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1 Úvod s popisem základních informací 

1.1 Základní informace o MAS 

1.1.1 Stručný popis území 

Místní akční skupina Litomyšlsko (dále jen MAS) je místním partnerstvím (organizační složkou 
bez právní subjektivity) začleněným v rámci právnické osoby MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále též 
společnost). 

…. 

1.2 Historie, zkušenosti s rozvojem území 

1.2.1 Historie a zkušenosti komunity před vznikem MAS Litomyšlsko o.p.s. 

Přestože MAS Litomyšlsko o.p.s. oficiálně vznikla v lednu 2007, již dříve zde fungovala a dodnes 
funguje spolupráce nejen mezi jednotlivými obcemi a svazky obcí, obyvateli, ale i dalšími subjekty 
z regionu (podnikatelskými, neziskovými organizacemi apod.).  

…. 

1.3 Definování odpovědností za realizaci 

Odpovědnost za realizaci SCLLD MAS Litomyšlsko pro roky 2014-2020 nese partnerství začleněné 
v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. jako organizační složka bez právní subjektivity. 

Konkrétní kompetence a odpovídající odpovědnost orgánů MAS a členů orgánů MAS jsou definovány 
v kapitole 1.1.3.4 Místní partnerství. Podrobně jsou pak specifikovány zakládací smlouvou a statutem 
MAS Litomyšlsko o.p.s. Podrobné procesní kompetence pak popisuje kapitola 4. Implementační část. 

…. 

1.4 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství 

V konkrétním případě tvorby SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. je v některých případech obtížné oddělit 
expertní a participativní část týmu, například protože někteří zástupci participujících složek disponují 
vysokou úrovní schopností a zkušeností uplatnitelných při tvorbě strategických dokumentů. Naopak 
někteří členové interních orgánů, které je možno označit za expertní, zastupují rovněž zájmy 
participujících subjektů. 

…. 

1.5 Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie 

Na tvorbě strategie se podílela řada osob, a to z řad zaměstnanců, externích dodavatelů i 
dobrovolníků. Složení realizačního týmu je pak patrné z Tabulky… 

…. 
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2 Analytická část 

2.1 Vyhodnocení území 

2.1.1 Obyvatelstvo 

2.1.2 Technická infrastruktura 

2.1.3 Doprava 

2.1.3.1 Dopravní obslužnost 

2.1.4 Vybavenost obcí a služby 

2.1.4.1 Vzdělávání a volný čas 

2.1.4.2 Dostupnost zboží a služeb 

2.1.5 Bydlení 

2.1.6 Životní prostředí 

Obecně lze říci, že díky venkovskému charakteru většiny území, a tím i absenci výrazně 
znečišťujících aktérů, je životní prostředí v regionu v dobrém stavu. 

Pohled regionálních aktérů na stav životní prostředí je převážně pozitivní. Ovšem i zde existují 
nemalé prostory ke zlepšení. 

Graf 21 a 22: Životní prostředí (pohled starostů vlevo, občanů vpravo) 

 
Zdroj: Tvorba MAS 

2.1.6.1 Ovzduší 

V regionu nejsou zpravidla větší potíže s čistotou ovzduší, a to zejména díky absenci velkých 
průmyslových znečišťovatelů. 

Největšími původci znečištění ovzduší tak jsou lokální zdroje tepla v rodinných domech spalující 
pevná paliva a automobilová doprava (zejména frekventovaná R35, přidružené významnější 
komunikace a dopravní uzly – zejména Litomyšl). 
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Přestože v tomto ohledu nejsou v regionu významnější problémy, zmíníme aktivity společnosti 
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., která vlivem své produkce vypouští do ovzduší zejména oxidy 
dusíku a síry, a živočišnou výrobu zemědělských subjektů produkující organické plyny (zejména 
metan a čpavek). Tito producenti dosud řešili tuto otázku individuálními měřeními a projekty. 

2.1.6.2 Vody 

Čistota pitné vody 

Zdroje pitné vody v regionu jsou vyhovující. Co se týče distribuční infrastruktury, ta je blíže popsána 
v kapitole 2.1.2 Technická infrastruktura. 

Čistota a čištění povrchových vod 

Čistota povrchových vod není negativně ovlivňována průmyslovými znečišťovateli. Rovněž činnost 
zemědělských subjektů se během dvou desítek let radikálně změnila (radikální snížení chemického 
hnojení a přechod k biologicky odbouratelným ošetřujícím přípravkům pro rostlinnou výrobu). Zbývá 
tak vyřešit znečištění ze strany domovních odpadů, kde ve většině případů chybí napojení 
na kanalizaci a čističky odpadních vod a vlastníci jsou tak sami povinni zajistit ekologickou likvidaci 
(více v kapitole 2.1.2 Technická infrastruktura). 

V některých obcích se vyskytují malé vodní toky nebo rybníky zatížené větším množstvím 
biologického materiálu (zejména rostlinné zbytky). 

2.1.6.3 Půda 

V regionu je riziko eroze některých druhů půdy. Tato problematika je však záležitostí majitelů 
pozemků a subjektů, které na nich hospodaří. Jde zejména o pěstování vhodných plodin a péči 
o vhodné biologické prvky v krajině (viz 2.1.12 Zemědělství, potravinářství a lesnictví). 

V regionu se rovněž zřídka vyskytuje problém s uloženým odpadem (viz 2.1.6.7 Odpadové 
hospodářství). 

2.1.6.4 Zadržování vody v krajině a protipovodňová opatření 

Se zadržováním vody v krajině nejsou zpravidla na většině území regionu větší potíže. Jisté riziko 
povodní představuje řeka Loučná, která ojediněle vystoupá na druhý povodňový stupeň. V rámci 
mikroregionu Vysokomýtsko tak dotčené obce plánují protipovodňová opatření.  

Tento problém je však nutné řešit i nad rámec mikroregionu Vysokomýtsko také s dalšími dotčenými 
obcemi, aby byla postihnuta celková koncepce opatření. V opačném případě by učiněné kroky mohly 
mít za následek mnohem vyšší škody v obcích bez opatření, kde by se projevily kumulované 
důsledky případné povodně i za obce, které opatření učinily. 

Stálá protipovodňová opatření jsou ale komplikována složitými vlastnickými poměry vzhledem 
k dotčeným pozemkům. 

2.1.6.5 Zeleň v krajině a sídlech 

Zeleň v krajině je tvořena lesy a krajinnými prvky mimo lesy (viz 2.1.12 Zemědělství, potravinářství 
a lesnictví).  
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Situace v intravilánech obcí byla z pohledu obyvatelstva popsána v kapitole 2.1.2.1.3 Veřejná 
prostranství a komunikace v obcích. Z pohledu životního prostředí je téma zeleně v sídlech i krajině 
řešeno níže. 

