec OPZ 
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1. 2. 4.                       
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1. 3. 2.   1   1                 

1. 3. 3.   1 1 1 1                 

1. 3. 5.    1  1                 
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1. 3. 8.     1 1                 

1. 4. 2.                       
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3. 2. 4. 1 1                1     

3. 3. 1.                       

4. 2. 1.                       
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8.2. Programový rámec PRV 

Dle „Metodiky pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu 
rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ (dále jen 
„Metodika“) mohou MAS využít 2 operace PRV k realizaci svých CLLD:  
 

A. Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a 
činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, 
jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV.  
 
V rámci operace 19.2.1 PRV budou prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO implementovány fiche 
PRV/1 – PRV/8 programového rámce PRV. 
 

Čl. Nařízení PRV Fiche  
Podíl z indikativní 
alokace (Kč) 

Čl. 17, odst. 1, písm. a) PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 10 000 000 

Čl. 17, odst. 1, písm. b) PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 10 000 000 

Čl. 17, odst. 1, písm. a) PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 5 000 000 

Čl. 19, odst. 1, písm. b) PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 5 000 000 

Čl. 26 PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 6 000 000 

Čl. 19, odst. 1., písm. b) PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání 3 000 000 

Čl. 25 PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 2 000 000 

Čl. 17, odst. 1, písm. c) PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 5 487 830 

Celkem  46 487 830 

 
B. Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 

Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována předběžná technická podpora, vlastní realizace 
projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné 
MAS vč. zajištění jejich řízení. Technická příprava projektu spolupráce v první řadě umožní ověřit 
myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit dohodu o spolupráci. Budou 
podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na 
spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.  
 
V rámci operace 19.3.1 PRV budou v SCLLD MAS ORLICKO implementovány projekty spolupráce MAS 
ORLICKO s dalšími MAS prostřednictvím fiche PRV/9 programového rámce PRV.  
 

Čl. Nařízení PRV Fiche  
Podíl z indikativní 
alokace (Kč) 

Čl. 44 PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO 2 218 000 

Celkem  2 218 000 

 
Při případném navýšení alokace programového rámce PRV pro území MAS ORLICKO bude při 
rozdělování navýšených finančních prostředků kladen primárně důraz na plnění výsledkového 
indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů.  
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MAS ORLICKO se při implementaci Programového rámce PRV zaměřilo na následující priority a 
opatření PRV: 

 
A. Fiche implementované prostřednictvím operace 19.2.1 

V rámci implementace operace 19.2.1 PRV je programový rámec PRV CLLD provázán na plnění 4 
priorit Programu rozvoje venkova následovně: 
 
1) Priorita 2 (P2) - Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

 
K plnění cílů priority 2, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech 
zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem 
zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností a v souladu s: 

  čl. 17, odst. 1. a) Nařízení PRV Investice do zemědělských podniků přispěje implementace 
následujících fichí CLLD: 

 PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 

 PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

 čl. 17, odst. 1. c) Nařízení PRV Zemědělská infrastruktura přispěje implementace následující fiche 
CLLD: 

 PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 

K plnění cílů priority 2, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 
hospodářství a v souladu s: 

 čl. 26 Nařízení PRV Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh přispěje implementace následující fiche CLLD: 

 PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

 
2) Priorita 3 (P3) - Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění 

na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

 
K plnění cílů priority 3, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 
lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězhce prostřednictvím programů jakosti, 
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, 
seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací a v souladu s:  

 čl. 17, odst. 1. b) Nařízení PRV Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů přispěje 
implementace následující fiche CLLD: 

 PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

 
3) Priorita 4 (P4) - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví 

 

K plnění cílů priority 4, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření 
s půdou (podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické 
rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a 
zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny) a v souladu s:  

 čl. 25 Nařízení PRV Neproduktivní investice v lesích přispěje implementace následující fiche CLLD: 

 PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 
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4) Priorita 6 (P6) – Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech 

K plnění cílů priority 6, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků 
a pracovních míst a v souladu s:  

 čl. 19, odst. 1. b) Nařízení PRV Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
přispěje implementace následujících fichí CLLD: 

 PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 
 PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání  

 
B. Projekty spolupráce implementované prostřednictvím operace 19.3.1 

Projekty spolupráce mezi MAS ORLICKO, z.s. a jinými MAS z České republiky či Evropské unie budou 
implementovány prostřednictvím fiche PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO. Navrhovaná fiche je 
v souladu s čl. 44 Nařízení PRV Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER.  
 

Opatření k podpoře realizace cílů PRV mimo programový rámec PRV 
Mimo programový rámec PRV hodlá podpořit MAS vlastním projektem 5 Aktivity v rámci operační 
skupiny EIP činnost rodící se operační skupiny EIP na svém území jako partner. MAS působí jako 
jeden z iniciátorů zapojení se do této platformy a účastní se jednání se zemědělci. V listopadu 2015 
byl založen Zemědělský Klastr ORLICKO z. s., jehož je MAS ORLICKO přidruženým členem. V rámci 
tohoto klastru vznikne operační skupina složená ze zemědělců a zástupců vědeckovýzkumných 
institucí, jež bude řešit konkrétní výzkumný úkol vycházející z potřeb zemědělců z území.  Zástupce 
MAS komunikuje také s vybraným brokerem a v budoucnosti bude hrát v součinnosti s ním animační 
a koordinační roli při přípravě inovačního projektu. MAS hodlá zemědělce zapojené do aktivit EIP 
bonifikovat v rámci vyhlašovaných dotačních výzev na úrovni MAS. Po ukončení projektu bude 
zastávat také pozici informování a poradenství v oblasti dotačních výzev PRV z národního kola 
(operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě).  
 
Realizace tohoto projektu přispěje k plnění priority Priorita 1 (P1) - Podpora předávání znalostí a inovací 

v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech.  
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8.2.1. Fiche PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 

Název fiche PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských 
podniků  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v živočišné výrobě. Opatření jsou 
zaměřena na posílení role, ekonomické stability a produktivity podniků živočišné výroby.  

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě: 

 investice do zemědělských staveb pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

 investice do pořízení technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

 investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  

 investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku  
V rámci fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro 
rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. 
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Definice příjemce dotace 

 zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

 Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do 
veřejného a spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

 Princip podpory zkvalitnění genetického materiálu chovů 

 Princip velikosti podniku  

 Princip věku žadatele 

 Princip ochrany zemědělského půdního fondu (realizací projektu nedochází k vyjmutí půdy ze 
zemědělského půdního fondu)  

 Princip aktivního zemědělce 

 Princip velikosti projektu 

 Princip opakované podpory 

 Princip podpory živočišné výroby 

 Princip podpory chovu pasených býložravců 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka Výchozí mid- Cílový 
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stav term stav 

93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet 0 7 15 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 0 1 

 

8.2.2. Fiche PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

Název fiche PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 17, odstavec 1, písmeno b) Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov pro zvyšování přidané hodnoty produktů 
živočišné a rostlinné výroby a jejich uvádění na trh.   

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trhu nebo vývoje zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, 
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

 výstavba a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) 

 pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, 
značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) 

 investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 
vznikajících při zpracování 

 investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 

 investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně 
marketingu) 

 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 
Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě 
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na 
výrobu vína a objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na 
membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél 
membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce dotace 

 zemědělský podnikatel 

 výrobce potravin 

 výrobce krmiv 

nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trhu a vývoji zemědělských produktů uvedených 
v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt 

Výše způsobilých výdajů 
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Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

 Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do 
veřejného a spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

 Princip velikosti projektu 

 Princip velikosti podniku 

 Princip aktivního zemědělce 

 Princip opakované podpory 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0 6 15 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 1 3 

8.2.3. Fiche PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

Název fiche PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských 
podniků 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v rostlinné výrobě. Podpora má cílit 
zejména na posílení technologické vybavenosti s důrazem na šlechtění a produkci vlastního osevního 
materiálu a aplikaci současných poznatků vědy a výzkumu v sektoru rostlinné výroby (výživová hodnota 
potravin, nutriční složení, rezistence k chorobám či škůdcům apod.). Opatření je zaměřeno na posílení role, 
ekonomické stability a produktivity podniků rostlinné výroby. 

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky  

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě:  

 investice do zemědělských staveb pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

 investice do pořízení technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

 investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  

 investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku  
V rámci fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro 
rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. 
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Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Definice příjemce dotace 

 zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

 Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do 
veřejného a spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

 Princip velikosti podniku 

 Princip věku žadatele 

 Princip ochrany zemědělského půdního fondu (realizací projektu nedochází k vyjmutí půdy ze 
zemědělského půdního fondu)  

 Princip podpory rostlinné výroby 

 Princip aktivního zemědělce 

 Princip podpory zkvalitnění genetického materiálu (produkce osiv a sadby) 

 Princip preference pěstování plodin umožňujících zajištění vyšší přidané hodnoty (brambory, 
pícniny a osiva, léčivé byliny a kořeninové rostliny) 

 Princip podpory obměny technologií při pěstování plodin s vyšší přidanou hodnotou (brambory, 
pícniny a osiva, léčivé byliny a kořeninové rostliny) 

 Princip velikosti projektu 

 Princip opakované podpory 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0 3 7 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 0 0 

8.2.4. Fiche PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 

Název fiche PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov vedoucí k diverzifikaci příjmů ze 
zemědělské prvovýroby v oblasti maloobchodu.   

Vazba na cíle SCLLD 
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2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

 Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ_NACE): 

 C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále 
s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  

 F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  

 G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a 
skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  

 I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

 J (Informační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  

 M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  

 N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby) 

 N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  

 N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

 N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  

 N 82.92 (Balicí činnosti),  

 P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  

 R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  

 S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost),  

 S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy 
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU 
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů 
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU.  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce dotace 

 podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech 

 zemědělští podnikatelé  

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti  

 Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do 
veřejného a spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

 Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

 Princip velikosti podniku  

 Princip věku žadatele 

 Princip realizace převažujícího prodeje vlastních produktů 

 Princip velikosti projektu 

 Princip opakované podpory 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

 Princip podpory vybraných CZ_NACE 

Indikátor OP 
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Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0 3 7 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 0 1 

8.2.5. Fiche PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

Název fiche PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora je zaměřena na investice do technologií a strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování 
dřeva.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v dřevozpracujícím průmyslu se 
zaměřením na primární opracování dřevní hmoty. Dále je fiche zaměřena na investice do technologií a 
strojů v lesnictví včetně nákupu koně.  

Vazba na cíle SCLLD 

 2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

 stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování 

 stroje ke zpracování potěžebních zbytků 

 stroje pro přípravu půdy před zalesněním stroje 

 technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost 

 modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (podporováno bude 
zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování 
masivního dřeva) 

Definice příjemce dotace 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují 
lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

 Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do 
veřejného a spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

 Princip snížení provozních nákladů v důsledku realizace projektu 

 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

 Princip vyššího podílu investice (celkových výdajů projektu) k velikosti obhospodařovaného 
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lesního majetku 

 Princip podpory primárního opracování dřevní hmoty 

 Princip podpory podniků hospodařící v lesích 

 Princip velikosti projektu 

 Princip opakované podpory 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0 5 13 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 0 1 

8.2.6. Fiche PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání 

Název fiche PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.  

Předmětem fiche jsou investice do strojů a technologických zařízení, které zvýší produktivitu a 
konkurenceschopnost drobných firem (mikropodniků).  

Vazba na cíle SCLLD 

2.3. Nezemědělské podniky v území MAS dosahují prostřednictvím zvýšení výkonnosti svého podnikání 
vysokou konkurenceschopnost na trhu 

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ_NACE): 

 C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále 
s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  

 F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  

 G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a 
skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  

 I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

 J (Informační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  

 M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  

 N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby 

 N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  

 N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

 N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  

 N 82.92 (Balicí činnosti),  

 P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  

 R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  
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 S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost),  

 S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy 
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU 
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů 
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU.  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být 
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.  

Definice příjemce dotace 

 podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) – mikropodniky a malé podniky 

 zemědělští podnikatelé – mikropodniky a malé podniky 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

 Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do 
veřejného a spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

 Princip velikosti projektu 

 Princip opakované podpory 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

 Princip podpory vybraných CZ_NACE 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0 3 6 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 1 2 

8.2.7. Fiche PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 

Název fiche PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů.  

Předmětem fiche jsou neproduktivní investice na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o vybavení, 
mobiliář a doplňkovou infrastrukturu pro pěší turistiku, cyklo a in-line turistiku a zimní turistické aktivity.  

Vazba na cíle SCLLD 

4.1. V území jsou zajištěny podmínky pro rekreaci místních obyvatel i návštěvníků při respektování zásad 
udržitelného rozvoje 
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Oblasti podpory 

 opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 
metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 

 opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory 

 opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, 

 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně 

Definice příjemce dotace 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip preference záměrů vycházejících z koncepce založené na potřebách uživatelů (program rozvoje 
obce, strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí apod.) 

 Projekt předkládá svazek obcí nebo projekt předpokládá přípravu a realizaci ve shodě – podnikatel, NNO… 
(neformální partnerství) 

 Princip velikosti projektu 

 Princip opakované podpory 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

92705 Počet podpořených operací (akcí) počet 0 2 4 

93001 Celková plocha ha 0 5 10 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven. x x x x 

8.2.8. Fiche PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 

Název fiche PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě. 

Předmětem fiche jsou investice související s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí 
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest.  

Projekty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 

Vazba na cíle SCLLD 

3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu 
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Oblasti podpory 

 investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou polních cest včetně souvisejících objektů a 
technického vybavení  

Definice příjemce dotace 

 obec  

 zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip velikosti projektu 

 Princip opakované podpory 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

 Princip plnění více funkcí 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet 0 2 6 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven x x x x 

8.2.9. Fiche PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO 

Název fiche PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO 

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Předmětem fiche jsou projekty spolupráce realizované ve spolupráci s MAS a jinými partnerstvími z České 
republiky a Evropské unie.  

Vazba na cíle SCLLD 

Specifický cíl IN: Realizace průřezových projektů SCLLD 

1.3. Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho 
relevantních účastníků 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

4.1. V území jsou zajištěny podmínky pro rekreaci místních obyvatel i návštěvníků při respektování zásad 
udržitelného rozvoje 

4.2. V regionu jsou postupně realizována opatření k zajištění péče o přírodní hodnoty území a kvalitní 
životní prostředí 

Oblasti podpory 



 
 

269 
 

V rámci projektů spolupráce lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) 
zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje: 

 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a 
služeb 

 investice související se vzdělávacími aktivitami 

 investice do informačních a turistických center.  

Předpokladem je orientace zejména na projekty neinvestičního charakteru. Výstupem těchto projektů pak 
mohou být zejména učební pomůcky pro žáky škol, propagační materiály, vzdělávací a animační akce 
v území apod.  

Tematicky se MAS ORLICKO hodlá zaměřit zejména na následující okruhy (pouze měkké, nikoli investiční 
akce – propagační, informační, vzdělávací či volnočasové): 

 podpora lokálních tradic, řemesel a identity 

 podpora místní produkce a její marketing 

 podpora propagace hmotného a nehmotného přírodního a kulturního dědictví 

Způsobilými výdaji projektu mohou být: 

 předběžná technická podpora projektů  

 náklady na řízení projektů  

 vlastní realizace projektů 

Definice příjemce dotace 

 MAS ORLICKO 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:        50 000 Kč 

Maximální ZV:  2 218 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 Princip spolupráce s dalšími MAS v Pardubickém kraji nebo České republice 

 Princip komunitního projednání projektu 

 Princip velikosti projektu 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

 Závazný indikátor není stanoven x x x x 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven x x x x 
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8.3. Programový rámec OPZ 

Programový rámec OP Zaměstnanost se zaměřuje na následující podporované aktivity, definované 
v rámci specifického cíle 2.3.1. – Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování: 

Aktivita  

OPZ_SC 2.3. Opatření CLLD 

Podíl z indikativní 
alokace 

 

Podpora a vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj 
sociálních podniků 

OPZ_3_Podpora sociálního 
podnikání 

2 000 000 

Podpora sociálního 
začleňování osob sociálně 
vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených 
prostřednictvím aktivit 
zaměřených na prevenci 
sociálního vyloučení osob, 
služeb poskytovaných 
terénní a ambulantní 
formou, podpora komunitní 
sociální práce 

OPZ_1_ Posilování kapacit 
lokálních aktérů sociálního 

začleňování a zaměstnanosti  
8 500 000 

Vznik a rozvoj specifických 
nástrojů k prevenci a řešení 
problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách 

OPZ_2_ Podpora sociálně 
vyloučených lokalit 

1 800 000 

Podpora prorodinných 
opatření obcí a dalších 
aktérů na místní úrovni  

OPZ_4_ Prorodinná opatření 5 809 000 

Celkem xxxx 18 109 000 
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Přehled vazeb mezi Specifickými cíli a opatřeními SCLLD a programovými rámci/opatřeními CLLD 
relevantními z pohledu programového rámce OP Zaměstnanost:   

V rámci SCLLD MAS ORLICKO jsou identifikovány 
dva prioritní specifické cíle, které přispívají 
k naplňování specifického cíle 2.3.1. – Zvýšit 
zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování. 