Na zastřešující úrovni s platností pro území celé ČR se problematice sídelní zeleně věnuje už 
Strategie regionálního rozvoje ČR, která mimo jiné definuje opatření Zlepšení kvality prostředí v 
sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot. Na nižší a tedy specifičtější úrovní zásadu chránit a 
rozšiřovat doprovodnou zeleň v sídelní krajině obsahuje i dokument Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje. Tento dokument jako jednu z priorit územního plánování kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území dále stanovuje vytváření podmínek pro stabilizaci a vyvážený rozvoj 
hospodářských činností na území kraje, přičemž pozornost by měla být mj. kladena na dostatečné 
zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně.  

V území působnosti MAS Litomyšlsko se potřeba řešení sídelní i jiné zeleně a doprovodných prvků 
prokazatelně odráží mimo jiné v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí a měst. Tyto 
dokumenty definují plochy veřejných prostranství a téměř v 75 % případů obsahují rozvojové lokality 
pro vznik ploch veřejné zeleně (dokumenty jsou veřejně přístupné na webech jednotlivých ORP tj. 
Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim a Hlinsko). Záměrem většiny obcí je plochy zeleně (tj. veřejně 
přístupnou zeleň) realizovat také v rámci jiných funkčních ploch, např. ploch obytných a ploch 
občanské vybavenosti). Region disponuje schopnostmi a dobrými příklady k řešení problematiky 
zeleně v obcích, o čemž svědčí také ocenění v relevantních kategoriích soutěže Vesnice roku. 

Obecně platí, že množství i úroveň zeleně se snaží jak vlastníci pozemků, tak obce intenzivně 
zvyšovat. Důvodů k rozvoji veřejné zeleně v obcích i mimo ně existuje celá řada a jejich význam 
posiluje s tím, jak přibývají všeobecně známé problémy se změnami klimatu, s negativními vlivy lidské 
činnosti (doprava…), s extrémními meteorologickými projevy, s erozí půd, apod. Zdůrazňovány jsou 
také estetické, sociální, rekreační a kulturní funkce veřejné zeleně. 

Co se týče pozitivního environmentálního dopadu, můžeme uvažovat efekty typu: 

 zvýšení biodiverzity,  

 posílení retenční schopnosti konkrétních míst a tím dílčí prevence záplav a úbytku vody v 
území, 

 ochrana před erozí,  

 zachycování prachových částic, 

 vyrovnávání teplotních rozdílů, 

 apod. 

Zeleň a další prvky pro jejich přístupnost, funkčnost, estetičnost a vzdělávací funkci mohou mít za 
následek uvědomění si jejich důležitosti, a tím také jejich větší podporu ze strany obyvatelstva. 

2.1.6.6 Ostatní 

Níže uvedená Tabulka 18 upozorňuje na některá rizika týkající se území působnosti MAS, které je 
tvořeno převážně správními obvody ORP Litomyšl a Vysoké Mýto. 
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Tabulka 18: Klimatické vlivy (údaje z roku 2014) 

Seznam obcí s rozšířenou působností (ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky 
z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek 

Název ORP Sucho 
Orkány a větrné 

smrště 

Sněhové 
srážky, masivní 

námrazy 

Havárie 
nebezpečných 

látek 

Hlinsko X X X 
 

Chrudim X X X 
 

Litomyšl X X X 
 

Vysoké Mýto X 
   

Celkem  89 36 59 47 

Zdroj: Příloha č. 5 IROP ÚZEMÍ VYMEZENÉ PRO SPECIFICKÝ CÍL 1.3  
(http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty/prilohy-PD_15-7-2014.zip) 

2.1.6.6.1 Chráněné přírodní prvky 

Na území regionu se nachází několik významných přírodních lokalit (viz Obrázek 7). V regionu se 
dále vyskytuje několik desítek památných stromů. 

 

 Obrázek 7: Chráněné lokality 

 

 Zdroj: Vlastní tvorba, zdroj dat: Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty/prilohy-PD_15-7-2014.zip
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Maloplošná zvláště chráněná území 

 Toulovcovy maštale (přírodní památka) - oblast pískovcových skal a borových lesů. Celková 
plocha chráněného území je 226,6 ha. Maštale leží v okolí obcí Nové Hrady, Budislav, 
Jarošov, Bor u Skutče a Proseč. 

 Nedošínský háj (přírodní památka) se rozkládá mezi obcemi Tržek a Nedošín. Je tvořený 
přirozeným porostem dubo-habrového lužního lesa o rozloze 30,7 ha. 

 V bukách a Sněženky – lokality o celkové rozloze 2,2 ha nacházející se na katastrálním území 
obce Chmelík. 

 Střítežská rokle (přírodní památka) je cenný geologický a geomorfologický útvar a také 
významné výskytiště silně ohroženého živočišného druhu mloka skvrnitého. Výměra rokle 
nacházející se mezi obcemi Hluboká a Zderaz je 16,4 ha. 

 U Vinic (přírodní památka) - nachází se poblíž Vysokého Mýta. 

 Pivnice – přírodní památka nacházející se severně od obce Zderaz. Rozloha kaňonu je 34 ha. 
Jedná se o zalesněný pískovcový kaňon s rozličnými tvary vlivem zvětrávání a s výskytem 
vzácných druhů rostlin a živočichů.  

 Psí kuchyně (přírodní rezervace) – lokalita o rozloze 35,6 ha ležící v katastrálním území obce 
Janov. 

Evropský významná lokalita 

 Psí kuchyně ležící na katastrálním území Janov o rozloze 116,5 ha. Je ukázkou přirozeného 
vývoje převážně bukového pralesa, kde zaujmou možná více buky padlé (a proces jejich 
rozpadu), než stromy živé. Tato evropsky významná lokalita se částečně překrývá 
s maloplošným zvláště chráněným územím uvedeným výše. 