Prvním ze specifických cílů je cíl 1.1. „Služby 
prevence a inkluzívní podpory v území“ v rámci 
klíčové oblasti 1. 

Realizace tohoto cíle předpokládá realizaci 6 
opatření, z nichž tři jsou navržena k realizaci 
v rámci programového rámce OPZ, jeden 
k realizaci programového rámce IROP a jeden 
k realizaci formou vlastního projektu MAS (mimo 
programové rámce.  

Všechna navržená opatření jsou komplementární 
a přispívají k dosahování příslušného 
specifického cíle. 

Jedná se o následující opatření: 

Opatření 1.1.2.: 
Pro realizaci tohoto opatření byl navržen projekt 
zaměřený na standardizaci sociálních služeb. Pro 
realizaci tohoto projektu se MAS ORLICKO pokusí 
vyhledat vhodné zdroje mimo programový rámec 
OPZ. 

Opatření 1.1.3. 
Realizace tohoto opatření předpokládá využití 
programového rámce IROP a to ve vazbě na 
specifický cíl IROP 2.1. Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

Opatření 1.1.4 
Realizace tohoto opatření předpokládá využití 
programového rámce OPZ, konkrétně aktivit 
definovaných Informací č. 2 ve skupině „Sociální 
služby a sociální začleňování“. 

Opatření 1.1.5. 
Realizace tohoto opatření předpokládá využití programového rámce OPZ (konkrétně aktivit 
definovaných informací č. 2 ve skupině „Sociální podnikání“ a programového rámce IROP (ve vazbě 
na specifický cíl IROP 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání. 

Opatření 1.1.6. 
Realizace tohoto opatření předpokládá využití programového rámce OPZ (konkrétně aktivit 
definovaných informací č. 2 ve skupině „Sociální služby a sociální začleňování“ a „Zaměstnanost“).  

 

 

Podoblast 

1.1.    

Služby prevence a inkluzívní podpory v území 

Specifický cíl 

V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a 
aktivity zaměřené na prevenci a omezování 
projevů sociálního vyloučení mezi 
obyvatelstvem 

Opatření 

 

1.1.1. 

Podpora provádění strategického plánování 
sociálních, doprovodných a navazujících 
služeb 

 

1.1.2. 

Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb 

 

1.1.3. 

Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů 
služeb sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení  

 

1.1.4. 

Podpora poskytování služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního vyloučení 
v dostatečné kapacitě, kvalitě a dostupnosti 
v celém území MAS 

 

1.1.5. 

Komplexní podpora rozvoje sociálního 
podnikání v území 
 

1.1.6. 

Specifická a koordinovaná podpora pro řešení 
sociálně vyloučených lokalit 
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Druhým ze specifických cílů je cíl 2.4. „Dobré 
příležitosti na trhu práce pro všechny“ v rámci 
klíčové oblasti 2. 

Realizace tohoto cíle předpokládá uplatnění dvou 
opatření, z nichž se MAS ORLICKO rozhodlo 
realizovat formou programového rámce pouze 
jedno: 

Opatření 2.4.1. 
Realizace tohoto opatření předpokládá využití 
programového rámce OPZ, konkrétně aktivit 
definovaných v Informaci č. 2 jako „Prorodinná 
opatření“.  

Výběr opatření proběhl ve vazbě na analýzu území 
a jednání s aktéry v území. Uvedené opatření 
nejen přispívá ke zvyšování zaměstnanosti, ale je 
komplementární i s dalšími opatřeními a cíli  
SCLLD, především pak: 

 Specifický cíl 3.1. Bezpečná, dostupná a 
funkční občanská vybavenost v obcích, 
Opatřením 3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí 
pro vzdělávání a služby péče o děti (SC 2.4 
IROP:  Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení) 

 Specifický cíl 1.3. (Vzdělávací procesy v území 
probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho relevantních účastníků) a to 
v rámci rozšíření aktivit škol o služby, podporující zaměstnanost rodičů (prodloužení doby chodu školní 
družiny, příměstské tábory, atd.) 

Sociálně vyloučené lokality v území a jejich podpora 

V území se nachází dvě sociálně vyloučené lokality. Ani v jedné z lokalit nepůsobí Agentura pro 
sociální začleňování a dle sdělení kompetentních osob dotčená ORP nepřepokládají zapojení do 
Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách (dále jen „KPSVL“). 

V rámci územní dimenze a řešení podpory SVL realizovala MAS ORLICKO tyto kroky: 

 Zapojení zástupců aktérů sociálního začleňování  SVL Borek do pracovní skupiny pro přípravu SCLLD 

 Samostatná dílčí jednání pro analýzu území a potřeb v SVL (za účasti relevantních aktérů v území, 
především: příslušná ORP, sociální odbory, městská policie, ZŠ speciální Česká Třebová, neziskové 
organizace: Naděje, SKP-centrum.) 

 Koordinace finanční podpory v území s Pardubickým krajem (v rámci tvorby Sítě služeb Pardubického 
kraje) a se strategií podpory příslušných relevantních aktérů sociálního začleňování ze strany 
příslušných ORP.  

Na základě těchto skutečností byla navržena tato Opatření CLLD / nástroje podpory SVL: 

 Opatření 1.1.6. - Podpora sociálně vyloučených lokalit (Opatření CLLD OPZ_4) 

 Opatření 1.1.3.: Infrastruktura sociálních služeb (zahrnut princip preference ve vazbě na žadatele ze 
SVL), (Opatření CLLD IROP/6) 

Podoblast 

2.4. 

Dobré příležitosti na trhu práce pro 
všechny 

Specifický cíl 

Na území MAS ORLICKO existují nástroje, 
systémy a podpory, které podporují 
maximální uplatnění obyvatel na trhu 
práce 

Opatření 

 

2.4.1. 

Vyvážené postavení žen a mužů na trhu 
práce a podpora pečujících osob 

 

2.4.2. 

Podpora přístupu k zaměstnání a jeho 
udržení osobám znevýhodněným na trhu 
práce 
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Zapojení relevantních aktérů do přípravy a realizace SCLLD: 

Zapojení relevantních aktérů do přípravy SCLLD je garantováno principy pro zapojování komunity. 

Evidence přípravy strategie je (A) dostupná přímo na webu MAS v sekci „Strategie 2014 – 2020“ 
v rozsahu určeném široké veřejnosti a (B) dále v členské sekci (plná dokumentace). Viz. kapitola 17 
v části „E“ - Zapojení komunity a metodika zpracování strategie. 

Příprava a realizace strategie probíhá na platformě pracovních skupin. Jejich složení a podmínky pro 
jejich ustavení je uvedeno v kapitole 10.2. Pracovní skupiny. Za projednávání programového rámce 
OPZ jsou odpovědné tyto pracovní skupiny: 

Pracovní skupina č. 1: Pro opatření OPZ 1, OPZ 2 a OPZ 3. 
Pracovní skupina č. 2: Pro opatření OPZ 4 

K dalším relevantním aktérům realizace SCLLD (programových rámců) jsou externí hodnotitelé. Popis 
jejich pozice a zapojení do realizace SCLLD je uvedena v kapitole 10.3. Externí hodnotitelé. 

 

Přehled strategických dokumentů s vazbou do řešeného území: 

Návaznost na relevantní strategické dokumenty je uvedena v kapitole 6.1. 

 

Vazba na strategické plánování Pardubického kraje: 

Zpracovaný akční plán (programový rámec OPZ) zohledňuje probíhající strategické plánování 
Pardubického kraje (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016-
2020, Síť služeb Pardubického kraje).  

Pardubický kraj plánuje pro období let 2016 – 2018 realizaci projektu „Rozvoj sociálních služeb 
v Pardubickém kraji“, který bude realizován jako projekt přímého přidělení finančních prostředků 
z Operačního programu zaměstnanost. V rámci tohoto projektu budou financovány služby Sociální 
rehabilitace (§ 70), služby Rané péče (§ 54) a služby Sociálně terapeutických dílen (§ 67). Možnost 
přímé podpory těchto služeb v rámci vybraných opatření se proto v období let 2016 – 2018 
nepředpokládá, vzhledem k možné podpoře v letech 2019 – 2023 jsou však ve výčtu ponechány.  

8.3.1. Opatření CLLD OPZ_1: Posilování kapacit lokálních aktérů sociálního 
začleňování a zaměstnanosti 

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1. Služby prevence a inkluzivní podpory v území  

1.1. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení v dostatečné kapacitě, 
kvalitě a komplexu 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ: 

Opatření přímo přispívá k naplnění následujících aktivit: 
(1) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 

prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a 
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce 

(2) Podpora prorodinných opatření  

B) Popis cíle Opatření CLLD: 

Cílem opatření je zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služeb sociálního začleňování a 
prevence sociálního vyloučení a služeb zaměstnanosti v území MAS ORLICKO z.s., garantovaných lokálními 
aktéry v území s potenciálem uplatňování víceúrovňového přístupu působení v území. 
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Uvedený cíl je v souladu s následujícími výstupy analýzy území: 

V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v existenci domácností, vykazujících prvky 
ekonomického strádání a chudoby.  
Analýza:  kap. 2.1. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT 
 
Dalším negativním aspektem je zvyšující se zadluženost obyvatel v území a  rostoucí podíl domácností, které řeší 
otázku předluženosti. Podle informací z občanských poraden fungujících v území, dlouhodobě narůstá počet 
konzultací především s otázkou občanského soudního řízení a to v souvislosti s předluženími a exekucí.  

Na druhém místě se následně nacházejí konzultace týkající se řešení otázek rodiny a mezilidských vztahů ať již 
z pohledu krize rodiny (rozvodovost), tak v souvislosti s péčí o osobu závislou.  

V obou kategoriích narostl podíl konzultací mezi lety 2010 – 2014 o 10 %. Mezi skupiny, které přicházejí do 
poraden nejčastěji, pak patří senioři, matky samoživitelky, osoby bez zaměstnání a klienti v postavení pečující 
osoby. 
Analýza:  kap. 2.1. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT 
 

Výrazný nárůst Indexu stáří z 86,77 (obyvatel starších 65 let na 100 dětí ve věku do 15 let) na 99,33 a nárůst 
podílu obcí s indexem stáří vyšším než 100 z 20 % na 50 % obcí indikuje budoucí potřebu posilování služeb 
zaměřených na služby spojené s podporou osob pečujících o závislé osoby. 
Analýza: kap. 2.1.2. – Základní přehled o obyvatelstvu v území, věková struktura obyvatelstva, medián hodnot 
                       indexu stáří,  Dílčí SWOT 

Dalším indikátorem potřebnosti rozvoje a posilování kapacit služeb a aktivit sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení je proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. 
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo  
                                       ohroženým sociálním vyloučením  
                kap.3.1. – SWOT – T2 

Z pohledu zajištění dostupnosti, kapacity a kvality služeb je situace v území následující: 
V území je dostupné široké spektrum sociálních a navazujících služeb poskytovaných jednak poskytovateli se 
sídlem v území MAS (22 poskytovatelů), ale i poskytovateli se sídlem mimo území MAS (49 poskytovatelů). 
Komplexní služby, spočívající v dlouhodobém zapojení v území, realizaci širokého spektra služeb (sociálních, 
zdravotních, navazujících a služeb pro rodinu) nabízejí především neziskové a církevní organizace. Úspěšně se 
rozvíjí i spolupráce s místními firmami (donátory).  
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým  
                    sociálním vyloučením 
 Kap. 3.1. – SWOT S2, S4 
 Příloha 12 - Databáze sociálních služeb 

Ve výchozí situaci disponuje území základní sítí sociálních služeb, poskytovaných jak organizacemi se sídlem 
v území MAS ORLICKO (22 poskytovatelů), tak organizacemi se sídlem mimo území MAS ORLICKO (49 
poskytovatelů). Celkem registrovaly organizace se sídlem v území MAS ORLICKO 40 sociálních služeb (20 druhů 
služeb). Majoritní podíl na registrovaných službách mají služby péče (39% služeb) v území jsou však dostupné i 
další služby tipu: krizová pomoc, denní a týdenní stacionář, azylový dům, dům na půl cesty, atd. Ze služeb, 
poskytovaných organizacemi se sídlem mimo území MAS, bylo identifikováno 50 registrovaných služeb (14 
druhů služeb). 
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým  
                    sociálním vyloučením 
Kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT „existence širokého spektra pobytových, terénních a ambulantních služeb“ 
Kap. 3.1.  – SWOT – S4 
Příloha 12 - Databáze sociálních služeb 

Mimo registrovaných služeb poskytovaných v území jsou v území poskytovány i další služby pro rodinu, 
navazující a zdravotnické služby. Jedná se především o služby určené seniorům, služby pro rodinu (rodinná a 
mateřská centra, vzdělávání matek, poradenství, atd.), služby určené osobám bez přístřeší.  

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb a v rámci procesu přípravy SCLLD MAS ORLICKO (na 
bázi pracovní skupiny zástupců sociálních a navazujících služeb) a v rámci dalších šetření mezi obyvateli a 
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poskytovateli služeb (včetně neregistrovaných) byly identifikovány příklady sociálních a navazujících služeb, 
které v území chybí, nebo nejsou realizovány v dostatečné kapacitě a dostupnosti v území. Část poskytovaných 
služeb současně v současné době funguje, především u navazujících služeb však nemá zajištěné financování pro 
následující roky.  

Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým  
                    sociálním vyloučením 
Kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT  
Kap. 3.1.  – SWOT – W17, O6, T1 

Pro zajištění cílů opatření - zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního vyloučení a služeb zaměstnanosti v území MAS ORLICKO z.s., garantovaných 
lokálními aktéry v území s potenciálem uplatňování víceúrovňového přístupu působení v území - jsou indikativní 
především tyto skutečnosti:  

- V území MAS ORLICKO sídlí organizace, které poskytují široké spektrum služeb (registrovaných i 
navazujících) a úspěšně díky tomu napomáhají integraci cílových skupin a prevenci vzniku sociálního 
vyloučení v území /viz. Příloha 12 - Databáze sociálních služeb/ 

- V území MAS ORLICKO sídlí organizace, které dokážou efektivně spolupracovat, podílí se na procesech 
komunitního plánování, spolupracují při koordinaci služeb pro cílové skupiny v území a navzájem 
propojují různé skupiny potenciálních uživatelů /analýza, 2.1.7/ 

- V území MAS ORLICKO sídlí organizace, které předložili projektové záměry a plány na efektivní rozšíření 
a zkvalitnění svých služeb v souladu s cílem zajištění komplexního a efektivního řešení sociálních 
ochrany cílových skupin /analýza, 2.1.7. - Příklady záměrů rozšíření a zkvalitnění služeb v území/ 

V souladu s uvedenými skutečnostmi by mělo být cílů opatření dosahováno prostřednictvím podpory projektů, 
které naplní následující skutečnosti: 

 Budou realizovány lokálními (etablovanými) partnery 
 Budou realizovány subjekty, které mají kapacity úspěšně propojovat a své služby směrem k cílovým 

skupinám  
 Dokážou aktivizovat potenciál v území (zapojení do dobrovolnické práce, komunitní projekty, atd.) 
 Logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných služeb žadatele 

Z pohledu vazby na další projekty realizované v území je situace následující: 

1) Realizace koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách: podpora cílových skupin ze 

sociálně vyloučených lokalit není předmětem tohoto opatření a otázka souladu s KPSVL proto není 

v rámci tohoto opatření relevantní 

2) Realizace projektů na úrovni Pardubického kraje: Pardubický kraj plánuje pro období let 2016 – 2018 

realizaci projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“, který bude realizován jako projekt 

přímého přidělení z Operačního programu zaměstnanost. V rámci tohoto projektu budou financovány 

služby Sociální rehabilitace (§ 70), služby Rané péče (§ 54) a služby Sociálně terapeutických dílen (§ 67). 

Možnost přímé podpory těchto služeb v rámci vybraných opatření se proto v období let 2016 – 2018 

nepředpokládá, vzhledem k možné podpoře v letech 2019 – 2023 jsou však ve výčtu ponechány.  

C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy                                                                                                                                              

Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační program /Programové rámce SCLLD: 

 Opatření 1.1.1., které je zaměřeno na podporu provádění strategického plánování sociálních, 
doprovodných a navazujících služeb 

 Opatření 1.1.2., které je zaměřeno na podporu stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a 
navazujících služeb 

 Opatření 1.1.3., které je zaměřeno na zajištění potřebného zázemí pro poskytování služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního vyloučení /OP IROP, Priorita 4, SC 4.1./ programový rámec IROP – 
opatření IROP/6, IROP/7 . 