2.1.6.7 Odpadové hospodářství 

2.1.6.7.1 Nakládání se směsným odpadem 

2.1.6.7.2 Nakládání s tříděným odpadem 

2.1.6.7.3 Nakládání s biologickým odpadem 

2.1.6.7.4 Nakládání s nebezpečným odpadem 

2.1.6.7.5 Nakládání s kovy 

2.1.6.7.6 Ekologické zátěže a černé skládky 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
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2.1.6.7.7 Shrnutí informací o životním prostředí 

S „Silné stránky“ W „Slabé stránky“ 

 Celkově dobrý stav životního prostředí 
(vody, ovzduší, půdy, hluk, prach) 

 Vysoká míra třídění odpadů (papír, sklo, 
plasty) 

 Fungující systém svozu odpadů, který je 
možné rozvíjet 

 Množství zvláště chráněných území 
a památných stromů 

 Nízký počet velkých zdrojů znečištění 

 Kvalitní půdní fond 

 Zhoršená kvalita ovzduší v zimních 
měsících z důvodu používání individuálních 
zdrojů tepla na tuhá paliva 

 V některých obcích nevyřešen problém 
nakládání s odpadní vodou 

 Stárnoucí vodohospodářská infrastruktura 

 Riziko vzniku povodní především na řece 
Loučné 

 Silná doprava v některých lokalitách 

 Malé množství sběrných dvorů pro 
ukládání běžně netříděných odpadů 

 Lokální ekologické zátěže 

O „Příležitosti“ T „Hrozby“ 

 Turistický potenciál chráněných prvků 

 Možnost finančního efektu z využití 
tříděných odpadů obcemi 

 Nárůst třídění odpadů a prostor k jeho 
dalšímu zvyšování 

 Možnost částečné eliminace některých 
problémů životního prostředí (vlivy 
dopravy – prašnost, hlučnost; vysoké 
teploty, přívalové srážky, prašnost, 
eroze…) rozvojem zeleně a přírodních 
prvků v obcích i mimo ně 

 

 Riziko eroze půd 

 Riziko povodní v některých obcích 

 Meteorologická rizika spojená se stále 
častějšími výkyvy počasí (sucho, povodně) 

 Hrozba zvyšování poplatků za svoz 
komunálního odpadu 

 Následky nevhodného nakládání   odpady 
na životním prostředí 

 

2.1.7 Život v obcích  
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2.1.8 Podnikání, výroba, zaměstnanost 

2.1.9 Vzdělávání a školství 

2.1.10  Řízení obcí, informovanost, spolupráce  

2.1.11  Bezpečnost 

2.1.12  Zemědělství, potravinářství a lesnictví 

2.1.13  Turistický ruch 

2.2 Vyhodnocení rozvojového potenciálu území 

Region Litomyšlsko je obecně vzato region venkovský. Dvě největší města nemají velikost okresních 
měst, ačkoliv v porovnání s ostatními sídly regionu jsou výrazně dominantní a spádová. Z těchto 
hledisek nemůžeme potenciál regionu poměřovat s většími centry a region ani nemá dlouhodobé 
ambice k radikální změně typu velké produkční investice nebo zóny. Zpětný pohled nás přesvědčuje, 
že dosavadní dynamika a poklid v území je vyváženým způsobem rozvoje a zdrojem vyšší míry 
spokojenosti, jak dokládá provedené šetření.  

2.2.1 Územní plánování 

2.2.2 Rozvojová území 

2.2.3 Potenciál území – subjekty 

2.2.4 Potenciál území – oblastí 

2.2.5 Využití vlastních prostředků 
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. 

2.3 SWOT analýza celková 

S „Silné stránky“ W „Slabé stránky“ 
 Rozmanitá a atraktivní příroda 
 Relativně dobrý stav životního prostředí 

a ekologické chování obyvatel 
 Nízký počet velkých zdrojů znečistění 
 Propracovaná vzdělávací infrastruktura 
 Dostatečně hustá silniční síť 
 Existující síť cyklotras 
 Existence dvou turisticky atraktivních 

měst Litomyšl a Vysoké Mýto 
 Napojení obcí na veřejný vodovod 
 Komunitní přístup a podpora ze strany 

obcí. 
 Komunitní život, aktivita sportovních 

i jiných spolků 
 Vysoká míra sociální soudržnosti a 

identifikace obyvatel s místní komunitou 
 Aktivní občanská společnost a veliké 

množství spolků 
 Dobrá úroveň zdravotnických a 

sociálních služeb 
 Bezpečnost území, nízká kriminalita a 

poměrně nízké ohrožení sociálně 
patologickými jevy (vyjma Vysokého 
Mýta) 

 Význam kulturních památek a přírodních 
lokalit 

 Existence stabilních zaměstnavatelů, 
relativně nízká nezaměstnanost 

 Dobré hospodaření obcí (nízká 
zadluženost) 

 Vysoký potenciál pro rozvoj turismu 

 Slabá infrastruktura pro ukládání odpadů 
 Závislost subjektů v obcích na obecním 

rozpočtu 
 Nízká úroveň některých typů technické 

infrastruktury 
 V menších obcích nevyřešen problém 

nakládání s odpadní vodou 
 Značná bariérovost měst a obcí 
 Nízká kupní síla malých obcí – poptávka 
 Stárnutí populace a odliv mladých lidí 
 Špatné uplatnění uchazečů o zaměstnání 

z rizikových skupin 
 Rostoucí závislost na sociálních službách 

a sociálním podnikání 
 Financování a propagace památek. 
 Vlastnosti dostupné pracovní síly 

nekorespondují s poptávkou 
 Absence napojení na dálniční síť 
 Špatný stav silnic a chodníků 
 Absence nebo špatný technický stav 

kulturních zařízení 
 Nedostatečná občanská vybavenost 

v malých obcích 
 Administrativní náročnost kladená 

na subjekty v souvislosti s řízením 
projektů a financováním 

 Vysoký podíl prvovýroby na zemědělské 
produkci. 

 Nízká úroveň turistické infrastruktury 
a informovanosti 
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O „Příležitosti“ T „Hrozby“ 
 Dobudování rychlostní silnice R 35 
 Budování cyklostezek mezi obcemi 
 Možnost ekonomického využití 

odpadkového hospodářství. 
 Zvyšování úrovně spolupráce a počtu 

společných projektů regionálních aktérů 
 Případné dotační prostředky na eliminaci 

slabých stránek a hrozeb 
 Alternativní formy dopravy v regionu 

(cyklodoprava, senior doprava) 
 Mobilní služby a služby pro turisty.  
 Posílení terénních sociálních 

a zdravotnických služeb 
 Rozvoj občanské vybavenosti 

v souvislosti s dalším populačním růstem 
 Potenciál cestovního ruchu (zlepšení 

propagace a infrastruktury) 
 Vyšší využití potenciálu regionu 

k turismu 
 Příliv turistů z důvodu rostoucí obliby 

dovolené v ČR 
 Zvýšení informovanosti o dostupnosti 

zboží, služeb a sociálních služeb 
v regionu 

 Propagace regionálních produktů a 
služeb 

 Příchod investorů do regionu 
 Možnost stabilizace zemědělských 

subjektů diverzifikací činností, 
zpracováním prvovýroby a projekty 
spolupráce 

 Možnost využití dotačních titulů 
 Zvýšení participace obcí v regionu 

 Rozšířená zástavba zemědělské půdy 
 Ztráta rozmanitosti a atraktivnosti 

krajiny 
 Ohrožení půdy větrnou a půdní erozí 
 Následky nevhodného nakládání 

s odpady na životní prostředí 
 Omezení dopravy soukromými dopravci  
 Stárnoucí budovy a vybavení obecních 

budov ohrožují plnění účelu a kladou 
vysoké nároky na rozpočet obce 

 Vlivy nízké úrovně infrastruktury obce na 
život a životní prostředí 

 Dopady na regionální dopravu vlivem 
rekonstrukcí klíčových komunikací 

 Zvýšená intenzita dopravy  
 Zánik litomyšlské nemocnice 
 Nedostatečná kapacita sociálních 

a zdravotních služeb z důvodu stárnutí 
populace v regionu 

 Stáří nemovitostí 
 Stárnutí populace, růst počtu jinak 

sociálně vyloučených osob a s tím 
spojené vyšší nároky (a náklady) 
na zdravotnickou i sociální péči 

 Dlouhodobá stagnace ekonomické 
situace v ČR i ve světě a další 
ekonomická krize 

 Odchody mladé a kvalifikované pracovní 
síly z regionu 

 Odchod firem do zemí s lepšími 
podmínkami (daňové ráje, levnější 
pracovní síla) 

 Vliv klimatických změn a povětrnostních 
extrémů 
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2.4 Analýza problémů a potřeb 

Analýza problémů a potřeb byla sestavena na základě závěrů vyplývajících ze socioekonomické 
analýzy a výsledků dotazníkového šetření. Každá oblast z analytické části je rozebírána zvlášť, a to, 
jak co se týká problémů, tak následných možností, jak je řešit.  

2.4.1 Technická infrastruktura 

2.4.2 Doprava 

2.4.3 Vybavenost obcí 

2.4.4 Bydlení 

2.4.5 Životní prostředí 

V oblasti životního prostředí je potřeba řešit především tyto problémové oblasti: 

1. Silná doprava v Litomyšli a Vysokém Mýtě. 

2. Riziko vzniku povodní. 

3. Zhoršená kvalita ovzduší v zimních měsících, která je způsobena individuálními zdroji tepla 
na tuhá paliva. 

4. Nevyřešen problém nakládání s odpadní vodou v některých obcích. 

5. Nedostatečné množství sběrných dvorů. 

6. Životní prostředí čelí negativním vlivům činnosti člověka, změnám klimatu, prudkým 
meteorologickým jevům, poklesu biodiverzity apod. Zvýšenou péči zejména formou rozvoje a 
obnovy přírodě podobných funkčních prostředí v tomto ohledu vyžadují veřejná prostranství 
v obcích i mimo ně.  

 Silná doprava v některých lokalitách a uzlech (zejména Litomyšl) je řešena velkými projekty 
mimo vliv MAS (zejména rekonstrukce a budování obchvatů silnice R35). Více k této 
problematice uvádí kapitola 2.1.3 Doprava. 

 Riziko povodní a erozí půd pomohou snížit plánovaná protipovodňová opatření, která 
v případě možnosti budou financována z dotačních prostředků, a zodpovědná práce 
s krajinou, plodinami, krajinnými prvky proti erozi a pro podporu zadržování vody v krajině. 
V tomto ohledu mají zájem realizovat projekty zejména zemědělští podnikatelé v regionu (více 
viz 2.1.12.4 Shrnutí informací o zemědělství, potravinářství a lesnictví). 

 Ostatní negativní stránky životního prostředí nejsou řešitelné možnostmi MAS. MAS 
Litomyšlsko o.p.s. i subjekty v regionu budou podporovat informovanost obyvatelstva v oblasti 
nakládání s odpady a související legislativou. 

 Usnadnění vhodného nakládání s odpady občanům – MAS Litomyšlsko o.p.s. i subjekty 
v regionu budou podporovat a realizovat projekty, které usnadní občanům vhodné nakládání 
s odpady a jejich následné surovinové nebo materiálové využití. Vhodným způsobem je 
budování sběrných dvorů (případně umisťování vhodných nádob) pro bioodpad, elektroodpad, 
nebezpečný odpad apod. 
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 Rozvoj prvků blízkých přírodě je podpořitelný také finanční motivací realizátorů, což by 
přispělo k částečné eliminaci některých současných slabých stránek životního prostředí. 

Očekávané efekty uvedených opatření: 

Separace odpadů může obcím umožnit získání finančních prostředků prodejem separovaného 
odpadu, čímž může být kompenzován případný nárůst nákladů na svoz netříděného odpadu. Vyšší 
míra ukládání separovaného odpadu do sběrných dvorů sníží množství netříděného odpadu, a tím 
náklady na jeho svoz. Dalším efektem je přínos pro životní prostředí, a to díky eliminacím ukládání 
odpadů v krajině, vhazování nebezpečného odpadu do směsného odpadu apod. Další slabé stránky 
životního prostředí jako eroze půd, klimatické a extrémní meteorologické jevy, prašnost, prudké 
srážky apod. by mohly být částečně eliminované rozvojem a obnovou přírodních prvků v území. 

Pozn.: V této části jsou využity informace z dokumentu Strategie území správního obvodu ORP 
Litomyšl, v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a cestovního ruchu. 

2.4.6 Život v obcích 

2.4.7 Vzdělávání a školství 

2.4.8 Řízení obcí, informovanost, spolupráce 

2.4.9 Bezpečnost 

2.4.10  Zemědělství, potravinářství a lesnictví 

2.4.11 Turistický ruch 
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3 Strategická část 

3.1 Vize 

 „Příjemný region“ 

Region MAS Litomyšlsko by měl poskytovat dobré podmínky pro příjemný život místních 
obyvatel i návštěvníků regionu, a to při zakomponování ekonomických environmentálních a 
dalších aspektů. 

3.1.1 Principy realizace strategie 

3.1.1.1 Obecné principy 

3.2 Strategické cíle, specifické cíle a opatření 

3.2.1 Strategické cíle 

1. Podmínky pro život a vše, co k němu patří 

2. Příjemný a rozvíjející se život v regionu 

3.2.2 Specifické cíle 

3.2.2.1 Specifické cíle strategického cíle „1. Podmínky pro život a vše, co k němu 

patří“ 

 

1.1 Silná místní soudržnost a sounáležitost 

V obcích, i těch malých, jsou evidentní známky silné sounáležitosti obyvatel. Lidé spolu komunikují 
a společně pěstují své zájmy, pomáhají si. Takto se udržují i starší občané činorodí. Přispívá k tomu 
také síť místních služeb. Ty jsou zdrojem práce a fungují ve sdílených prostorách často poskytnutých 
obcemi nebo jsou poskytovány terénně. Někteří ze starších úspěšně podporují mimoškolní výchovu 
dětí, udržují tradice a jsou místními aktéry rozvoje turistiky. 

Dotčené oblasti, ve kterých jsou následně definována opatření: 

 veřejná doprava, 

 vzdělávání, 

 sociální a zdravotnické služby, 

 bezpečnost, 

 kulturní dědictví, 

 spolkové a volnočasové aktivity. 
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Cílem je udržení a rozvoj místní soudržnosti a sounáležitosti vytvářením vhodných podmínek, které 
jsou obyvatelům v území společné a budí v nich vztah k sobě navzájem, ke komunitě apod. 