 Opatření 2.4.1., které je zaměřeno na podporu vyváženého postavení žen a mužů na trhu práce a 
podporu pečujících osob / OP IROP, Priorita 4, SC 4.1. / programový rámec IROP – opatření IROP/5 

 

 D) Priorizace navrženého opatření  CLLD 

 Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky  
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 Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace (v případě navýšení 

předpokládá MAS ORLICKO použít tyto prostředky k posílení tohoto opatření) 

E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán 

Alokace: 8 500 000 Kč  
Doba realizace 
projektů 

Rok Procento 
rezervovaných 
způsobilých výdajů 
projektu (CELKEM) 

2016 40 %  

2017 30 % X 

2018 0% X 

2019 30 % X 

2020 0% X 

2021 0% X 

2022 0%  

2023 0%  

Celkem 100 % ---- 

Předpokládaná délka realizace projektů 1 – 3 roky.  

F) Popis možných zaměření projektů 

Projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení  

Aktivity 
A) 

Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s 
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených, které jsou zároveň v síti sociálních služeb uvedené ve 
Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje. 

 Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako 
pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 
zákona č. 108/2006 Sb.  

 Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:   

 Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, 
poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího 
násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového 
typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností 
atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i mobilní terénní 
týmy poskytující odborné sociální poradenství   

 Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob, 
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem 
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života)   

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované rodinám s dětmi, u nichž je 
ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou 
rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení 
vývoje dítěte)  

 Raná péče (poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu; 
služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
specifické potřeby); služby poskytované rodinám s dítětem se specifickými potřebami 
umožňují rodičům a pečujícím osobám sociální začlenění a působí preventivně proti 
jejich sociálnímu vyloučení (rodiče a pečující osoby se mohou díky podpoře služeb rané 
péče snadněji zapojit do sociálního, pracovního a ekonomického života společnosti)  

 Krizová pomoc (poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální 
situaci vlastními silami, krizovou pomoc obvykle nespočívá pouze v jednorázové pomoci 
člověku v akutní krizi, ale zahrnuje několik intervencí s osobou v krizi, včetně jejího 
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předání do následné péče, pokud to její stav vyžaduje), u této služby sociální prevence 
bude podporována i pobytová forma jejího poskytování 

 Kontaktní centra (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na návykových 
látkách; cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se 
zneužíváním návykových látek)   

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let 
ohrožených společensky nežádoucími jevy; s důrazem na podporu jejich sociálního 
začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na trhu práce, cílem služby je zlepšit 
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace); bude 
podporována cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory sociálního 
začleňování a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na trhu 
práce   

 Sociální rehabilitace (soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a 
dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, 
potenciálů a kompetencí); u této služby sociální prevence bude podporována pouze 
terénní a ambulantní forma jejího poskytování   

 Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
postižení, které nemohou z tohoto důvodu nalézt zaměstnání na otevřeném ani 
chráněném trhu práce; cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování 
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie)   

 Služby následné péče (poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a 
osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve 
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo 
osobám, které abstinují); u této služby sociální prevence bude podporována pouze 
ambulantní forma jejího poskytování   

 Podpora samostatného bydlení (poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 
duševního onemocnění)   

 Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení   

 Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby 
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení; u této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma jejího 
poskytování 

Aktivity B) 

 
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování 
nebo prevence sociálního vyloučení 
Budou podporovány zejména následující činnosti: 

 Komunitní sociální práce jsou činnosti nad rámec základních činností sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Realizované v přirozené komunitě. Aktivity 
musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení 
osob. Komunitní centra jsou centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou 
je komunita a další její členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 
vyloučením ohrožené a další členové komunity) 

 

Aktivity C) 

Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních činností 
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti se společensky 
prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových 
skupin v území příslušné MAS. Podporovány budou programy a činnosti realizované v 
přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo 
ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad 
rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. - tzn. nelze 
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podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba 
registrovány.  
Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:   

 Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při 
vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání 
(zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné 
péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti zaměřené 
na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v 
jejím začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické 
potřeby cílové skupiny těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí 
ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.).  

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči.   

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi 
(včetně patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách, mimo 
zdravotnické služby a péči.  

 Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve 
výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty, probační a resocializační programy a 
programy zaměřené na pachatele domácího násilí s cílem předcházení jejich dalšího 
násilného chování (programy sociálního výcviku a rozvoje sociálních a osobních 
dovedností s cílem sociální integrace nalezení zaměstnání, psychologické poradenství 
atd.) 

 Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní 
programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a 
vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování 
zdrojů komunit do řešení situace ohrožených rodin atd. 

 Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního 
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (např. získávání základních sociálních a 
profesních dovedností, posilování rodičovských kompetencí, atd.)   

 Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin - 
posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a 
řešení zadluženosti, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, 
zvyšování sociálních a profesních dovedností a kompetencí v oblasti hledání a udržení 
stabilního zaměstnání, jednání s institucemi atd.   

 Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného /prostupného 
bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a 
bezdomovectví 

 Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovně- 
právních vztahů apod. (programy finančně dostupné mediace, postupného splácení 
služeb profesionálních advokátů a mediátorů, bezplatná právní pomoc při zadlužení a v 
oblasti prevence sociálního vyloučení zaměřená na problematiku pracovně-právních 
vztahů, bydlení, exekucí apod.)  

 Aktivity přispívající k boji s diskriminací (vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci 
cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence 
a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se 
nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace). 

 Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná 
v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. 
kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními 
pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (např. terénní mobilní týmy, 
vzdělávání a poradenství pro osoby pečující atd.)   

 Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na 
svém území – podpora profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na 
pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost 
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. 
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Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

Aktivity D) 

 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt). Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o 
děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

 Příměstské tábory 

 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

 Dětské skupiny – podpora dětských skupin pro veřejnost, podpora podnikových 
dětských skupin 

 Vzdělávání pečujících osob 

 
„ MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných cílových skupin ve výzvě vždy v souladu s výčtem 
uvedeným ve výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a 
doplnění a v souladu s cíli opatření“ 

G) Podporované cílové skupiny 

„Aktivity opatření CLLD – A, B, C“ 
 V rámci aktivit Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených 

prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a 

prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování jsou cílovou skupinou zejména 

osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby 

ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 

osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, 

osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé, atd.  

 

Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci 

v přímé práci s klienty.  

 

V rámci aktivit Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování 

nebo prevence sociálního vyloučení jsou cílovou skupinou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené.  

 

„Aktivity opatření CLLD –D“ 

 

V rámci podpory prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni jsou cílovou skupinou zejména 

osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. 

 

„ MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných cílových skupin ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve 

výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli 

opatření“ 

H) Typy příjemců podpory 

 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

 Nestátní neziskové organizace 

 Organizace zřizované obcemi / kraji působící v sociální oblasti 

I) Absorpční kapacita MAS 

Ve výchozí situaci disponuje území základní sítí sociálních služeb poskytovaných jak organizacemi se sídlem 
v území MAS ORLICKO (22 poskytovatelů), tak organizacemi se sídlem mimo území MAS ORLICKO (49 
poskytovatelů). 
Mimo registrovaných služeb poskytovaných v území jsou v území poskytovány i další služby pro rodinu, 
navazující a zdravotnické služby. Jedná se především o služby určené seniorům, služby pro rodinu (rodinná a 
mateřská centra, vzdělávání matek, poradenství, atd.), služby určené osobám bez přístřeší.  
Celkem je v území se sídlem poskytovatele identifikováno 32 subjektů, zajišťujících nosné aktivity.  
Na území MAS byli identifikováni poskytovatelé a zřizovatelé služeb (registrovaných a navazující) se zkušenostmi 
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a  potenciálem dalšího rozšíření aktivit / služeb za účelem jejich poskytování pro komplexní a efektivní řešení 
systému sociální ochrany vybrané cílové skupiny / cílových skupin. 
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým  
                    sociálním vyloučením 
Kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT („Existence fungujících organizací sociálních a navazujících služeb se sídlem v území MAS 
ORLICKO a potenciálem dalšího rozvoje a přenosu dobré praxe“) 
Kap. 3.1.  – SWOT – S2 
Vzhledem k této skutečnosti předpokládáme jak vyčerpání alokovaných prostředků, tak možného navýšení 
uvedeného opatření. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat 

Udržitelný rozvoj – neutrální 
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální  
Rovnost žen a mužů – neutrální 

K) Principy určení preferenčních kritérií (35 %) 

Potřebnost (35): 

 Princip podpory lokálních aktérů  

 Princip podpory žadatelů, uplatňujících víceúrovňový přístup (využití různých nástrojů, aktivit a služeb 
pro komplexní podporu cílových skupin organizace) 

 Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti 
(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …) 

 Princip podpory projektů, které logicky provážou, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum 
poskytovaných služeb 

 Princip administrativního a technického zpracování projektu  

 Princip velikosti projektu 

 Princip projektu „na čáře“ 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

6 00 00 Celkový počet účastníků  účastníci 294 

Popis: 

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační 
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu 
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci 
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb místa 34 

Popis: 
"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. 
"Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní 
situaci. 

5 00 01 
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

osoby 66 

Popis: 

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská hřiště nebo 
vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, 
dodávané projektem. „Uživatelé“ jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané 
osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat.  

5 01 00 * 
Počet podpořených zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Zařízení 1 

Popis: Zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu podporovaném ESF. 

6 20 00 
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí 
sociální partneři nebo nevládní organizace 

Projekty 6 

Popis: 
Sociální partneři jsou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (asociace, odborové 
organizace). Nevládní organizace jsou definovány v indikátorovém slovníku. Projekt je 
částečně implementován sociálními partnery či NNO je-li jeden z nich příjemcem. 

5 51 02 Počet podpořených komunitních center Zařízení 0 

Popis: 
V rámci realizace terénní komunitní sociální práce je možné uvést indikátor 0. Indikátor 
nabývá kladných hodnot, pokud sociální práce probíhá v komunitním centru. 
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Výsledku: 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
účasti  

Účastníci 0 

Popis: 
Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikace po ukončení účasti na ESF 
projektu. Potvrzení je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že 
účastník získal kvalifikaci dle předem stanovených standardů. 

6 70 10 Využívání podpořených služeb Osoby 80 

Popis: 
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba" je 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. 
Využívání musí být doložitelné klientem. 

5 01 10 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Osoby 80 

Popis: 

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení 
vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro 
děti předškolního věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán 
jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, 
do práce.  

5 01  20 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 
let  

Osoby 50 

Popis: 

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či 
provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro děti do 3 let, 
které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, 
která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Tento 
indikátor je podskupinou indikátoru 50110. 

6 73 15 
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, 
u nich služba naplnila svůj účel 

Osoby 20 

Popis: 

Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální 
plán a jeho kladné hodnocení o kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po 
ukončení podpory zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je 
podřazený indikátoru „Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce 
naplnila svůj účel.“ 

6 73 10 
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence 
formou sociální práce naplnila svůj účel 

Osoby 44 

Popis: 

Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen 
individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. Příjemce 
provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce 
zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený indikátoru 
„Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel“.  

Odůvodnění  

 
Předpokládáme, že podpoříme: 
 

(1) Realizaci /poskytování/ sociálních služeb dle zákona 108/2016 Sb. a dalších služeb nad rámec registrace 
dle zákona 108 v rámci 4 projektů s celkovou hodnotou cca. 5 000 000 Kč. 

 
V rámci těchto projektů předpokládáme tyto indikátory: 
 
6 00 00 - Počet účastníků: 54 (průměrná hodnota indikátoru:  92 000 Kč) 
6 70 01 - Kapacita služby: 34 
6 70 10 – Využívání služeb: 80 
6 73 15 –Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nich služba naplnila svůj účel: 20 
6 73 10 –Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce splnila svůj účel: 44 
 

(2) Provoz 1  zařízení péče o děti na platformě DS , nebo živnostenského podnikání a realizaci 3 
příměstských táborů s celkovou hodnotou všech projektů cca. 3 500 000 Kč. U zařízení péče o děti 
předpokládáme kapacitu zařízení 6 dětí a převážně děti mladší 3 let, u příměstských táborů 
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předpokládáme víceleté projekty s opakovanými turnusy s kapacitou 20 osob. U příměstských táborů 
předpokládáme zapojení dalších zdrojů mimo dotaci do financování (příspěvky rodičů, atd.). 

 
6 00 00 - Počet účastníků: 240 (průměrná hodnota indikátoru: 14583 Kč / osobu) ,  
                přibližně 80 účastníků na DS s kapacitou 6 a 160 účastníků na přím. tábory s kapacitou 20/1 turnus 
5 00 01 – kapacita podpořených zařízení péče o děti: 66 
 
5 01 10 – počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku: 80 
5 01 20 – počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let: 50 
5 0100* – počet podpořených zařízení předškolního věku: 1 
 
Celkové plánované hodnoty indikátorů za aktivitu (1) + (2) 
 
6 00 00 - Počet účastníků: 294   
6 70 01 - Kapacita služby: 34 
6 70 10 – Využívání služeb: 80 
6 73 15 –Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nich služba naplnila svůj účel: 20 
6 73 10 –Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce splnila svůj účel: 44 
5 00 01 – kapacita podpořených zařízení péče o děti: 66 
 
5 01 10 – počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku: 80 
5 01 20 – počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let: 50 
5 0100* – počet podpořených zařízení předškolního věku: 1 
 
6 2 000 – počet projektů, které z části realizují …. : 6 

8.3.2.  Opatření CLLD OPZ_2: Podpora sociálně vyloučených lokalit 

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1. Služby prevence a inkluzivní podpory v území  

1.2. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Opatření přímo přispívá k naplnění aktivity: 

Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující 
rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí. 

B) Popis cíle Opatření CLLD 

Cílem opatření je posílit nástroje sociálního začleňování v SVL v území na uplatnění nástrojů realizace 
komunitní sociální a dalších programů a činností sociálního začleňování a zaměstnanosti.   

Uvedený cíl je v souladu s následujícím výstupy analýzy území: 

V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v existenci sociálně vyloučených lokalit. 

Analýza: kap. 2.1.7. – Problematika sociálně vyloučených lokalit 
                kap. 3.1 – SWOT W2 

Situační analýza lokality a definované potřeby 

Vyloučená lokalita Borek 

 Vznikla v roce 1997, kdy město Česká Třebová rekonstruovalo panelový dům, v němž město zřídilo byty pro 
sociálně slabé občany. Ve vyloučené lokalitě bydlí okolo 800 obyvatel. Počet osob v lokalitě se výrazně nemění. 
Pokud se některé byty uvolní, rychle se objeví nový zájemce o bydlení. Největší pohyb je v domě č. p. 1821-1823, 
který patří ostravské firmě Toba Trade. Do tohoto domu se často stěhují noví nájemníci z celé ČR, často jsou zde 
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jen krátce a stěhují se pryč. Situaci v lokalitě je možno označit za klidnou (stabilizovanou), a to díky působení 
organizace NADĚJE přímo v lokalitě. Nedochází zde k vážnějším sporům mezi minoritní a majoritní společností. 
Problémy se spíše vyskytují mezi původními romskými starousedlíky a nově přistěhovalými obyvateli. Toto 
soužití se v poslední době zlepšuje. V lokalitě se vyskytují problémy s drogami a také časté drobné krádeže. 
Vyloučená lokalita Borek není prozatím zajímavá pro extremistické skupiny a krajní politické strany. Ke klidu 
v lokalitě významně přispívá i činnost organizací působících ve vyloučené lokalitě. Město Česká Třebová 
podporuje provoz NADĚJE částkou 1 200 000 Kč ročně, na provoz nízkoprahového zařízení přispívá částkou 
120 000 Kč (do roku 2014), v roce 2015 předpokládá navýšení celkové podpory na cca. 1 500 000 tis. Kč. Dalšími 
organizacemi, které působí ve vyloučené lokalitě jsou Oblastní charita, Amalthea, RC Rosa, Městská policie Česká 
Třebová, sociální odbor městského úřadu, Základní škola praktická. Uvedené organizace pořádají časté aktivity, 
akce a výlety pro zdejší obyvatele v rámci programů prevence kriminality. V území nepůsobí Agentura pro 
sociální začleňování.  

Od roku 2015 bude aktuální především požadavek na posílení financování služeb realizovaných v sociálně 
vyloučených lokalitách vzhledem k ukončení projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených 
romských lokalit v Pardubickém kraji II. 