Tabulka 32: Monitorovací indikátory specifického cíle  

IDENTIFIKACE INDIKÁTORŮ Hodnoty indikátorů 

Kód  
NČI2014+ 

Název  
indikátoru 

Měrná  
jednotka 

Typ  
indikátoru  
(výstup/  
výsledek) 

Výchozí hodnota 
(31. 12. 2015) 

Hodnota  
(31. 12. 2018) 

Hodnota  
(31. 12. 2023) 

N/A Počet realizovaných relevantních projektů Počet výstup 0 N/A 15 

N/A Počet intervencí MAS Počet Výstup 0 N/A 14 

Zdroj: Tvorba MAS 

 

1.2 Kvalitní infrastruktura 

  

1.3 Kvalitní životní prostředí 

Dotčené oblasti, ve kterých jsou následně definována opatření: 

 zeleň v krajině, 

 voda v krajině – v lesích, zemědělské půdě, obcích ..., 

 přírodní turistika, 

 odpadové hospodářství. 

Cílem je, aby životní prostředí a krajinný ráz území byly stabilizovány místními regeneracemi, 
šetrností v hospodářském i turistickém užívání a také přiměřenou výchovou všech generací.  

Tabulka 34: Monitorovací indikátory specifického cíle  

IDENTIFIKACE INDIKÁTORŮ Hodnoty indikátorů 

Kód  
NČI2014+ 

Název  
indikátoru 

Měrná  
jednotka 

Typ  
indikátoru  
(výstup/  
výsledek) 

Výchozí hodnota 
(31. 12. 2015) 

Hodnota  
(31. 12. 2018) 

Hodnota  
(31. 12. 2023) 

N/A Počet realizovaných relevantních projektů Počet výstup 0 N/A 6 

N/A Počet intervencí MAS Počet Výstup 0 N/A 6 

Zdroj: Tvorba MAS 
 

1.4 Silná místní ekonomika 
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3.2.2.2 Specifické cíle strategického cíle „2. Příjemný a rozvíjející se život v 

regionu“ 

2.1 Zodpovědná společnost 

2.2 Efektivní využívání společného kapitálu 

  
 

3.2.3 Opatření 

Výše zmíněné specifické cíle SCLLD jsou dále popsány v členění na jednotlivá opatření. Monitorovací 
indikátory u jednotlivých opatření v agregované podobě tvoří indikátory a hodnoty na úrovni 
specifických cílů a naopak, tzn. monitorovací indikátory specifických cílů a jejich hodnoty se níže 
rozpadají na úroveň opatření.  
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Tabulka 38: Struktura návrhové části  

Vize Strategické cíle Specifické cíle Opatření 

Příjemný 
region 

1. Podmínky pro 
život a vše, co 
k němu patří 

1.1. Silná místní 
soudržnost 
a sounáležitost 

1.1.1 Dopravní obslužnost 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání 

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity 

1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchrannou službu 

1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu 

1.1.7 Památky 

1.1.8 Kulturní a společenské akce 

1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura 

1.2. Kvalitní 
infrastruktura 

1.2.1 Infrastruktura v obcích 

1.2.2 Veřejná prostranství 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu 

1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory 

1.2.5 Místní komunikace 

1.2.6 Lesní cesty 

1.2.7 Polní cesty 

1.3. Kvalitní životní 
prostředí 

1.3.1 Zeleň, krajinné prvky 

1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření 

1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová 
opatření 

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření 

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů 

1.3.6 Nakládání s odpady 

1.3.7 Zeleň v obcích 

1.4. Silná místní 
ekonomika 

1.4.1 Podnikání 

1.4.2 Zemědělství 

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce 

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce 

1.4.5 Sociální podnikání 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity 

2. Příjemný 
a rozvíjející se život 
v regionu 

2.1. Zodpovědná 
společnost 

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb 

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob 

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života 

2.2. Efektivní 
využívání společného 
kapitálu 

2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území 

2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí 

2.2.3 Podpora osob a subjektů v území 

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS 
Zdroj: Tvorba MAS 
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3.2.3.1 Opatření specifického cíle „1.1. Silná místní soudržnost a sounáležitost“ 

1.1.1 Dopravní obslužnost 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání 

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity 

1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchrannou službu 

1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu 

1.1.7 Památky 

1.1.8 Kulturní a společenské akce 

1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura 

3.2.3.2 Opatření specifického cíle „1.2. Kvalitní infrastruktura“ 

1.2.1 Infrastruktura v obcích 

1.2.2 Veřejná prostranství 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu 

 1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory 

1.2.5 Místní komunikace 

1.2.6 Lesní cesty 

1.2.7 Polní cesty 

3.2.3.3 Opatření specifického cíle „1.3. Kvalitní životní prostředí“ 

1.3.1 Zeleň, krajinné prvky 

1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření 

1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová opatření 

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření 
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1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů 

1.3.6 Nakládání s odpady 

1.3.7 Zeleň v obcích 

Smyslem opatření je dosažení co nejlepšího stavu a podoby prvků a ploch veřejné zeleně v obcích a 
městech, aby spolu s dalšími souvisejícími prvky zlepšovaly životní prostředí v obcích.  

Aktivity: 

 vytváření a obnova prvků a ploch veřejně přístupné zeleně, 

 podpora biodiverzity a přibližování přírodnímu stavu, 

 vodní prvky, 

 vytváření a obnova souvisejících prvků pro obyvatelstvo, 

 ... 

 
Tabulka 61: Monitorovací indikátory opatření  

IDENTIFIKACE INDIKÁTORŮ Hodnoty indikátorů 

Kód  
NČI2014+ 

Název  
indikátoru 

Měrná  
jednotka 

Typ  
indikátoru  
(výstup/  
výsledek) 

Výchozí hodnota 
(31. 12. 2017) 

Hodnota  
(31. 12. 2018) 

Hodnota  
(31. 12. 2023) 

N/A Počet realizovaných relevantních projektů Počet výstup 0 N/A 6 

N/A Počet intervencí MAS Počet Výstup 0 N/A 6 

Zdroj: Tvorba MAS 

 

3.2.3.4 Opatření specifického cíle „1.4. Silná místní ekonomika“ 

1.4.1 Podnikání 

1.4.2 Zemědělství 

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce 

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce 

1.4.5 Sociální podnikání 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity 
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3.2.3.5 Opatření specifického cíle „2.1. Zodpovědná společnost“ 

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb 

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob 

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života 

3.2.3.6 Opatření specifického cíle „2.2. Efektivní využívání společného kapitálu“ 

2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území 

2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí 

2.2.3 Podpora osob a subjektů v území 

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS 
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3.2.3.7 Analytický základ navrhovaných opatření 

Následující Tabulka 75 slouží k rychlému nalezení analytického popisu příčin návrhu daných opatření. 

Tabulka 75: Analytický základ opatření 

Opatření  Analytický základ (čísla kapitol) 

1.1.1 Dopravní obslužnost 2.1.3.1, ... 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání 2.1.9, 2.1.4.1, ... 

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity 2.1.7.3, ... 

1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchrannou službu 2.1.7.2, ... 

1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti 2.1.11.1, ... 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu 2.1.11.3, ... 

1.1.7 Památky 2.1.7.4, ... 

1.1.8 Kulturní a společenské akce 2.1.7.1.2, ... 

1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura 2.1.7.1, ... 

1.2.1 Infrastruktura v obcích 2.1.2, 2.1.3.2, ... 

1.2.2 Veřejná prostranství 2.1.2.1.2, ... 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu 2.1.2.1.2, 2.1.11.2, 2.1.3.1.3, ... 

1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory 2.1.7.1, 2.1.4, ... 

1.2.5 Místní komunikace 2.1.3.2, 2.1.2.1, ... 

1.2.6 Lesní cesty 2.1.12.3, ... 

1.2.7 Polní cesty 2.1.12.1, ... 

1.3.1 Zeleň, krajinné prvky 2.1.6.5, 2.1.6.6, ... 

1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření 2.1.6.2, 2.1.6.4, ... 

1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová 
opatření 

2.1.6.2, 2.1.6.4, ... 

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření 2.1.6.2, 2.1.6.4, ... 

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů 2.1.12.3, 2.1.13, 2.1.6.6, ... 

1.3.6 Nakládání s odpady 2.1.6.7, ... 

1.3.7 Zeleň v obcích 2.1.6.5, … 

1.4.1 Podnikání 2.1.8, 2.1.4.2, ... 

1.4.2 Zemědělství 2.1.12.1, ... 

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce 2.1.12.1, 2.1.12.2, ... 

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce 2.1.12.3, ... 

1.4.5 Sociální podnikání 2.1.7.3, 2.1.8, ... 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity 2.1.12, 2.1.13, ... 

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb 2.1.7.3, ... 

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob 2.1.7.3, 2.1.8, 2.1.6, ... 

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života 2.1.4.2.4, 2.1.7.1, 2.1.9, ... 

2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území 2.1.7.1, 2.1.9, 2.1.8.2.3, ... 

2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí 2.1.9, 2.1.10.4.2, ... 

2.2.3 Podpora osob a subjektů v území 2.1.10, 2.1.4, 2.1.7, ... 

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS 2.1.10.4.1, ... 

Zdroj: Tvorba MAS  
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3.3 Integrace a inovace 

3.3.1 Integrační prvky 

3.4 Hierarchie cílů – stanovení priorit 

3.5 Předpokládaný způsob financování projektů  

3.6 Podněty z dobré praxe jiných regionů 

3.7 Návaznost na jiné strategické dokumenty 

3.7.1 Soulad s klíčovými strategickými dokumenty 

Jako nejzásadnější dokumenty ovlivňující strategii rozvoje území působnosti MAS Litomyšlsko byly 
identifikovány Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 a Program rozvoje Pardubického kraje 
2011. Soulad s nimi potvrzuje Tabulka 81. 
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Tabulka 81: Soulad s jinými strategickými dokumenty 

Opatření 
Strategie regionálního rozvoje 

ČR 2014–2020 
Program rozvoje 

Pardubického kraje 2011 

1.1.1 Dopravní obslužnost op 4.2, částečně 5.3 op B7, D2 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání op částečně 5.3, 1.5, 4.1 op A1, částečně A3 

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity op 4.1, částečně 5.3, 3.1, op A3, 

1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchrannou službu op částečně 3.1, 4.1, 5.3 op A2, částečně A3 

1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti op 2.1, 7.2 op B7, B8, C6 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu op 7.1 op částečně C6 

1.1.7 Památky op částečně 3.2 op A4 

1.1.8 Kulturní a společenské akce op 3.2 op částečně A4 

1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura op 3.2 op částečně A5, A6 

1.2.1 Infrastruktura v obcích op 1.4 op částečně D3 

1.2.2 Veřejná prostranství op 1.4 op částečně D3 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu op 1.3, částečně 4.2 op B7, B8 

1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory   op částečně D3 

1.2.5 Místní komunikace op 4.2 op B7 

1.2.6 Lesní cesty     

1.2.7 Polní cesty     

1.3.1 Zeleň, krajinné prvky op 7.1 op C5 

1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření op 6.5, 7.2 op C3 

1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová opatření op 6.5, 7.2 op C3 

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření op 6.5, 7.2 op C3 

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů op 5.1 op B4 

1.3.6 Nakládání s odpady op 6.1, 6.2 op C2 

1.3.7 Zeleň v obcích op 7.1 op C5 

1.4.1 Podnikání op 4.3 op B1 

1.4.2 Zemědělství op částečně 7.1 op C1 

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce op 5.1 op C1 

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce op 5.1 op částečně C1 

1.4.5 Sociální podnikání op 4.3, 5.1, částečně 5.2 op B1 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity op 5.1 op částečně C1 

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb op 4.1, částečně 3.1, 3.3 op A3 

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob op 5.2   

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života     

2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území op 9.1, 9.2 op D5 

2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí op 1.5, 3.1, částečně 4.1 op A1 

2.2.3 Podpora osob a subjektů v území op 9.2   

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS     

Zdroj: Tvorba MAS 
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3.8 Akční plán 

Programové rámce představují konfrontaci oblastí, podoblastí a opatření (uvedených v kapitole 3 
tohoto strategického dokumentu) vycházejících z analýzy území s možnostmi podpory definovanými 
v operačních programech pro období 2014–2020. 

3.8.1 Programový rámec IROP 

Opatření identifikovaná jako vhodná k podpoře z IROP, a tedy k začlenění do programového rámce: 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání 

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu 

3.8.2 Programový rámec PRV 

Opatření/Fiche identifikované jako vhodné k podpoře z PRV1, a tedy začleněné do programového 
rámce PRV: 

1.2.6 Lesní cesty 

1.2.7 Polní cesty 

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření 

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů 

1.4.1 Podnikání 

1.4.2 Zemědělství 

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce 

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity 

2.2.4 Spolupráce mimo území MAS 

3.8.3 Programový rámec OP Zaměstnanost 

Opatření identifikovaná jako vhodná k podpoře z OP Zaměstnanost (dále OP Z/ OPZ), a tedy 
zařazené do programového rámce OP Zaměstnanost: 

 2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb 

                                                

1 Program rozvoje venkova 
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 2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob 

 2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života 

 

3.8.4 Programový rámec OP Životní prostředí 

Opatření identifikované jako vhodné k podpoře z OP Životní prostředí (dále OP ŽP), a tedy zařazené 
do programového rámce OP ŽP: 

1.3.7 Zeleň v obcích 
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Název opatření Podpora rozvoje zeleně ve veřejných prostranstvích 

Tematické zaměření 
opatření 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Název aktivity OPŽP 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Popis opatření Účelem opatření je podpora realizace zeleně v obcích. Cílem je posílení 
funkčních i estetických úloh veřejných prostranství prostřednictvím realizace 
vodních ploch a toků a zeleně. 