V rámci diskusí s místními aktéry byly identifikovány především následující potřeby: 

 Zkvalitnění (rozšíření) zázemí nízkoprahového centra pro děti a mládež v lokalitě 

 Posílení kapacit pro poskytování terénní služby v lokalitě a posílení činnosti v NZDM (aktivizační, 
asistenční a motivační programy, programy předcházení ekonomické nestability) 

 Dům na půl cesty 

 Vytvoření tréninkového pracovního místa v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v lokalitě Borek  

Vyloučené lokality Ústí nad Orlicí  

Výskyt sociálně vyloučené lokality v ORP Ústí nad Orlicí potvrdila Analýza sociálně vyloučených lokalit (vydaná 
v květnu 2015). V Ústí nad Orlicí není sociálně vyloučená lokalita koncentrována v jednom místě, ale jedná se o 
zhruba 10 míst (domů), kde méně přizpůsobiví občané města bydlí. Je to např. městská část Kerhartice, dále 
ulice J. K. Tyla, Třebovská, Švermova, Pražská. Ve městě působí a stará se o tyto občany SKP-CENTRUM, o. p. s., 
které zde působí 2 roky. SKP-CENTRUM spolupracuje se sociálním odborem městského úřadu, s volnočasovým 
klubem „Kamin“, s organizací Romodrom, která provozuje vězeňský program, účastní se komunitních plánování, 
školení, spolupracuje s Nadějí, občanskou poradnou, městskou policií a dalšími. Organizace se stará zhruba o 
100 – 150 obyvatel, měsíčně je to pak 25 lidí. V rámci své činnosti pomáhají nalézt vhodné bydlení a zaměstnání 
pro sociálně slabé občany. Pracovníci pomohli najít několika lidem práci a pozitivně je k práci motivují 
(především mladé). Velkými problémy lidí jsou dluhy a exekuce, nezaměstnanost. Nejsou zde výrazné problémy 
s drogami. V lokalitě nepůsobí Agentura pro sociální začleňování.  

SKP-CENTRUM by uvítalo finanční podporu na: výlety pro rodiny, akce, sportovní či hudební kroužky, studium 
pro mladé (doprava, internát), sociální místa (startovací mzdy). Od roku 2015 bude aktuální především 
požadavek na posílení financování realizace komunitní sociální práce a to s ohledem na ukončení projektu 
Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II. 

V území nepůsobí Agentura pro sociální začleňování. 

Analýza:  kap. 2.1.7. – Problematika sociálně vyloučených lokalit 
                 kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT 

Informace o koordinovaném přístupu v SVL: 

Dle jednání se zástupci měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí a dle informací sdělených příslušnými 
kompetentními zaměstnanci odborů Pardubického kraje se v území nepředpokládá realizace koordinovaného 
přístupu v sociálně vyloučených lokalitách.  

C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 

Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační program /Programové rámce SCLLD: 

 Opatření 1.1.1., které je zaměřeno na podporu provádění strategického plánování sociálních, 
doprovodných a navazujících služeb / ------------------ / -------------------- 

 Opatření 1.1.2., které je zaměřeno na podporu stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a 
navazujících služeb, / ------------------ / -------------------- 
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 Opatření 1.1.3., které je zaměřeno na zajištění potřebného zázemí pro poskytování služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního vyloučení /OP IROP, Priorita 4, SC 4.1./ programový rámec IROP – 
opatření IROP/6, IROP/7 . 

 D) Priorizace navrženého opatření  CLLD 

 Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky 

 Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace  

E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán 

Alokace: 1 800 000 Kč Doba 
realizace 
projektů 

Rok Procento rezervované alokace na výzvu 
MAS 

2016 75%  

2017 0 % X 

2018 0 % X 

2019 25% X 

2020 0 % X 

2021 0 % X 

2022 0 %  X 

2023 0 %  

Celkem 100% --- 

Předpokládaná délka realizace projektů – 1 - 3 roky. 

F) Popis možných zaměření projektů 

 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence 
sociálního vyloučení. Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních činností 
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.  

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti (příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce, 
zvyšování zaměstnanosti cílových skupin, podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce, podpora 
prostupného zaměstnávání) 

 

MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných aktivit ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ 
č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření 

G) Podporované cílové skupiny  

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

 Osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené  

H) Typy příjemců podpory  

 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

 Nestátní neziskové organizace 

MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných příjemců ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO 
OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření 

I) Absorpční kapacita MAS 

V území existuje dobrá spolupráce při řešení otázek SVL, založená především na spolupráci městské policie, 
odboru sociálních služeb města, neziskových organizací provozujících v lokalitách terénní programy a komunitní 
sociální práci a další aktivity (např. provoz MC).  
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Analýza:  kap. 2.1.7. – Problematika sociálně vyloučených lokalit 
                 kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT  

Vzhledem k těmto skutečnostem je navržena alokace ve výši 1,8 mil. Kč, která reflektuje aktuální potřeby 
lokálních aktérů sociálního začleňování v SVL na rozvoj a posilování svých aktivit.  

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat 

Udržitelný rozvoj – neutrální 

Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální 

Rovnost žen a mužů - neutrální 

K) Principy určení preferenčních kritérií 

1. Princip podpory lokálních aktérů  
2. Princip podpory žadatelů, uplatňujících víceúrovňový přístup (využití různých nástrojů, aktivit a služeb 

pro komplexní podporu cílových skupin organizace) 
3. Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti 

(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …) 
4. Princip podpory projektů, které logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných 

služeb 
5. Princip administrativního a technického zpracování projektu  
6. Princip velikosti projektu 
7. Princip projektu „na čáře“ 
8. Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

 6 00 00 Celkový počet účastníků  účastníci 8 

Popis: 

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační 
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu 
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci 
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. 

6 70 01 Kapacita podpořených služeb místa 20 

Popis: 
"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. 
"Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní 
situaci. 

6 20 00 
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí 
sociální partneři nebo nevládní organizace 

projekty 3 

Popis: 
Sociální partneři jsou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (asociace, odborové 
organizace). Nevládní organizace jsou definovány v indikátorovém slovníku. Projekt je 
částečně implementován sociálními partnery či NNO, je-li jeden z nich příjemcem.  

5 51 02 Počet podpořených komunitních center zařízení 0 

Popis: 
V rámci realizace terénní komunitní sociální práce je možné uvést indikátor 0. Indikátor 
nabývá kladných hodnot, pokud sociální práce probíhá v komunitním centru. 

Výsledku: 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
účasti  

účastníci 0 

Popis: 
Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikaci po ukončení účasti na ESF 
projektu. Potvrzení je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že 
účastník získal kvalifikaci dle předem stanovených standardů. 
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6 70 10 Využívání podpořených služeb osoby 80 

Popis: 
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba" je 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. 
Využívání musí být doložitelné klientem. 

6 29 00 
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

osoby 2 

Popis: 

Znevýhodnění účastníci jsou definovaní v rámci indikátorů 
- „účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“ 
- „účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti“ 
- „migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

společenství, jako jsou Romové)“ 
- „zdravotně postižení“ 
- „jiné znevýhodněné osoby“ 
- „bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení“ 
- „lidé z venkovských oblastí“ 
- „zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle 

indikátoru „Účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně 
OSVČ“. Postavení na trhu práce je zjišťováno 6 měsíců od data ukončení účasti na 
projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsíců poté, ke kterému má ČSSZ/ÚP 
dostupné informace).  

6 73 10 
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence 
formou sociální práce naplnila svůj účel 

osoby 0 

Popis: 

Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen 
individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. Příjemce 
provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce 
zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený indikátoru 
„Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel“.  

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

účastníci 1 

Popis: 

Původně nezaměstnaní, nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení 
účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení účasti“ znamená do doby čtyř týdnů 
od data ukončení účasti na projektu. 

Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně 
k nejbližšímud atu, ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné informace. 

6 28 00 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci 
nebo jsou zaměstnaní a to i OSVČ 

osoby 4 

Popis: 

Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a 
zároveň po ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů 
C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“, 
C/ESF/25 „ˇÚčastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své  účasti“, 
C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ a C/ESF/27 „Účastníci 
zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ“. 
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů 

- C/ESF/12 „Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“ 
- - C/ESF/14 „Účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna 

dospělá osoba a jejichž členy jsou vyživované děti 
- C/ESF/15 „Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)“ 
- C/ESF/16 „Osoby se zdravotním postižením“ 
- C/ESF/17 „Jiné znevýhodněné osoby“ 

„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.  



 
 

287 
 

„hledají zaměstnání“ je definováno dle indikátoru C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu 
začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“ 
„jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy“ je definováno dle indikátoru C/ESF/25 
„Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti“ 
„rozšiřují si kvalifikaci“ je definováno dle indikátoru C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své účasti“ 
„jsou zaměstnaní, a to i OSVČ“ je definováno dle indikátoru C/ESF/27 „Zaměstnaní účastníci, 
včetně OSVČ, po ukončení své účasti“ 
 

Odůvodnění 

Odůvodnění indikátorů: 
 
Předpokládáme, že podpoříme 1 projekt zaměřený výhradně na komunitní sociální práci, v rámci kterého bude 
vytvořena okamžitá kapacita pro 20 osob (6 70 01) a za celou dobu realizace projektu službu využije 80 osob /6 
70 10/. Vzhledem k charakteru komunitní sociální práce indikujeme počet účastníků v hodnotě 0 /6 00 00/. 
 

Dále předpokládáme, že podpoříme 8 účastníků ze sociálně vyloučených lokalit, u kterých očekáváme následující 
výsledky: 4 účastníci budou po ukončení své účasti hledat zaměstnání,… /6 28 00/, 1 účastník bude zaměstnán 4 
týdny po ukončení svoji účasti /6 27 00/ a 2 účastníci budou po 6 měsících po ukončení projektu zaměstnáni /6 
29 00/.  
CELKEM INDIKÁTORY: 
6 00 00 – 8 osob 
6 70 01 – 20 osob 
 

6 70 10 – 80 osob  
6 28 00 – 4 osoby  
6 27 00 – 1 osoba 
6 29 00 – 2 osoby  
 
Plánujeme podpořit 3 projekty na platformě NNO / 6 20 00 = 3/ 

8.3.3. Opatření CLLD OPZ_3: Podpora sociálního podnikání 

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1. Služby prevence a inkluzivní podpory v území  

1.3. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání v území 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ 

Opatření přímo přispívá k naplnění aktivity: Podpora vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků  

B) Popis cíle Opatření CLLD 

Cílem opatření je podpořit fungování sociálních podniků v území.   

Uvedený cíl je v souladu s následujícím výstupy analýzy území: 

V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v nedostatečném využití potenciálu 
sociálního podnikání.  

Analýza:  kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým 
sociálním vyloučením  

kap. 3.1. – SWOT - W19 

Situační analýza území MAS ORLICKO z pohledu sociálního podnikání: 

V území MAS ORLICKO v současné době nepůsobí žádný „typický“ sociální podnik. V databázi organizací 
uvedených na www.ceske-socialni-podnikani.cz je registrována společnost EKO Králíky, v.o.s., která zaměstnává 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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osoby dlouhodobě nezaměstnané. V území se dále nachází několik organizací, které provozují tzv. „chráněné 
dílny“, resp. zaměstnávají osoby se zdravotním, nebo duševním onemocněním na chráněných pracovních 
místech.  

V rámci posouzení potenciálu a připravenosti území pro využití sociálního podnikání jako nástroje integrace osob 
se ztíženým uplatněním na trhu práce beseda na téma „Chráněná pracovní místa“ za účasti zástupců Úřadu 
práce, místních organizací poskytujících sociální a navazující služby a organizací s praktickými zkušenostmi 
v oboru sociálního podnikání působících mimo území MAS ORLICKO (Pferda o.s., Rychnov nad Kněžnou, Skok do 
života o.p.s., Hradec Králové a Komuniké o.p.s., Litomyšl).  

Beseda přinesla účastníkům informace o aspektech provozu sociálního podniku a poukázala především na vazbu 
provozovatele sociálního podniku na zařízení, z kterého se mohou rekrutovat potenciální zaměstnanci sociálního 
podniku – jako důležitý aspekt dlouhodobé udržitelnosti tohoto zařízení.  

V území MAS ORLICKO se nachází několik zařízení, které by tyto podmínky mohly splnit – tj. které by mohly 
optimálně využít potenciálu sociálního podnikání k podpoře pracovního uplatnění u svých klientů (speciální 
základní a střední škola, azylový dům, dům na půl cesty, domov pro osoby se zdravotním postižením, …). 
Potenciál sociálního podnikání by dále mohly uchopit organizace, které již nyní poskytují chráněná pracovní 
místa, nebo pracovní rehabilitaci.  

Z diskuse dále vyšel požadavek na realizaci podpůrných (informačních setkání) pro lepší orientaci potenciálních 
provozovatelů sociálního podniku a přípravu projektů tohoto typu. 

Analýza:  kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým 
sociálním vyloučením  
kap. 3.1. – SWOT W5 

                   kap. 3.1. – SWOT S2, O1, O2 

C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 

Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační programy/ Programové rámce SCLLD: 

 Opatření 1.1.5. je dále komplementárně podporováno v rámci OP IROP, Priorita 4, SC 4.1./ programový 

rámec IROP – opatření IROP/8- Infrastruktura pro sociální podnikání . 

 

V rámci Opatření programového rámce OPZ budou podporovány výdaje spojené s provozem sociálního podniku 

(především mzdové náklady osob z cílových skupin a v přímé práci s cílovou skupinou a nákup vybavení / 

investiční výdaje/ v přímé vazbě na cílovou skupinu, další výdaje v rámci režimu nepřímých nákladů dle pravidel). 

Výdaje na stavební práce a další infrastrukturní výdaje včetně vybavení budou podporovány v rámci IROP. 

 D) Priorizace navrženého opatření  CLLD 

 Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky 

 Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace  

E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán 

Alokace: 2 000 000 Kč Doba realizace 
projektů 

Rok Procento rezervované alokace na výzvu 
MAS 

2016 0 %  

2017 100 %  

2018 0 %  

2019 0 % X 

2020 0 % X 

2021 0 % X 
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2022 0 % X 

2023 0 % X  

Celkem 100%  

Předpokládaná délka realizace projektů – 2 roky. 

F) Popis možných zaměření projektů 

Integrační sociální podnik 

 vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo 
cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání 

 vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku 
financovaných z přímých nákladů projektu 

 marketing sociálního podniku 

 provozování sociálního podnikání  

Environmentální sociální podnik 

 vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo 
cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání 

 vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku 
financovaných z přímých nákladů projektu 

 marketing sociálního podniku 

 provozování sociálního podnikání  

 environmentální audity a strategie 

 zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy 
znevýhodněných pracovníků apod. 

 

Nelze hradit: 

Poskytování služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Zemědělská prvovýroba 

G) Podporované cílové skupiny 

 

U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 
sociálním vyloučením, a to: 

 osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  

 osoby se zdravotním postižením 

 osoby v nebo po výkonu trestu (osoby, které opustili výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po 
opuštění výkonu trestu, osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou 
zároveň uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR) 

 osoby opouštějící institucionální zařízení (pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení) 

 azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na 
Úřadu práce ČR 

 

U environmentální sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na: 
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 osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 

 osoby se zdravotním postižením 

 osoby v nebo po výkonu trestu (osoby, které opustili výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po 
opuštění výkonu trestu, osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou 
zároveň uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR) 

 osoby opouštějící institucionální zařízení (pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení) 

 azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na 
Úřadu práce ČR 

 neaktivní osoby 

 osoby pečující o malé děti 

 uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let 

 lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě 

 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 

 osoby pečující o jiné závislé osoby 

 

H) Typy příjemců podpory 

 Obchodní korporace (vymezená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

 OSVČ (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) 
 

„MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných aktivit ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a 
v souladu s cíli opatření“ 

I) Absorpční kapacita MAS 

V území MAS ORLICKO se nachází několik zařízení, které by tyto podmínky mohly splnit – tj. které by mohly 
optimálně využít potenciálu sociálního podnikání k podpoře pracovního uplatnění u svých klientů (speciální 
základní a střední škola, azylový dům, dům na půl cesty, domov pro osoby se zdravotním postižením, …). 
Potenciál sociálního podnikání by dále mohly uchopit organizace, které již nyní poskytují chráněná pracovní 
místa, nebo pracovní rehabilitaci.  

Z diskuse dále vyšel požadavek na realizaci podpůrných (informačních setkání) pro lepší orientaci potenciálních 
provozovatelů sociálního podniku a přípravu projektů tohoto typu. 

Analýza:  kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým 
sociálním vyloučením  
                 kap. 3.1. – SWOT - W5 
                 kap. 3.1. – SWOT -  S2, O1, O2 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat 

Udržitelný rozvoj - neutrální 

Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální 

Rovnost žen a mužů - neutrální 

K) Principy určení preferenčních kritérií 

1. Princip podpory lokálních aktérů  
2. Princip podpory žadatelů, uplatňujících víceúrovňový přístup (využití různých nástrojů, aktivit a služeb 

pro komplexní podporu cílových skupin organizace) 
3. Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti 

(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …) 
4. Princip podpory projektů, které logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných 
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služeb 
5. Princip administrativního a technického zpracování projektu  
6. Princip velikosti projektu 
7. Princip projektu „na čáře“ 
8. Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby 3 

Popis: 

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační 
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu 
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci 
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. 

1 02 13 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře organizace 1 

Popis: 

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená 
dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně 
prospěšný cíl formulovaný v základních dokumentech a které splňují principy sociálního 
podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch). 
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. 
Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). 
V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) 
specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy. 

1 02 12 
Počet podpořených již existujících sociálních 
podniků  

organizace 0 

Popis: 

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená 
dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně 
prospěšný cíl formulovaný v základních dokumentech a které splňují principy sociálního 
podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch). 
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. 
Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). 
V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) 
specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy. 

Výsledku: 

1 02 11 
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, 
které fungují i po ukončení podpory 

organizace 1 

6 28 00 

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu 
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci 
nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ 

osoby 3 

Popis: 

Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a 
zároveň po ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů 
C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“, 
C/ESF/25 „ˇÚčastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti“, 
C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ a C/ESF/27 „Účastníci 
zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ“. 
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů 

- C/ESF/12 „Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“ 
- - C/ESF/14 „Účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna 

dospělá osoba a jejichž členy jsou vyživované děti 
- C/ESF/15 „Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)“ 
- C/ESF/16 „Osoby se zdravotním postižením“ 
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- C/ESF/17 „Jiné znevýhodněné osoby“ 
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.  
„hledají zaměstnání“ je definováno dle indikátoru C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu 
začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“ 
„jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy“ je definováno dle indikátoru C/ESF/25 
„Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti“ 
„rozšiřují si kvalifikaci“ je definováno dle indikátoru C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své účasti“ 
„jsou zaměstnaní, a to i OSVČ“ je definováno dle indikátoru C/ESF/27 „Zaměstnaní účastníci, 
včetně OSVČ, po ukončení své účasti“ 
 

6 27 00 
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

účastníci 2 

Popis: 

Původně nezaměstnaní, nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení 
účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení účasti“ znamená do doby čtyř týdnů 
od data ukončení účasti na projektu. 

Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně 
k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné informace. 

6 29 00 
Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

osoby 2 

Popis: 

Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů  
- „účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“ 
- „účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba není 
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti“ 
- „migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové)“ 
- „Zdravotně postižení“ 
- „Jiné znevýhodněné osoby“ 
- „Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení“ 
- „lidé z venkovských oblastí“ 
„zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle indikátoru 
„Účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“. Postavení na trhu 
práce je zjišťováno 6 měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu 
datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné informace). 
 

Odůvodnění 

Předpokládaný počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře /1 02 13/ činí jeden.  V rámci projektu budou 
podpořeny 3 osoby /6 00 00, průměrná hodnota indikátoru: 666 666 Kč./ Předpokládáme, že po ukončení 
projektu budou dosaženy indikátory 6 28 00 = 3, 6 27 00 = 2 a 6 29 00 = 2. Indikátor 1 02 11 /Počet sociálních 
podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory/ = 1 
 
 
 

8.3.4. Opatření CLLD OPZ_4: Prorodinná opatření  

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO: 

2.4. Dobré příležitosti na trhu práce pro všechny 

1.4. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

2.4.1.  Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ 
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Opatření přímo přispívá k naplnění aktivity: 

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 

B) Popis cíle Opatření CLLD 

Cílem opatření je rozšířit nabídku služeb určených osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost 
soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a 
dalších lokálních aktérů v území.  

Uvedený cíl je v souladu s následujícím výstupy analýzy území: 

Péče o děti školního věku mimo dobu školního vyučování probíhá primárně na bázi školních družin. Dle 
dotazníkového šetření provozují školní družinu všechny školy v území. Situace v jejich obsazenosti je 
diferencovaná. V případě malotřídních škol uvedlo 27 % škol, že kapacita školní družiny je nedostatečná, avšak 
včetně dětí ve starším školním věku (tj. až do 5. třídy). V případě nemalotřídních škol uvedlo 26 % respondentů, 
že kapacita družiny je nedostatečná, ovšem do kapacity byly započteny pouze děti do 3. třídy ZŠ.  Plných 42 % 
škol družinu pro děti od 4. třídy vůbec nenabízí a nemá poptávku zmapovánu, 42 % škol uvádí, že družiny pro 4. 
a 5. třídu by využilo minimálně 76 žáků.  

Dále proběhlo mapování zajištění nabídky péče o děti po dobu školních prázdnin. Z dotazovaných 44 
respondentů (škol v území) 100 % uvedlo, že dochází k přerušení provozu školní družiny. Z toho 11 (25 %) 
respondentů uvedlo, že zajišťují nebo zprostředkovávají kontakt na další organizace nabízejících služby péče o 
děti během letních prázdnin. 20 % respondentů uvedlo, že by mělo zájem nabídku rozšířit, pokud by k této 
aktivitě měly finanční prostředky.  

S ohledem na výše popsanou situaci, je další alternativou zajištění péče o děti v době mimo dobu školního 
vyučování pak představují v období letních prázdnin tzv. příměstské tábory, organizované neziskovými 
organizacemi v území. Dle jejich informací je jejich kapacita pravidelně naprosto vyčerpaná již dlouho před 
termínem konce školního roku. 

Analýza: kap. 2.1.9. 

SWOT: kap. 3.1 - S2: Existence velkého počtu aktivních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních a 
navazujících služeb, škol a školských zařízení, církví a dalších aktérů komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího rozvoje regionu 

Zatím méně vycházejí místní firmy vstříc svým zaměstnancům ve větší flexibilitě pracovních úvazků. Týká se to 
zejména žen na mateřské dovolené a dalších pečujících osob, kde by bylo účelné zavádění zkrácených 
pracovních úvazků nebo práce z domova. V území jsou však již identifikovány příklady dobré praxe při 
zavádění služeb péče o děti. Pozitivní efekt by tato opatření měla i ve snížené fluktuaci zaměstnanců a větší 
loajalitě k zaměstnanci. Firmám by se snížily náklady na zaškolování nových zaměstnanců.  

Analýza: kap. 2.1.9. 

SWOT: kap. 3.2. – S2: Existence příkladů dobré praxe v oblasti realizace investičních i vzdělávacích projektů na 
rozvoj služeb péče o dítě za účelem zlepšení slučitelnosti soukromého a pracovního života (v neziskovém i 
podnikatelském sektoru) a existence organizací nabízejících tyto služby 

C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 

Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační program /Programové rámce SCLLD: 

 Opatření 2.3.2. Rozvoj lidských zdrojů v podniku / ------------ / ----------------- 

 Opatření 2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů / ---------- / ------- 

 D) Priorizace navrženého opatření  CLLD 

 Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky 

 Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace  

E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán 

Alokace 5 809  000 Kč Doba realizace 
projektů 

Rok Procento rezervovaných způsobilých 
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výdajů na výzvu MAS 

2016 75 %  

2017 0 % X 

2018 0 % X 

2019 25% X 

2020 0 % X 

2021 0 % X 

2022 0 % X 

2023 0 %  

Celkem 100%  

Předpokládaná délka realizace projektů – 3 roky. 

F) Popis možných zaměření projektů 

 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední 
pobyt). Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

 Příměstské tábory 

 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

 Vzdělávání pečujících osob 
 

MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných aktivit ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ 
č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření 

G) Podporované cílové skupiny 

 

V rámci podpory prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni jsou cílovou skupinou zejména 
osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské /rodičovské dovolené. 

H) Typy příjemců podpory 

 Nestátní neziskové organizace 

 Obce  

 Organizace zřizované obcemi a kraji 

 Dobrovolné svazky obcí 

 MAS 

 Školy a školská zařízení 

MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných příjemců ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve 
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a 
v souladu s cíli opatření 

I) Absorpční kapacita MAS 

Zájem o realizaci projektů (na základě předložených projektových záměrů a dotazníkových šetření) projevily jak 
neziskové organizace v území, tak školy a školská zařízení. MAS zmapovala dostatečnou absorpční kapacitu pro 
realizaci projektů.  

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat 

Udržitelný rozvoj – neutrální 

Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní 
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Rovnost žen a mužů – pozitivní  

Specifickým cílem tohoto opatření je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce prostřednictvím zvýšení 
dostupnosti služeb předškolní péče a péče o děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ, což je jednou z podmínek 
plnohodnotné integrace pečujících rodičů na trh práce, zachování profesní kvalifikace, přispívá ke slaďování 
pracovního a rodinného života, k redukci genderové platové mezery, ke snižování ztrát lidského kapitálu a 
přináší také pozitivní ekonomický efekt ve smyslu efektivnějšího fungování trhu práce, větší kupní síly rodin a 
zvýšeného podílu osob, přispívajících do systému sociálního zabezpečení. 

K) Principy určení preferenčních kritérií 

 Princip podpory lokálních aktérů  

 Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti 
(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …) 

 Princip podpory projektů, které logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných 
služeb 

 Princip partnerských projektů 

 Princip potřebnosti  

 Princip administrativního a technického zpracování projektu  

 Princip velikosti projektu 

 Princip projektu „na čáře“ 

 Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti  

Pro školy navíc: 

 Princip podpory škol s vyšším podílem žáků se SVP  

Indikátor OP 

Výstupu: 

6 00 00 Celkový počet účastníků  účastníci 340 

Popis: 

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační 
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu 
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci 
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. 

5 00 01 
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

osoby 100 

Popis: 

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská hřiště nebo 
vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, 
dodávané projektem. „Uživatelé“ jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané 
osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat.  

5 01 00  
Počet podpořených zařízení péče o děti 
předškolního věku 

zařízení 0 

Popis: Zařízení vybodovaná či provozovaná v rámci projektu podporovaném ESF. 

6 20 00 
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí 
sociální partneři nebo nevládní organizace 

projekty 2 

Popis: 
Sociální partneři jsou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (asociace, odborové 
organizace). Nevládní organizace jsou definovány v indikátorovém slovníku. Projekt je 
částečně implementován sociálními partnery či NNO, je-li jeden z nich příjemcem.  

Výsledku: 

6 26 00 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
účasti  

účastníci 0 

Popis: 
Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikace po ukončení účasti na ESF 
projektu. Potvrzení je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že 
účastník získal kvalifikaci dle předem stanovených standardů. 

5 01 10 Počet osob využívajících zařízení péče o děti osoby 0 
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předškolního věku 

Popis: 

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení 
vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro 
děti předškolního věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán 
jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, 
do práce.  

5 01  20 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 
let  

osoby 0 

Popis: 

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či 
provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro děti do 3 let, 
které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, 
která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Tento 
indikátor je podskupinou indikátoru 50110. 

Odůvodnění 

 
Předpokládáme podpořit realizaci projektů na rozšíření kapacit školních družin a dále realizaci příměstských 
táborů (především v rámci škol a svazků obcí / obcí). U školních družin předpokládáme realizaci 7 projektů na 
družiny s kapacitou 5 – 30 dětí na 1 skupinu družiny a pečující osobu (dle obvyklé situace žadatele) a 
předpokládáme, že každý rok bude do družiny docházet jiná skupina dětí a dva projekty propojené s aktivitou 
příměstského tábora. 
 
6 00 00 - Počet účastníků: 340 (17 085 Kč / osoba),  
               tj. kapacita 70 /5 00 01/ * 3 /tj. každý rok jiný uživatel v tříletých projektech/ v družinách 
…………… tj. kapacita 30 /5 00 01/ * 2 turnusy * 3 /v tříletých projektech/ v příměstských táborech 
5 00 01 – kapacita podpořených zařízení péče o děti: 100 
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8.4. Programový rámec IROP 

Implementace operační programu IROP je realizována prostřednictvím prioritní osy 4: Komunitně 
vedený místní rozvoj; Investiční priorita 9d Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií 
místního rozvoje. Specifickým cílem 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  

 

8.4.1. Opatření CLLD IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny 

Opatření CLLD IROP/1 

Název Bezpečné silnice a chodníky pro všechny 

Cíl opatření: 

Cílem opatření je zvýšení bezpečnosti dopravy formou realizace bezpečnostních prvků (bezbariérový přístup 
zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám 
s omezenou pohyblivostí nebo orientací apod.) v dopravě a podpora veřejné hromadné dopravy formou 
realizace přestupních míst na veřejnou dopravu, včetně parkovacích míst pro automobily a jízdní kola. 

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

Analýza území a potřeb MAS ORLICKO prokázala potřebu zvyšování dostupnosti a kapacity služeb inkluzivního 
charakteru, a to mimo jiné i v oblasti řešení otázek pohybu osob se sníženou možností orientace a pohybu 
(region bez bariér). Diskuse s cílovými skupinami v území (vozíčkáři, maminky s dětmi, senioři) potvrdili 
nedostatečnou připravenost území jak z pohledu materiálně-technického (stavebně - technické provedení a 
umístění chodníků, využití bezpečnostních prvků v dopravě (bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, zvýšené křižovatky apod.), dostupnost veřejné bezbariérové dopravy, dostupnost 
služeb a vybavení pro handicapované a seniory), tak z pohledu organizačního (nelogické umístění přechodů, 
údržba chodníků, nesystémové řešení otázky bezbariérové dopravy, atd.).  

/kap. 2.1.7., kap. 2.1.5./ 

Dle dotazníkového šetření v území MAS ORLICKO absentují bezpečnostní prvky v dopravě minimálně v 90 % 
obcích.  

/kap. 2.1.4./ 

V souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R35 a jejich přivaděčů se navýší intenzita dopravy na ostatních 
komunikacích v regionu. S tím vznikne potřeba zvýšit bezpečnost v dopravě. 

/kap. 2.1.4./ 

Železniční a cyklistická doprava  

I přes dokončenou modernizaci některých terminálů často nebyla dostatečně řešena doprovodná infrastruktura 
pro cyklistickou dopravu. Stejně tak chybí modernizace některých menších terminálů. 

Velmi důležité je také více navázat cyklostezky a cyklotrasy na veřejnou integrovanou dopravu a v neposlední 
řadě je důležité připravit místa s bezpečným uložením jízdního kola nebo parkoviště.   

/kap. 2.1.4./ 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2.2.  Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu.  
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Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu 

IROP – Investiční priorita 7c prioritní osy 1 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Bezpečnost  
Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup u zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, 
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.  

 Terminály 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé 
návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností 
přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), 
zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu 
na VHD). V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit 
velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD. 
Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách. 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Příjemci 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Omezení příjemců vychází z nastavení jednotlivých podpor v rámci programového rámce IROP v návaznosti na 
efektivní využití disponibilní alokace v souladu s potřebami území. 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

 Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

7 50 01  Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

7 52 01 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 

7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 

Výsledku: 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

 

8.4.2. Opatření CLLD IROP/2 Komplexní podpora cyklistické dopravy 

Opatření CLLD IROP/2 

Název Komplexní podpora cyklistické dopravy 

Cíl opatření: 

Cílem opatření je podpora cyklodopravy v území formou realizace cyklostezek včetně návaznosti na veřejnou 
dopravu. 
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Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

Analýza území a potřeb MAS ORLICKO prokázala, že území disponuje velmi slušnou sítí s předpokladem pro 
dobrou cyklistickou dopravu. 

Rozvojem cyklodopravy se nejvíce zabývá koncepce Cyklo & in-line království Orlických hor a Podorlicka 
(zadavatel: Orlické hory a Podorlicko, zpracovatel: OHGS s.r.o., 2012).  

Velmi důležité je více navázat cyklostezky na veřejnou integrovanou dopravu a v neposlední řadě je důležité 
připravit místa s bezpečným uložením jízdního kola. 

Území má všeobecně přijímané a projednané koncepce rozvoje cyklodopravy, včetně přípravné 
dokumentace. Všechny navrhované cyklostezky jsou hluboce odůvodněné a regiony o ně jeví zájem, jak 
vyplývá z projednání. V řadě případů existuje i vyšší stupeň dokumentace a je znám potenciální investor k 
případnému spolufinancování /kap. 2.1.4./. 

Rozvoj ekologické dopravy představuje spolu se snahou o ochranu životního prostředí jeden z důležitých 
prvků trvale udržitelného rozvoje území. Intenzita dopravy v území je přitom v přímé korelaci s kvalitou 
ovzduší, která v území 3 ze 4 ORP v území MAS není dobrá (koncentrace prachových částic PM10 (19,7 ug. 
m-3

) je zde významně nad celorepublikový (14,1 ug. m-3
) i krajským (9,2 ug. m-3

) průměrem. Posílení role 

ekologické dopravy tak představuje žádoucí prvek zlepšení kvality života v území /kap. 2.1.6./. 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy  

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu. 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu 

IROP – Investiční priorita 7c prioritní osy 1 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Cyklodoprava  

Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na 
kterých je vyloučená automobilová doprava.  