Vazba na specifické cíle 
OP ŽP 

4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Vazba na SWOT a APP Analýza problémů a potřeb kapitola 2.4.5 Životní prostředí uvádí pohled na 
veřejný prostor a krajinu z pohledu péče o životní prostředí, ale také soulad 
s potřebami obyvatel v části 2.3.4 Vybavenost obcí. 
 
SWOT analýza uvádí rizika a hrozby, které jsou částečně eliminovatelné 
realizací a podporou tohoto opatření, což je zdůrazněno jako příležitost (viz 
2.1.6.7.7 Shrnutí informací o životním prostředí). 

Vazba na cíle Strategie 
CLLD 

1.3 Kvalitní životní prostředí 
1.3.7 Zeleň v obcích 

Podporované aktivity 
 

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních 
propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením 
stromů a keřů; míra dotace: 60% 

 zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí 

 zakládání a obnova lesoparků a hájů 

 zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků 

 vytváření průlehů se zatravněním 

 zakládání a obnova alejí 

 zakládání a obnova zeleně podél komunikací 

 zakládání a obnova uličních stromořadí 

 zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství (mimo 
vnitrobloky) 

 zakládání a obnova zahrad v areálech veřejného občanského vybavení 
(školy, nemocnice…) 

 zakládání a obnova zahrad v areálech významných veřejných budov 

 obnova historických parků (mimo národní kulturní památky) 

 zakládání a obnova zeleně hřbitovů 

 zakládání a obnova zeleně dětských hřišť 
 

- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných 
vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření vodních a 
mokřadních biotopů, prostorově začleněných a funkčně provázaných s 
realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál 
sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody: 
tůně/jezírka 

 mokřady 

 vodní toky a jejich částí 

 drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné pro život a 
vývoj na vodu vázaných organismů (bez použití umělých 
těsnících materiálů) 

 

- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity: 

 bezpečné ponechání stojících torz dřevin 

 bezpečné ponechání doupných stromů 

 zpracování a ponechání ležících kmenů 

 zpracování a ponechání větví v hromadách 

 vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy 
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- jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra: 

 zakládání a obnova zatravněných ploch 

 zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a cibulovin 
 

- jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového, či 
rekonstrukce stávajícího mobiliáře: 

 informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního 
přístupu veřejnosti k realizovanému opatření 

 interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu 
veřejnosti k realizovanému opatření 

o hmyzí hotely 
o lavičky pro veřejnost 
o odpadkové koše 
o stojany na kola 
o veřejná pítka 
o zahrazovací sloupky k zeleni 
o žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek na nepropustných 

plochách 
o stromové mříže 
o psí záchody 

 

- jako součást realizace zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují 
prvky veřejné zeleně: 

 přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné 

 rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným 
povrchem 

 budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným 
povrchem  

Příjemce dotace 
 

- kraje 

- obce 

- dobrovolné svazky obcí 

- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 

- státní podniky 

- státní organizace 

- veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

- veřejnoprávní instituce 

- příspěvkové organizace 

- vysoké školy, školy a školská zařízení 

- nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky) 

- církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

- podnikatelské subjekty 

- obchodní společnosti a družstva 

- fyzické osoby podnikající 

Výše celkových způs. 
výdajů 

minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100.000 Kč 
maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 3 000 000 Kč 

Předpokládaná alokace 10 000 000 Kč ve Výzvách MAS vyhlášených v období 8/2018 – 2/2019 

Principy preferenčních 
kritérií 
 

- přínos pro zvýšení ekologické stability (ekologické hodnoty sídelních 

ekosystémů) a zvýšení druhové diverzity v sídlech 

- lokalizace 
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- přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce  

- kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)  

 vlastní:  

- Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce a optimalizace 

indikátorů. Hodnoceny jsou náklady na jednotku výstupu (např. náklady na 

jednotku délky komunikace). 

- Optimalizace harmonogramu čerpání (preference projektů s dřívější dobou 

dokončení). 

- Plnění principů LEADER (preference projektů se zapojením více subjektů, 

zájmových skupin, sektorů). Preferovány budou projekty s doprovodnou 

činností doloženou smlouvami o spolupráci. 

- Naplňování principů horizontálních témat (např. preference žadatelů 

podporujících zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, 

preference projektů přístupnějších nebo potencionálně využívaných více 

osobami znevýhodněnými...). 

- Propagace MAS (preference projektů se závazkem publicity MAS a 

projektu). 

- Eliminace negativních důsledků klimatických a meteorologických jevů 

(zvýhodnění projektů obsahujících prvek s pozitivním vlivem na 

hospodaření s vodou). 

Klíčový projekt MAS nepředpokládá realizaci tzv. klíčového projektu. 

Monitorovací indikátory číslo a název 
definice 

výchozí 
stav 

cílová hodnota 

46500 - Plocha stanovišť, které jsou 
podporovány s cílem zlepšit jejich stav 
zachování 

0 8,32 ha 

45412 - Počet ploch a prvků sídelní zeleně s 
posílenou ekostabilizační funkcí 

0 6 ploch/ 
prvků 

 45002 Celkový počet vysazených stromů 0 100 ks 
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3.8.6 Předpokládaný harmonogram proplácení prostředků 

Tabulka 82 představuje předpokládané čerpání finančních prostředků v území během realizace 
SCLLD v rámci jednotlivých opatření (jedná se o způsobilé výdaje bez spolufinancování – vlastních 
zdrojů příjemce, tj. pouze součet příspěvku Unie a národních veřejných zdrojů - SR, SF). 