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, 
odpočívadel a dopravního značení.  

Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek.  

Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS  

Příjemci 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
Omezení příjemců vychází z nastavení jednotlivých podpor v rámci programového rámce IROP v návaznosti 
na efektivní využití disponibilní alokace v souladu s potřebami území. 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 
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 Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Výsledku: 

7 63 10  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech  

 

8.4.3. Opatření CLLD IROP/3 Vzdělávání v klíčových kompetencích 

Opatření IROP/ 3 

Název Vzdělávání v klíčových kompetencích 

Cíl opatření: 

Cílem opatření je vybudování a zkvalitnění zázemí a pořízení vybavení a pomůcek pro vzdělávání v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními 
technologiemi) v základních a středních školách. Dále je cílem opatření vybudování, zkvalitnění zázemí, pořízení 
vybavení a pomůcek pro realizaci sociální inkluze.  

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

V oblasti klíčových kompetencí: 

V území MAS ORLICKO byly identifikovány slabé stránky a ohrožení spočívající v malém počtu studentů 
s nadprůměrnými výsledky a nízkým podílem obyvatel s vysokoškolským vzděláním. 

 Analýza:  kap. 2.1.2. – Vzdělanost obyvatel, Dílčí SWOT 

                  kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W7 

Jako jedna z příčin byla identifikována nedostatečná práce s potenciálem jednotlivých žáků vzhledem k jejich 
přirozeným dispozicím (předpokladům / kariérním profilem) a to především v oblasti řemeslných 
a přírodovědných oborů a oborů služeb, ve kterých jsou možnosti seznámení, například i formou doprovodných 
aktivit, s jednotlivými obory i nácvik dovedností velmi omezené.  

Tato situace je dále eskalována obecně omezeným zájmem veřejnosti o technické a přírodovědecké obory 
a obory služeb, změnou tradičního uspořádání v rodině, nízkou motivací žáků ke studiu těchto oborů, neznalostí 
a nízkou informovaností rodičů a také nedostatečnou provázaností výuky na praxi a další životní etapu žáků. 

Zároveň je identifikováno nedostatečné vybavení pro vzdělávání a nácvik v celém spektru praktických činností 
a dovedností. 

Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W8  

V území MAS ORLICKO je vzdělávání zastoupeno v síti 60 mateřských škol, 48 základních škol, 11 středních škol 
a 1 VOŠ a VŠ (diskontované pracoviště Univerzity Pardubice). Současně se v území nachází 7 ZUŠ. 

Analýza: kap. 2.1.9. – Formální vzdělávání 

Současně však území disponuje dobrým potenciálem pro zkvalitňování výuky v těchto oblastech (kapacita 
a zájem škol a školských zařízení, příklady dobré praxe, …). 

Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – S8, S14, S17 

Pracovní skupiny dále potvrdily potřebu přístupu k získání informací a nácviku dovedností na všech úrovních 
vzdělávání, kdy na úrovni předškolního a základního vzdělávání je potřeba vytvořit předpoklady k optimální 
volbě budoucího povolání v souladu s přirozeným potenciálem žáka. Na úrovni střední školy následně tyto 
dovednosti rozvíjet a zdokonalovat, ať už směrem k praktickým dovednostem aplikovaným v praxi (odborné 
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SŠ), nebo směrem k oblasti výzkumu, vývoje a jeho aplikace (gymnázia). Současně tyto dovednosti dále rozvíjet 
i v dalších školských zařízeních, jako jsou například základní umělecké školy. 

Současně může být potenciál využit i v oblasti celoživotního vzdělávání. 

Zdroj: Jednání PS _2, 26. 10. 2014, Jednání se zástupci PPP ÚO, další setkání 

Analýza: kap. 2.1.9. 

Z analýz vyplynula potřeba zajištění kvalitního zázemí a vybavení pro vzdělávání na všech úrovních vzdělávání. 

 

V oblasti sociální inkluze: 

V rámci diskuse s aktéry byla prokázána nedostatečná připravenost škol pro výuku (vzdělávání) se SVP na území 
MAS ORLICKO. Školy nejsou dostatečně vybaveny, chybí jim především vhodné zázemí a vybavení. 

Analýza: kap. 2.1.9. – W5 

V současné době je již ve školách v území MAS ORLICKO integrováno cca. 160 žáků (SVP – zdravotní postižení), 
108 žáků se sociálním znevýhodněním (vycházejících z málo podnětného socio-kulturního prostředí) a 132 žáků 
se zdravotním znevýhodněním (epileptici, psychiatricky nemocní,….).  

Analýza: kap. 2.1.9., data poskytla PPP ÚO za rok 2014 

Pro adekvátní vzdělávání těchto integrovaných žáků, tak pro vzdělávání a integraci dalších žáků je potřeba 
zajistit optimální podmínky pro individualizaci výuky ve spolupráci se školským poradenským zařízením (ŠPZ). 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a dovedností 

1.3.4. Odstranění fyzických překážek ve vzdělávání žáků se SVP 

1.3.7. Podpora inovací ve vzdělávání 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3. Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho 
relevantních účastníků. 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu  

IROP – Investiční priorita 10 prioritní osy 2 

Specifický cíl 2.4:  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách (klíčové kompetence - komunikace 

v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) 

 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (klíčové 

kompetence - komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s 

digitálními technologiemi) 

 Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských 

pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP 

 Doplňkové aktivity - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady 

Principy určení preferenčních kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Příjemci  
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 Školy a školská zařízení v oblasti, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy 

 Organizace zřizované a zakládané kraji 

 Obce 

 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve 

 Církevní organizace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Výsledku: 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

8.4.4. Opatření CLLD IROP/4 Neformální a zájmové vzdělávání 

Opatření IROP/4 

Název Neformální a zájmové vzdělávání 

Cíl opatření: 

Cílem opatření jsou stavební úpravy objektů a pořízení materiálně-technického vybavení pro zkvalitnění 
nabídky neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání, tak aby nabídka vzdělávání v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními 
technologiemi) probíhala komplementárně (formálním i neformálním způsobem), byla lokálně a finančně 
dostupná a vytvářela tak ucelené podmínky k rovnému přístupu ke vzdělávání. 

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

V území MAS ORLICKO byly identifikovány slabé stránky a ohrožení spočívající v malém počtu studentů 
s nadprůměrnými výsledky a nízkým podílem obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním. 

Analýza: kap. 2.1.2. – Dílčí SWOT, kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W7 

Současně byl analýzou Životních podmínek domácností v Pardubickém kraji prokázán značný podíl domácností, 
které vykazují různou míru ekonomického strádání a známky chudoby. 

Analýza: kap. 2.1.2., Tabulka 2.1-3: Životní podmínky domácností v Pardubickém kraji 

Neformální, zájmové a celoživotní, atraktivně nabídnuté a cenově dostupné vzdělání, doplňující formální 
vzdělávání, představuje ideální možnost zajištění vzdělávání, osobního rozvoje a zvýšení zájmu žáků o celé 
spektrum technických a přírodovědných oborů za pomoci místních řemeslníků, odborníků z oboru nebo rodičů 
v souladu s potřebami území.  

Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT- W7, W8 

Specifická situace v území je identifikována především v ORP Králíky, kde v současné době není žádné SVČ a 
jeho vznik je v území identifikován jako jedna z prioritních potřeb. Posilování přístupu ke službám v tomto ORP 
je současně žádoucí vzhledem k negativnímu trendu vylidňování a stárnutí obyvatelstva v pohraničí (ORP 
Žamberk, Králíky), s vysokým podílem obyvatel se základním vzděláním v ORP Králíky. 

Analýza: kap. 2.1.2. – Vzdělanost obyvatel, Dílčí SWOT 

Analýzy území prokázaly potřebu zázemí a vybavení pro zajištění neformálního, zájmového a celoživotního 
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vzdělávání. 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.4.1. Další neformální a zájmového vzdělávání  

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1. Podpořit rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání a dostupného celoživotního vzdělávání s důrazem na 
spolupráci v území 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu  

IROP – Investiční priorita 10 prioritní osy 2 

Specifický cíl 2.4:  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné 

obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) 

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (komunikace v cizích jazycích, 

technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) 

 Doplňkové aktivity - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Příjemci 

 Zařízení péče o děti do 3 let 

 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání  

 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  

 Kraje  

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 Obce 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve  

 Církevní organizace 

 Organizační složky státu 

 Příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Výsledku: 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

 

8.4.5. Opatření CLLD IROP/5 Dostupná péče o děti 
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Opatření IROP/5 

Název Dostupná péče o děti 

Cíl opatření: 

Cílem opatření je realizace staveb, stavebních úprav a pořízení vybavení zajišťující dostatečnou kapacitu 
zařízení péče o děti a předškolního vzdělávání na platformách realizovaných mimo registraci dle zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon), které zajistí dostupnou péči o děti a umožní tím zapojení rodičů na trhu práce. 
Opatření podpoří rozvoj doplňkových služeb předškolního vzdělávání a péče o děti.  

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

Analýza území MAS ORLICKO poukázala na nevyřešenou problematiku změny demografické křivky ve vazbě na 
zajištění optimalizace mateřského školství. Z pohledu kapacitního využití je na poli MŠ využití kapacit v 
současné době limitní ve většině zařízení a není výjimkou, že do MŠ nejsou přijímány děti tříleté. Dotazníkové 
šetření mezi rodiči poukázalo na problém s přijetím dítěte do MŠ 29 % respondentů. 

Analýza: Dotazníkové šetření MAS, 2014 

Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – W1, W2 

Terénní šetření současně prokázala zájem rodičů o zajištění nabídky péče o děti od 2 let a to v rámci zájmu o 
slaďování soukromého a pracovního života, především maminek na mateřské dovolené. 
Analýza: Dotazníkové šetření MAS, 2014 

Nabídka služeb péče o děti do 3 let funguje v současné době v dílčím rozsahu v rámci 7 organizací v území, buď 
na svépomocném principu, nebo v rámci činnosti neziskových organizací. Provoz těchto zařízení dotují jak obce 
(města) na jejichž území se nachází, tak rodiče. Z pohledu kapacitního jsou zařízení vytížená. Analýza dále 
poukázala na potřebu zařízení provést změny a vyhovět zákonu o „dětských skupinách“ v souvislosti s kterým 
musí jednotlivá zařízení zajistit požadovaný standard kvality, neboť v současném stavu v zásadě nemohou 
nabídnout potřebnou kapacitu zařízení.  

Analýza: kap. 2.1.9. – Dílčí SWOT – T14 

Z analýz vyplynula potřeba zřízení, úprav zařízení a pořízení vybavení zajišťující péči o děti a předškolního 
vzdělávání.  

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

3.1.3 Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

3.1. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky v obcích  

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu  

IROP – Investiční priorita 10 prioritní osy 2 

Specifický cíl 2.4:  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských 
skupin a mateřských škol  

 Doplňkové aktivity - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi, střechy a zahrady 

Principy pro určení preferenčních kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Příjemci 

 Zařízení péče o děti do 3 let 
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 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

 Obce 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 Nestátní neziskové organizace 

 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

 Církve 

 Církevní organizace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Výsledku: 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

 

8.4.6. Opatření CLLD IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb 

Opatření CLLD IROP/6 

Název Infrastruktura sociálních služeb  

Cíl opatření: 

Cílem opatření je realizovat investice do pořízení, modernizace a vybavení objektů, zázemí a zařízení, sloužících 
pro poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení jak terénní, tak ambulantní, 
případně pobytovou formou pro dosažení jejich dostatečné lokální dostupnosti, kapacity a kvality a to 
v souladu s principy komunitní péče pro zvýšení uplatnitelnosti cílových skupin na trhu práce.    

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

Ve výchozí situaci disponuje území základní sítí sociálních služeb, poskytovaných jak organizacemi se sídlem 
v území MAS ORLICKO (32 poskytovatelů), tak organizacemi se sídlem mimo území MAS ORLICKO (50 
poskytovatelů). Celkem registrovaly organizace se sídlem v území MAS ORLICKO z.s. 40 sociálních služeb (20 
druhů služeb). Majoritní podíl na registrovaných službách mají služby péče (39 % služeb) v území jsou však 
dostupné i další služby tipu: krizová pomoc, denní a týdenní stacionář, azylový dům, dům na půl cesty, atd. Ze 
služeb, poskytovaných organizacemi se sídlem mimo území MAS, bylo identifikováno 50 registrovaných služeb 
(20 druhů služeb). V naprosté většině případů se jedná o služby poskytované terénní nebo ambulantní formou.  

Mimo registrované služby jsou v území poskytovány také další služby – především široké spektrum aktivizačních 
a motivačních programů určených cílovým skupinám z řad matek na mateřské dovolené (mateřská centra), 
služby pro seniory, zdravotnické služby a služby zaměřené na neformální pečovatele, služby mají charakter 
volnočasového klubu pro děti a mládež a další.  

Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým  
                    sociálním vyloučením 

 kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT „existence širokého spektra pobytových, terénních a ambulantních služeb“ 
kap. 3.1.  – SWOT – S4 

Příloha 12 - Databáze sociálních služeb 
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Pro zajištění adekvátních terénních služeb a ambulantních služeb poptávají organizace v území především 
zkvalitnění zázemí pro jednotlivé služby, vybavení dopravními prostředky  a dalším vybavením pro zajištění 
lokální a vyvážené dostupnosti služeb pro cílové skupiny v území (dopravní prostředky a další vybavení 
mobilních týmů). 

Probíhající proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb současně indikuje potřebu posilování 
dostupnosti ambulantních a terénních služeb, poskytovaných jak individuální, tak skupinovou formou a 
vhodného ubytovacího zázemí (domů / bytů)  

Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo  
                                       ohroženým sociálním vyloučením  
                kap.3.1. – SWOT – T2 

Analýza území prokázala slabou stránku, spočívající v nedostatku finančních prostředků poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb na řešení investičních potřeb souvisejících s poskytováním služeb. 

Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým  
                    sociálním vyloučením 

                kap. 3.1.  – SWOT – W4 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1. V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního 
vyloučení mezi obyvatelstvem. 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu  

IROP – Investiční priorita 9a prioritní osy 2 

Specifický cíl 2.1:  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

 Doplňková aktivita - zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, 

hřiště a parky do realizovaných projektů 

Principy stanovení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Příjemci  

 Nestátní neziskové organizace 

 Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 Církve a církevní organizace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce 
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5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Výsledku: 

6 75 10 Kapacita služeb sociální práce 

 

8.4.7. Opatření CLLD IROP/7 Komunitní centra 

Opatření CLLD IROP/7 

Název Komunitní centra  

Popis cíle opatření: 

Cílem opatření je budování komunitních center, která budou využita jak pro zlepšení lokální dostupnosti 
k sociálním službám a sociálnímu poradenství, tak pro realizaci aktivit sociálního začleňování a prevence 
sociálního začlenění. Vybudování těchto prostor napomůže řešení krizových situací jednotlivců jako první 
kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem je také vytvoření materiálně a technicky 
vhodného prostoru pro realizace volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a 
zvyků komunity či krajové oblasti.  

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v existenci domácností, vykazujících prvky 
ekonomického strádání a chudoby.  

Analýza:  kap. 2.1.2. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT 
                 kap. 2.1.2. – Dílčí SWOT 

V území se nachází dvě sociálně vyloučené lokality a další lokality, v nichž jsou občané ohroženy sociálním 
vyloučením z titulu perifernosti území, dostupnosti služeb, atd.  

Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo  
                                       ohroženým sociálním vyloučením  
                kap.3.1. – SWOT – W2 

Dalším aspektem indikujícím potřebu řešení a prevence sociálního vyloučení je zvyšující se zadluženost obyvatel 
v území a  rostoucí podíl domácností, které řeší otázku předluženosti. Mezi skupiny, které přicházejí do 
poraden nejčastěji, pak patří senioři, matky samoživitelky, osoby bez zaměstnání a klienti v postavení pečující 
osoby. 

Analýza:  kap. 2.1.2. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT 
                 kap. 2.1.2. – Dílčí SWOT 

Výrazný nárůst Indexu stáří z 86,77 (obyvatel starších 65 let na 100 dětí ve věku do 15 let) na 99,33 a nárůst 
podílu obcí s indexem stáří vyšším než 100 z 2 0% na 50 % obcí indikuje rostoucí skupinu osob ohrožených 
sociálním vyloučením z titulu postavení osob pečujících. 

Z titulu nárůstu indexu stáří se situace územně projevuje nejvíce v ORP Králíky, kde se s vysokým indexem stáří 
potýkají obce Mladkov a Červená Voda a město Králíky a v ORP Žamberk, nacházející se v polském příhraničí 
nebo jeho dosahu (Kunvald, Kameničná, Jamné nad Orlicí, Těchonín, České Petrovice a Pastviny). 

Analýza: kap. 2.1.2. – Základní přehled o obyvatelstvu v území, věková struktura obyvatelstva, medián hodnot 
                       indexu stáří 
  kap.2.1.2. – Dílčí SWOT 

Meziročně také narostl podíl nezaměstnaných osob v území (zatímco v roce 2008 činil podíl obcí 
s nezaměstnaností nižší nežli 6% 85% obcí v území, v roce 2013 to bylo již jen 35% !), nárůst zaznamenala i 
skupina uchazečů ve věku 50 let a více a osob, které jsou v evidenci déle než 24 měsíců.  

Analýza: kap. 2.1.8. – Hospodářské aspekty území 
                obrázek 2.1. – 21 a obrázek 2.1. - 22 
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Dalším indikátorem potřebnosti rozvoje a posilování kapacit služeb a aktivit a souvisejícího zázemí sociálního 
začleňování a prevence sociálního vyloučení je proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. 

Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo  
                                       ohroženým sociálním vyloučením  
                kap.3.1. – SWOT – T2 

Aktéři sociálního začleňování v území: 

V rámci sociálního začleňování je zapojeno celé spektrum aktérů. 

Mezi aktéry sociálního začleňování patří především lokální partneři v území, jakými jsou především církevní 
organizace, spolky, školy a školská zařízení, obce, atd.  

Další skupinou aktérou jsou poskytovatelé registrovaných a navazujících sociálních služeb  dle zákona 
108/2006 Sb. O sociálních službách, kterým se často úspěšně daří etablovat do území, mapovat aktuální 

poptávku a potřeby území, propojovat různé skupiny potenciálních uživatelů služeb (rodiny s dětmi, seniory, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, atd.) a poskytované služby (jak registrované, tak navazující) a dosahovat 
tak maximálního integračního efektu. 

Analýza území prokázala nedostatečné zázemí pro realizaci aktivit a poskytování služeb sociálního 
začleňování a prevenci sociálního vyloučení realizovaných jak  lokálními partnery v území, tak i poskytovateli 
registrovaných služeb. 

Analýza: kap. 2.1.5. – Vybavenost a vzhled obcí v území, kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených 
osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým, kap. 2.1.9. – Vzdělávání a péče o děti v území MAS ORLICKO  
                    sociálním vyloučením 
                kap. 2.1.5, 2.1.7. – Dílčí  SWOT, kap. 3.3. - SWOT  
 

V souladu s těmito výstupy analýzy je cílem opatření podpořit vznik  komunitních center, která vytvoří vhodné 
materiálně technické zázemí pro realizaci aktivit sociálního začleňování a prevence sociálního začlenění. 

 Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.2. V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního 
vyloučení mezi obyvatelstvem. 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu  

IROP – Investiční priorita 9a prioritní osy 2 

Specifický cíl 2.1:  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce 

 Doplňková aktivita - zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky 

v rámci realizovaných projektů 

Principy stanovení preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Příjemci 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
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 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 nestátní neziskové organizace 

 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 kraje 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 církve 

 církevní organizace 
 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Výsledku: 

6 75 10 Kapacita služeb sociální práce 

8.4.8. Opatření CLLD IROP/8 Infrastruktura pro sociální podnikání 

Opatření CLLD IROP/8 

Název Infrastruktura pro sociální podnikání  

Popis opatření CLLD: 

Cílem opatření je vytvořit podmínky pro využití potenciálu sociálního podnikání v území 

Vymezení opatření CLLD ve vazbě na analýzu 

Cílem opatření je vytvořit podmínky pro využití potenciálu sociálního podnikání v území a to v souladu 
s následujícími výstupy analýzy území: 

V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v nedostatečném využití potenciálu 
sociálního podnikání.  

Analýza:  kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým 
sociálním vyloučením 

                   kap. 3.1. – SWOT –  W19  

Situační analýza území MAS ORLICKO z pohledu sociálního podnikání: 

V území MAS ORLICKO v současné době nepůsobí žádný „typický“ sociální podnik. V databázi organizací 
uvedených na www.ceske-socialni-podnikani.cz je registrována společnost EKO Králíky, v.o.s., která zaměstnává 
osoby dlouhodobě nezaměstnané. V území se dále nachází několik organizací, které provozují tzv. „chráněné 
dílny“, resp. zaměstnávají osoby se zdravotním, nebo duševním onemocněním na chráněných pracovních 
místech.  

V rámci posouzení potenciálu a připravenosti území pro využití sociálního podnikání jako nástroje integrace 
osob se ztíženým uplatněním na trhu práce beseda na téma „Chráněná pracovní místa“ za účasti zástupců 
Úřadu práce, místních organizací poskytujících sociální a navazující služby a organizací s praktickými 
zkušenostmi v oboru sociálního podnikání působících mimo území MAS ORLICKO, z.s. (Pferda o.s., Rychnov nad 
Kněžnou, Skok do života o.p.s., Hradec Králové a Komuniké o.p.s., Litomyšl).  

Beseda přinesla účastníkům informace o aspektech provozu sociálního podniku a poukázala především na 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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vazbu provozovatele sociálního podniku na zařízení, z kterého se mohou rekrutovat potenciální zaměstnanci 
sociálního podniku – jako důležitý aspekt dlouhodobé udržitelnosti tohoto zařízení.  

V území MAS ORLICKO se nachází několik zařízení, které by tyto podmínky mohly splnit – tj. které by mohly 
optimálně využít potenciálu sociálního podnikání k podpoře pracovního uplatnění u svých klientů (speciální 
základní a střední škola, azylový dům, dům na půl cesty, domov pro osoby se zdravotním postižením, …). 
Potenciál sociálního podnikání by dále mohly uchopit organizace, které již nyní poskytují chráněná pracovní 
místa, nebo pracovní rehabilitaci.  

Z diskuse dále vyšel požadavek na realizaci podpůrných (informačních setkání) pro lepší orientaci potenciálních 
provozovatelů sociálního podniku a přípravu projektů tohoto typu. 

Analýza:  kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým 
sociálním vyloučením 

                   kap. 3.1. – SWOT – W5 

                   kap. 3.1. – SWOT – S2, O1, O2 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání  

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1. V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního 
vyloučení mezi obyvatelstvem. 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Prioritní osy 4; Investiční priorita 9d; Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného 
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 
aktivizace místního potenciálu  

IROP – Investiční priorita 9a prioritní osy 2 

Specifický cíl 2.2:  Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit – typy projektů: 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálního podniku  

Principy stanovení preferenčních kritérií 

 Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Příjemci  

 Osoby samostatně výdělečně činné 

 Malé a střední podniky 

 Obce 

 Kraje 

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve 

 Církevní organizace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS. 

Indikátor OP 

Výstupu: 
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1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 

1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 

1 04 00  Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

1 04 03 
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 

1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

Výsledku: 

1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 
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8.5. Projekty MAS realizované mimo programové rámce 

8.5.1. Vlastní 1: Realizace agendy Místních akčních plánů 

Vlastní projekt Vlastní 1 

Název Realizace MAP v území  

Popis a partneři projektu: 

Cíle projektu: 

Posílení kapacit a zkušeností všech aktérů vzdělávání při realizaci formálního i neformálního vzdělávání 
v území MAS ORLICKO.  

Popis projektu: 

Předmětem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k zlepší kvalitu 
vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka a to 
prostřednictvím: 

 vzdělávání  

 organizace tematických setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol zaměřeného na: 

 zlepšení řízení škol,  

 hodnocení kvality vzdělávání a  

 plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávaní žáků ohrožených školním 
neúspěchem ve školách  

 při využití podpory a spolupráce v území: s rodinou, sociálními službami a poskytovateli 
neformálního a zájmového vzdělávání 

Partneři projektu: 

Partnery projektu jsou: 
ORP Žamberk, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Králíky 
PPP Ústí nad Orlicí 

Vymezení projektu ve vazbě na analýzu 

Analýza území prokázala Nedostatečné zkušenosti, příklady dobré praxe a intenzita v oblasti spolupráce 
v území při řešení otázek vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnanosti, občanské vybavenosti a 
volnočasových aktivit. 

Analýza:  kap. 2.1.9. a SWOT (W10) 

Rozvoj lidských zdrojů určila komunita jako nejprioritnější oblast realizace SCLLD MAS ORLICKO s tím, že by 
tato oblast měla být řešena uceleně a pro posílení opatření by měla být řešena kombinací výzev určených 
konečným žadatelům a klíčových projektů. 

Analýza:  kap.4.  

V souladu s touto skutečností byly stanoveny následující specifické cíle: 

Pro podoblast 1.3.: Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb 
všech jeho relevantních účastníků 

Pro podoblast 1.4.: Podpořit rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání a dostupného celoživotního 
vzdělávání s důrazem na spolupráci v území s důrazem na spolupráci 

Strategická část: kapitola 5.4. – Popis klíčových oblastí 

Předkládaný projekt je klíčový pro dosažení výše uvedených specifických cílů, neboť je zaměřena na cíle obou 
opatření.  

Návrh projektu byl zpracován ve spolupráci s pracovní skupinou č. 2 a dalšími partnery v území. 
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Návrh projektu byl projednán partnery projektu a pracovní skupinou dne 4. 5. 2015 a byl doporučen Radě 
MAS k projednání (s ohledem na očekávané vyhlášení výzvy v 06/2015). 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity 

Vazba na další opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

Specifický cíl 1.3. – všechna opatření  

Specifický cíl 1.4. – všechna opatření  

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3. Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i účastníků vzdělávání.   

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Projekt není realizován implementací do Programových rámců SCLLD MAS ORLICKO 

a to především prostřednictvím následujících podporovaných aktivit: 

 není relevantní 

Kritéria přijatelnosti OP  

  není relevantní 

Příjemci  

 není relevantní 

Indikátor OP 

Výstupové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

Není relevantní       

Výsledkové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

Není  relevantní       

Odůvodnění 

Není relevantní 

Indikátor CLLD 

Výstupu: 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

CLLD/2S 
Počet realizovaných 
integrovaných 
intervencí 

Intervence xxx xxxx 2 
Příjemce 
(MAS) 

Při vstupu 

CLLD/1S 
Počet efektivně 
fungujících 
formálních a 

partnerství xxx xxxx 2 
Příjemce 
(MAS) 

Při vstupu 
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neformálních 
partnerství 

Harmonogram realizace 

Příprava projektu: 04 – 09/2015 

Podání žádosti o dotaci: 10/2015 

Realizace: 01/2016 – 12/2018 

Finanční alokace a financování 

8 000 000 Kč 

Individuální projekt, výzva OP VVV 

8.5.2. Vlastní 2: Vysoký standard kvality služeb v území MAS ORLICKO 

Vlastní projekt Vlastní 2 

Název Vysoký standard kvality služeb v území MAS ORLICKO 

Popis a partneři projektu: 

Dlouhodobý cíl:  

Rozšíření a systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, OSPOD a 
dalších navazujících službách působících v území MAS ORLICKO. 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je společné řešení přístupu poskytovatelů sociálních, doprovodných a navazujících 
služeb v území MAS ORLICKO k vzdělávání a odborným poradenským a metodickým službám a supervizi 
v oblasti dodržování a rozšiřování standardů kvality sociálních služeb.  

Charakteristika problematiky 

Činnost organizací působících v sociálních, doprovodných a navazujících službách v území MAS ORLICKO je 
spojena s podmínkou dodržování standardů kvality sociálních služeb v souladu se závaznými právními 
předpisy a vyhláškami a prováděcími předpisy MPSV. 

Z tohoto vyplývá jednotlivým organizacím povinnost průběžně monitorovat jednotlivé legislativní předpisy a 
změny a tyto řádně aplikovat do svých interních dokumentů standardů kvality. 

Současně je v souladu s cílem zajištění co nejefektivnějšího a nejkvalitnějšího poskytování jednotlivých služeb 
nutné jednotlivé standardy služeb průběžně monitorovat, vyhodnocovat jejich nastavení vzhledem 
k objektivním potřebám jednotlivých služeb, klientů a organizace a faktickému poskytování této služby 
organizací.  

Výše uvedené aktivity představují značené administrativní i odborné požadavky na vedoucí pracovníky 
jednotlivých služeb.  

V souladu s analýzou území byly identifikovány ohrožení spočívající v očekávané novele zákona o sociálních 
službách, malé spolupráci organizací a příležitosti spočívající v zapojení do komunitních plánů napříč oblastmi 
a spolupráce mezi organizacemi v území MAS  

Projekt je v souladu specifickým cílem strategie: „V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity 
zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního vyloučení mezi obyvatelstvem“. 

Partneři projektu: 

Partnery projektu jsou poskytovatelé sociálních služeb, poskytovaných organizacemi na území působnosti 
MAS ORLICKO, které mají registrovánu terénní, ambulantní, nebo pobytovou službu v územní působnosti MAS 
ORLICKO (aktuální seznam Příloha 12 - Databáze sociálních služeb). 

Zdroje:  
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a) Lidské zdroje: pracovníci zapojených MAS, zapojení partneři projektů  
b) Finanční zdroje: OP Zaměstnanost, opatření 2.2. 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1.2. Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

Vazba na další opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.2.3. – Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech 

1.3.3. – Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.1. V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů 
sociálního vyloučení mezi obyvatelstvem 

Implementace opatření 
probíhá prostřednictvím: 

Projekt není realizován implementací do Programových rámců SCLLD MAS 
ORLICKO 

a to především prostřednictvím následujících podporovaných aktivit: 

 Není relevantní  

Indikátor OP 

Výstupové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

        

Výsledkové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

         

Indikátor CLLD 

Výstupu: 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

CLLD/2S 

Počet 
realizovaných 
integrovaných 
intervencí 

Intervence xxx xxxx 1 
Příjemce 
(MAS) 

Při vstupu 

CLLD/1S 

Počet efektivně 
fungujících 
formálních a 
neformálních 
partnerství 

partnerství xxx xxxx 1 
Příjemce 
(MAS) 

Při vstupu 

Harmonogram realizace 

 

Finanční alokace a financování 

Odhad rozpočtu: 
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Tento rozpočet představuje rámcový pracovní odhad a zahrnuje následující položky (aktivity projektu): 

Část 1: vzdělávání účastníků v území, min. 20 osob, které získali vzděláváním v rozsahu 3 dnů /rok (5 kurzů za 
období) 

Část 2: odborné poradenské a konzultační služby, jejichž výsledkem bude zpracování analytického, 
strategického, nebo evaluačního dokumentu v rozsahu 10 služeb / rok – 50 služeb / období. 

Část 3: hrubý odhad nákladů managementu a souvisejících nákladů realizace  

ČÁST 1: Vzdělávání 

Vzdělávání / 1 rok: 

V rámci projektu jsou kalkulovány 3 dny vzdělávání za rok, kalkulovaná cena je stanovena pro 1 rok realizace 
a následně pro celé období realizace (5 let). 

Přednášející, materiály 3 dny / rok (cca. 24 
hodin)  

10 000 Kč / den 30 000 Kč 

Občerstvení – 3 dnů 20 osob 200 Kč / osobu/den 12 000 Kč 

Organizační zajištění, pronájem prostor 3 akce, 3 dnů 2 500 Kč / akci 7 500 Kč 

Celkem bez DPH 49 500 Kč 

Celkem s DPH 59 895 Kč 

Indikátory projektu / za 5 let realizace: 

Počet hodin vzdělávání:     75 hodin / projekt 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti 100/projekt 

Vzdělávání / 5 let 

Celkem bez DPH 247 500 Kč 

Celkem s DPH 299 475 Kč 

ČÁST 2: Odborné poradenství 

Odborné poradenství / 1 rok: 

Počet služeb  10 Počet hodin / službu 24 

Hodinová sazba 800 Kč / hodinu   

Celkem bez DPH 192  000 Kč / rok Cena celkem s DPH 232 320 Kč 

Indikátory projektu / za 1 rok realizace: 

Počet realizovaných hodin konzultací: 240  

OPZ/ 2.2. 

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (včetně evaluačních) 10 

Odborné poradenství / 5 let: 

Počet služeb  50 Počet hodin / službu 24 

Hodinová sazba 800 Kč / hodinu   

Celkem bez DPH 960 000 Kč / rok Cena celkem s DPH 1 161 600 Kč 

Indikátory projektu / za 5 let realizace: 

Počet realizovaných hodin konzultací: 1 200 

OPZ/ 2.2. 