Tabulka 82: Předpokládaný harmonogram proplácení prostředků na projekty žadatelů 

Opatření/Proplacená 
alokace pro období (v tis. Kč) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Celkem 

1.1.2 Podmínky pro místní 
vzdělávání 

8 216,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 23 216,00 Kč 

1.1.3 Podmínky pro sociální 
služby a aktivity 

2 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 21 000,00 Kč 

1.1.6 Podmínky pro čelení 
přírodním vlivům a změnám 
klimatu 

0,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 

1.2.3 Podmínky pro 
bezpečnou alternativní 
dopravu 

2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 14 000,00 Kč 

1.2.6 Lesní cesty 0,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 

1.2.7 Polní cesty 0,00 Kč 700,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 700,00 Kč 

1.3.4 Vodní toky a plochy 
v lesích, protipovodňová 
opatření 

0,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč 

1.3.5 Turistické využití 
potenciálu místních lesů 

0,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 

1.3.7 Zeleň v obcích 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000 ,00 Kč 3 000 ,00 Kč 2 000 ,00 Kč 2 000 ,00 Kč 0,00 Kč 10 000 Kč 

1.4.1 Podnikání 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč 

1.4.2 Zemědělství 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč 

1.4.3 Zpracování a prodej 
zemědělské produkce 

500,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 

1.4.4 Lesnictví, zpracování 
produktů lesnictví, prodej 
produkce 

1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 

1.4.6 Podpora regionální 
produkce, prodeje 
a regionální identity 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 784,74 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 784,74 Kč 

2.1.1 Podpora činnosti 
sociálních služeb 

0,00 Kč 1 407,36 Kč 2 010,52 Kč 2 010,52 Kč 2 010,52 Kč 754,29 Kč 0,00 Kč 8 193,21 Kč 

2.1.2 Zaměstnávání sociálně 
znevýhodněných osob 

0,00 Kč 626, 31 Kč 447,37 Kč 447,37 Kč 447,37 Kč 357,89 Kč 0,00 Kč 2 326,31 Kč 

2.1.3 Skloubení rodinného a 
pracovního života 

0,00 Kč 703,68 Kč 502,63 Kč 502,63 Kč 502,63 Kč 402,10 Kč 0,00 Kč 2 613,67 Kč 

2.2.4 Spolupráce mimo území 
mezi MAS 

150,00 Kč 150,00 Kč 100,00 Kč 200,00 Kč 300,00 Kč 482,93 Kč 0,00 Kč 1 382,93 Kč 

Celkem za opatření 16 366,00 Kč 32 587,35 Kč 19 560,52 Kč 12 445,26 Kč 10 760,52 Kč 8 497,21 Kč 4 500 Kč 104 716,86 Kč 

Zdroj: Tvorba MAS 
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3.8.7 Opatření mimo programové rámce 

3.9 Vazba na horizontální témata 

Prostor pro ovlivnění naplňování horizontálních témat dílčími projekty představuje možnost nastavení 
preferenčních kritérií. Tato možnost bude aplikována a již je zakotvena v principech pro stanovování 
preferenčních kritérií v programových rámcích definovaných v tomto dokumentu. 

3.9.1 Základní horizontální témata 

3.9.1.1 Rovnost mezi muži a ženami 

3.9.1.2 Rovné příležitosti – nediskriminace 

3.9.1.3 Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj bude podporován naplňováním SCLLD, a to také vyváženou realizací projektů 
v rámci podpory z opatření zaměřených na dílčí oblasti udržitelného rozvoje (ekonomická, 
environmentální a sociální). Tabulka 84 ukazuje vyváženost jednotlivých prvků udržitelného rozvoje 
v rámci koncepce opatření SCLLD. 
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 Tabulka 84: Předpokládané zaměření jednotlivých opatření 

Opatření Zaměření opatření 

1.1.1 Dopravní obslužnost sociální, ekonomické 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání sociální, ekonomické 

1.1.3 Podmínky pro sociální služby a aktivity sociální 

1.1.4 Podmínky pro zdravotnické služby a záchrannou službu sociální 

1.1.5 Podmínky pro bezpečnost ve společnosti sociální 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu ekologické, ekonomické 

1.1.7 Památky sociální, ekonomické 

1.1.8 Kulturní a společenské akce sociální 

1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura sociální 

1.2.1 Infrastruktura v obcích ekonomické, sociální 

1.2.2 Veřejná prostranství ekonomické, sociální 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu ekonomické, sociální 

1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory ekonomické, sociální 

1.2.5 Místní komunikace ekonomické, sociální 

1.2.6 Lesní cesty ekologické, ekonomické 

1.2.7 Polní cesty ekologické, ekonomické 

1.3.1 Zeleň, krajinné prvky ekologické 

1.3.2 Vodní toky a plochy v obcích, protipovodňová opatření ekologické 

1.3.3 Vodní toky a plochy na zemědělské půdě, protipovodňová opatření ekologické 

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření ekologické 

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů ekologické, sociální 

1.3.6 Nakládání s odpady ekologické, ekonomické 

1.3.7 Zeleň v obcích ekonomické, sociální 

1.4.1 Podnikání ekonomické 

1.4.2 Zemědělství ekonomické, ekologické 

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce ekonomické 

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce ekonomické, ekologické 

1.4.5 Sociální podnikání ekonomické, sociální 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity ekonomické 

2.1.1 Podpora činnosti sociálních služeb sociální 

2.1.2 Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob sociální, ekonomické 

2.1.3 Skloubení rodinného a pracovního života sociální, ekonomické 

2.2.1 Spolupráce obyvatel a subjektů v území sociální, ekonomické 

2.2.2 Podpora vzdělávání a vzdělávacích institucí sociální, ekonomické 

2.2.3 Podpora osob a subjektů v území sociální, ekonomické 

2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS sociální, ekonomické 

 Zdroj: Tvorba MAS 

3.9.2 Specifická témata (inovace, životní prostředí, klima) 
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4 Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS 

4.1.1 Organizační struktura 

4.1.2 Podmínky kladené na MAS 

4.1.3 Plánované personální kapacity 

Plánované personální kapacity (včetně průměrné výše úvazku v daném roce) v průběhu realizace 
SCLLD, monitoringu a udržitelnosti ukazuje tabulka č. 92. 

 Tabulka 92: Personální kapacity 
Rok/Pozice 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Vedoucí CLLD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Animace OP 
VVV 

0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5      

Admin. IROP 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5      

Admin. PRV 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5      

Admin. OP Z 0,6 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25      

Admin OP ŽP 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25      

 Zdroj: Tvorba MAS 
 

Každý pracovník by se měl věnovat odpovídající oblasti specializace, a to od počátku animačních 
aktivit až po ukončení realizace projektů. Vše by zastřešoval vedoucí zaměstnanec pro realizaci 
SCLLD, který by zajišťoval také zastupitelnost. Pro období udržitelnosti projektů se již z důvodu 
možného omezení dostupnosti finančních prostředků uvažuje o omezení počtu zaměstnanců 
na jednoho, který by dohlížel na udržitelnost projektů. Rovněž je počítáno s funkcí animátora OP 
VVV.  
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4.2 Popis animačních aktivit 

4.3 Spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni 

4.4 Popis zvláštních opatření pro hodnocení 