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (včetně evaluačních) 50 
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ČÁST 3: Projektový management 

Management projektu  

Výběrové řízení s DPH 60 500 Kč Provozní náklady: 25 000 Kč 

Management (vč. 
odvodů): 

450 000 Kč Náklady financování: 20 000 Kč 

Celkem  555 500 

INDIKÁTORY PROJEKTU:  

Počet zapojených partnerů: 20 

Celkové náklady projektu na období 2016 - 2021 v rozsahu Část 1 – část 3 

Celkem  2 – 2,5 mil. Kč 
 

8.5.3. Vlastní 3: Kvalifikovaný trh absolventů 

Opatření Vlastní 3 

Název Kvalifikovaný trh absolventů  

Popis opatření: 

Opatření je zaměřeno na zvýšení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikační strukturou trhu absolventů a 
jejich kvalifikační úrovní. Zároveň podporuje získávání zkušeností a síťování a podporuje aktivity vedoucí 
k nastavení systému spolupráce a k vytváření systémů vzdělávání ve firmách již během odborné přípravy žáků. 

Vymezení opatření ve vazbě na analýzu 

Analýza území prokázala, že jedním z prvků selhávání potřeby vzdělávání je rostoucí disproporce mezi 
požadavky trhu práce a nabídkou trhu absolventů (a to jak v kvalifikační úrovni, tak úrovni oborové). 
Nejintenzivněji se problém projevuje především v oblasti oborů technických a přírodovědeckých a oborů 
služeb.  
Analýza: Dotazníkové a terénní šetření MAS ORLICKO, kap. 2.1.8. a dílčí SWOT 

Na uvedenou situaci již nyní reagují firmy a společnosti v území, které ve spolupráci se školami realizují různé 
studijní pobídky (stipendia), informační a propagační kampaně a ve spolupráci se školami zajišťují odborný 
výcvik studentů na svých pracovištích. 
Zdroj: Terénní šetření, vlastní projekt MAS – POSPOLU (MŠMT) 

Základní kořeny této problematiky byly identifikovány již ve změně společné struktury a fungování rodiny (vzory 
v rodině, práce s „dědečkem“) a s tím spojené nedostatečné prestiži jednotlivých oborů. Jako další negativně 
působící faktor je identifikováno nedostatečné povědomí široké veřejnosti (především tedy rodičů 
potenciálních žáků a studentů) o charakteru práce v technických oborech, předpokládaném pracovním 
uplatnění i potenciálu k zajištění dostatečného výdělku v období ekonomické aktivity. 
Zdroj: Pracovní skupina č. 2 – 26. 10. 2014, Setkání ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ – 23.2.2015 

Závažnost situace je dále ovlivněn a klesající populační křivka v předmětných ročnících, která se dále odráží 
v klesajícím počtu absolventů a přispívá tak k nežádoucí disproporci na trhu.  
Analýza: kap. 2.1., graf 2.2.2_8: Předpokládaný demografický vývoj počtu dětí, žáků a studentů 

Vzhledem k očekávanému propadu žáků v předmětných ročnících se jedná o komplexní a rozsáhlý problém, 
jehož řešení by bylo především lepší nastavení kapacit jednotlivých škol s přihlédnutím ke konkrétní poptávce 
po absolventech (např. ve stylu Duálního vzdělávání). Dlouhodobé a systémové řešení uvedené problematiky 
tak předpokládá především osvojování zkušeností všech účastníků procesu spolupráce škol a firem při 
vzdělávání, zavádění motivačních programů, náborových akcí, systematické spolupráce s dalšími účastníky 
vzdělávání (školy, obce, neziskové organizace, atd.). 
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Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

Vazba na další opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a dovedností 

1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání   

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3. Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho 
relevantních účastníků 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

OPZ Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 

Specifický cíl 1.3. Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit: 

 Podpora odborné praxe a stáží v podnicích 

 Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a 
kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce 

 Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a 
posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery 

Kritéria přijatelnosti a preferenční kritéria 

 Kritéria zohledňující počet účastníků projektu, míru jejich zapojení 

 Projekt je realizován partnerstvím alespoň dvou účastníků vzdělávání  

Příjemci 

 zaměstnavatelé 

 poradenské a vzdělávací instituce 

 profesní a podnikatelské sdružení 

 sociální partneři 

Indikátor OP 

Indikátor CLLD 

Výstupu: 

CLLD/1S 
Počet efektivně fungujících formálních a neformálních 
partnerství 

Počet 1 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Počet 1 

Výsledku: 

CLLD/5/V 
Podíl škol a školských zařízení v území, které se zapojili 
do diskuse v souladu s cíli opatření 

% 

Indikátor je 
sledován na 
úrovni 
specifického 
cíle a nikoliv 
opatření 

Harmonogram realizace 

1 x ročně    

Finanční alokace 

5 000 0000 - 10 000 000 Kč / období 
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Projektové záměry 

11 projektů (SŠ) 

Celkem cca. 10 000 000 Kč 

Odborný výcvik v reálném pracovním prostředí 

Projekt umožňuje spolupráci škol a firem při realizaci odborného výcviku žáků v reálném pracovním prostředí. 
Cílem projektu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší 
přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a jejich lepšímu uplatnění 
na trhu práce po absolvování školy a zvýšení zájmu o učební obory ze strany žáků ZŠ. 

 Předpokládané náklady: cca 40 000 Kč/ 1 žák na rok 

Navazující projekty a aktivity 

Realizace Místního akčního plánu ORP Žamberk - Králíky  

Realizace Místního akčního plánu ORP Česká Třebová – Ústí nad Orlicí 

8.5.4. Vlastní 4: Digitalizace kronik měst a obcí v území a digitalizace místních 
periodik a děl místních autorů 

Vlastní projekt Vlastní_4 

Název 
Digitalizace kronik měst a obcí v území a digitalizace místních periodik a děl 
místních autorů 

Popis a partneři projektu: 

Cíle projektu: 

Posílení vzdělanosti místních obyvatel a zajištění snadnějšího přístupu k historickým dokumentům, místním 
periodikům a děl místních autorů. 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je digitalizace kronik a jiných historických dokumentů pro zpřístupnění všem 
obyvatelům území. Druhou částí projektu je digitalizace místních periodik a děl místních autorů. 

Digitalizované dokumenty by měly mít pro větší přehlednost možnost fulltextového vyhledávání. 

Plán projektu vznikl ve spolupráci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí a v České Třebové. 

V rámci projektu mohou být realizovány tyto aktivity: 

- nákup skeneru na skenování kronik a dalších historických dokumentů 
- nákup/tvorba software na skenování 
- proces skenování historických dokumentů, domlouvání s vlastníky dokumentů apod. 
- proces skenování regionálních periodik, děl místních autorů apod. 

Partneři projektu: 

Partnery projektu jsou: 
městské a obecní knihovny z regionu, obce a města 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

3.3.1. Kulturní a sakrální dědictví regionu 

Vazba na další opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

3.3. Region MAS ORLICKO zajišťuje zachování, obnovu a zpřístupnění kulturního a sakrálního dědictví 
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regionu 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Projekt není realizován implementací do Programových rámců SCLLD MAS 
ORLICKO 

a to především prostřednictvím následujících podporovaných aktivit: 

 není relevantní 

Kritéria přijatelnosti OP  

  není relevantní 

Příjemci  

 není relevantní 

Indikátor OP 

Výstupové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

Není relevantní       

Výsledkové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

Není  relevantní       

Odůvodnění 

Není relevantní 

Indikátor CLLD 

Výstupu: 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

CLLD/1 

Projekty na posílení 
tradic, řemesel a 
regionální identity a 
lokální komunity 

Počet xxx xxxx 1 
Příjemce 
(MAS) 

Za celé 
období 

Harmonogram realizace 

Zatím není znám 

Finanční alokace a financování 

650 000 Kč – fixní náklady, provozní cca 110 tis./rok - ½ úvazku 

vlastní zdroje MAS, dotace a granty krajského úřadu a nadací, vlastní zdroje partnerů 

8.5.5. Vlastní 5: Aktivity v rámci operační skupiny EIP 

Projekt Vlastní 5 

Název Aktivity v rámci operační skupiny EIP   
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Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na spolupráci zemědělských subjektů, vědeckovýzkumných institucí a MAS v oblasti 
udržitelného a efektivního využití trvalých travních porostů pro potřeby živočišné výroby a s ohledem na 
šetrné využití zemědělské půdy.  

Vymezení projektu ve vazbě na analýzu 

Vzhledem ke své geografické poloze a klimatickým podmínkám je zemědělství regionu zaměřeno tradičně 
velmi silně na živočišnou výrobu. Významný podíl zemědělské půdy (52 % půdy evidované v LPIS) zaujímají 
louky a pastviny, což vytváří krmivářskou základnu zejména pro přežvýkavce (skot, ovce, kozy) a v menší 
míře pro koně. Klíčové místo zaujímá chov skotu, ať už na mléčnou nebo masnou produkci.  

Vzhledem ke klimatickým a půdním podmínkám je v oblasti významný podíl trvalých travních porostů (louky 
a pastviny), což také souvisí s výše zmíněnou výraznou orientací na chov paseného dobytka. Horší podmínky 
pro zemědělskou prvovýrobu dokládá fakt, že 90,73 % zájmového území je zařazeno v tzv. LFA oblastech – tj. 
v oblastech se znevýhodněnými podmínkami pro zemědělství. Na orné půdě jsou pěstovány zejména 
obiloviny, řepka ozimá, kukuřice na siláž, víceleté pícniny, brambory, trávy na semeno a také léčivé rostliny 
(například ostropestřec mariánský). Zpracovatelé produkce rostlinné výroby se zaměřují na zpracování 
obilovin a olejnin zejména do krmných směsí či na produkci osiv. Zvláštní kategorií je zpracování a výroba 
léčivých bylin a čajů. 

Zdroj: Šeda, J. – návrh analytické části SCLLD – specifická oblast Zemědělství 

Analýza: kap. 2.1.8. – Hospodářské aspekty území, dílčí SWOT W18, S10 

Stav trvalých travních porostů (TTP) se jeví v dnešní době v regionu jako problematický. Porosty jsou 
povětšinou dlouhodobě zanedbané a neumožňují tak intenzívní produkci pícnin a tím také další potenciální 
rozvoj živočišné výroby s orientací na pasené přežvýkavce. V rámci diskusí zemědělských podnikatelů tak 
vyvstalo téma pro zkoumání v rámci projektu EIP týkající se obnovy a využití TTP. Do projektu se mají zapojit 
lokální producenti osiv a také vědeckovýzkumné instituce zabývající se šlechtěním travních osiv. Projekt 
bude realizován tzv. operační skupinou v rámci Zemědělského Klastru ORLICKO z.s., jež bude sdružovat 
lokální zemědělce a výzkumné pracovníky s adekvátním zaměřením. Jedním z aspektů řešené problematiky 
je také využití příslušné techniky na obhospodařování těchto porostů, souvislosti s agroenvironmentálními 
opatřeními, případně zpracováním travní hmoty nevyužitelné pro živočišnou výrobu. MAS ORLICKO se stane 
přidruženým členem zemědělského klastru a bude využívat svých zkušeností k animaci a propojování 
zemědělců ze svého území.  

Zdroj: zápisy z přípravných jednání EIP – 17.3.2015 Žamberk, 29.6.2015 Červená Voda, 13.10.2015 Brno. 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

2.1.1. Rozvoj živočišné výroby, zpracování a odbytu, rozvoj potravinářství a šlechtitelské tradice 

Vazba na další opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

2.1.2. Rozvoj rostlinné výroby 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení 
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Projekt není realizován implementací do Programových rámců SCLLD MAS ORLICKO 

Projekt je však v souladu se zněním operace  

PRV 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

a to prostřednictvím následujících podporovaných aktivit: 

 provozní náklady operační skupiny (např. náklady na mzdu zprostředkovatele)  

 přímé náklady projektu (např. náklady spolupráce výzkumníků, investiční i neinvestiční náklady na 
vlastní realizaci projektu a náklady spojené se šířením výsledků projektu)  

Příjemci 
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 zemědělští podnikatelé 

 vědecko-výzkumné instituce (partneři projektu) 

Indikátor OP 

Indikátor CLLD 

Výstupu: 

CLLD/1S 
Počet efektivně fungujících formálních a neformálních 
partnerství 

počet 1 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí počet 1 

Harmonogram realizace 

listopad 2015  

 Založení Zemědělské Klastru ORLICKO z.s.  

 MAS ORLICKO bude přijato za přidruženého člena klastru.  

 V rámci nového klastru vznikne tzv. operační skupina, jejíž aktivity budou 
vedeny zprostředkovatelem (brokerem) vybraným MZe.  

1.-2. Q 2016 

 Podepsání smlouvy s brokerem (předpoklad Milan Kouřil). 

 Definice výzkumného tématu a partnerské dohody s vědeckovýzkumnými 
institucemi (v součinnosti s brokerem). 

 Výběr jednoho člena operační skupiny (zemědělského podnikatele) jako 
nositele projektu a příprava žádosti o podporu z operace PRV 16.1.1. 

podzim 2016  Podání žádosti o podporu z operace PRV 16.1.1. 

2017 – 2018 (9) Předpokládaná fyzická realizace projektu.  

Finanční alokace 

5 000 0000 - 10 000 000 Kč / I. etapa projektu 

Projektové záměry 

Záměr zatím není definován v konečné podobě. Měl by se týkat trvalé udržitelnosti travních porostů a jejich 
využitelnosti v zemědělské výrobě.  

Navazující projekty a aktivity 

V druhé etapě by byl zájem pokračovat v uplatnění výstupů projektového záměru v zemědělské praxi u 
podniků v živočišné výrobě.  

8.5.6. Vlastní 6: Posilování kapacit neziskových organizací a zlepšení přístupu 
k odborným službám 

Vlastní projekt Vlastní_6 

Název Posilování kapacit neziskových organizací a zlepšení přístupu k odborným službám 

Popis a partneři projektu: 

Cíle projektu: 

Předmětem projektu je zajištění poskytování odborných a poradenských služeb a vzdělávání pro NNO 
dostupné jak z finančního, tak místního pohledu. 

Popis projektu: 

MAS naváže na již dosud realizovaný projekt „Odborná poradna pro NNO“. 

V rámci projektu mohou být realizovány tyto aktivity: 

 Školení a semináře 

 Zprostředkování odborných konzultací v oblasti legislativní, administrativní a administrativně – 
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správní, daňové, účetní a dalších 

 Zajištění dalšího servisu (odborné materiály, vzory, atd.) 

Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

1.2.1. Podpora rozvoje neziskového sektoru 

Vazba na další opatření SCLLD MAS ORLICKO: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Vazba na specifické cíle SCLLD MAS ORLICKO: 

1.2. V území existuje silná občanská společnost, území oceňuje organizace i občany, kteří jsou aktivní ve 
prospěch ostatních 

Implementace 
opatření probíhá 
prostřednictvím: 

Projekt není realizován implementací do Programových rámců SCLLD MAS ORLICKO 

a to především prostřednictvím následujících podporovaných aktivit: 

 není relevantní 

Kritéria přijatelnosti OP  

  není relevantní 

Příjemci  

 není relevantní 

Indikátor OP 

Výstupové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

Není relevantní       

Výsledkové 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

Není  relevantní       

Odůvodnění 

Není relevantní 

Indikátor CLLD 

Výstupu: 

ID Indikátor 
Měrná 
jednotka 

Fond 
Kategorie 
regionu 

Cílová 
hodnota 
2023 

Zdroj 
údajů 

Frekvence 
sledování 

CLLD/2S 
Počet realizovaných 
integrovaných 
intervencí 

Počet xxx xxxx 1 
Příjemce 
(MAS) 

2023 

Harmonogram realizace 

2016-2023 
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9. Vazba na horizontální témata 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO důsledně respektuje uplatnění tzv. 
horizontálních principů (témat), a to ve všech úrovních. Tvorba CLLD probíhá na základě široce 
pojatého mezisektorového místního partnerství mezi zástupci obcí, podnikatelských subjektů a 
nevládních neziskových organizací. Jedná se jak o rovinu plánovací (analýzy, dotazníková šetření, 
individuální schůzky s aktéry v území, jednání tematických pracovních skupin), tak o úroveň 
implementační a evaluační.  

Průřezově mezi operačními programy je kladen důraz na respektování tří horizontálních principů: 

 Udržitelný rozvoj  

 Rovné příležitosti a nediskriminace  

 Rovné příležitosti mužů a žen 

V rámci realizace strategie nebudou podpořeny projekty těch žadatelů, jejichž realizace by měla 
negativní vliv na výše zmíněná horizontální témata. Vliv na tyto principy by měl být zajištěn alespoň 
neutrálně, v ideálním případě by pak realizace projektů konečných žadatelů měla mít na horizontální 
témata vliv pozitivní. Opatření s negativním vlivem na horizontální témata nejsou v CLLD přirozeně 
vůbec plánována.  

V případě programového rámce PRV budou dále akcentovány průřezové cíle specificky pro jednotlivá 
implementovaná opatření v návaznosti na priority PRV: 

 Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně  

 Inovace 

 Životní prostředí 

 

 

 

 

 


