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Struktura návrhové části strategie
Struktura strategie místního partnerství odpovídá tradiční struktuře návrhové části
strategií a její grafické znázornění má pyramidovitý tvar (viz. obrázek), který je daný
množstvím aktivit v základně pyramidy a pouze několika prioritami rozvoje v jejím
vrcholu. Jednotlivé aktivity vedou k naplnění opatření a ty pak k naplnění cílů a priorit.
Obrázek: Struktura návrhové části

Priority rozvoje vymezují pouze několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj
daného území společné všem nebo většině partnerů - obcí, spolků a podnikatelů. Jejich
vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí do několika málo oblastí, které mohou
přinášet efekty v rozvoji nebo řešení problémů území MAS.
Cíle specifikují konečné stavy, kterých by mělo být dosaženo realizací strategie rozvoje.
Díky definování cílů je možné využívat měřitelných ukazatelů, pomocích kterých lze
vyhodnocovat úspěšnost realizace a snahy o uskutečnění svých představ.
Opatření jsou jednotlivé dílčí záměry/projekty, které je třeba uskutečnit, aby byly
řešeny prioritní oblasti strategie. V důsledku toho by měly být naplňovány definované
cíle.
Aktivity - každé opatření se skládá z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci
opatření. Uskutečnění jednotlivých aktivit zpravidla podléhá určité časové posloupnosti,
která je specifikována výběrem jednotlivých aktivit (např. projektů, projektových
záměrů, kulturních a společenských akcí apod.) do akčního plánu.
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Integrovaná
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„Cesta k oživení regionu Litovelska a Pomoraví“

1A

Budování zázemí pro rozvoj
cestovního ruchu v regionu

2A

Zkvalitňování životního
prostředí v regionu

3A

Rozvoj společenského
života v obcích a regionu

4A

Zlepšení dopravní a technické
infrastruktury v regionu

5

Rozvoj podnikání
a zemědělství v regionu

Atraktivita

1B

Zlepšení občanské vybavenosti
a obnova místních památek

Příroda

2B

Úpravy veřejných prostranství
a obnova zeleně v obcích

Společnost

3B

Rekonstrukce školských
zařízení a sportovišť

Infrastruktura
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Zlepšení vodohospodářské
infrastruktury v obcích

6

Rozvoj spolupráce a řízení
místního partnerství
TSu
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Přehled prioritních oblastí MAS Moravská cesta:
Prioritní oblasti MAS vycházejí ze strategického plánu mikroregionu Litovelsko
(svazku obcí). Strategickými rozvojovými oblastmi Mikroregionu Litovelsko jsou podle
strategie (CpKP, 2006):
1.
2.
3.
4.
5.

Rozvoj technické a dopravní infrastruktury
Rozvoj cestovního ruchu
Zkvalitňování života v obcích
Tvorba a obnova kvalitního životního prostředí
Vytvoření a udržení efektivního systému partnerské spolupráce – uplatnění
iniciativy Leader

Tyto „rozvojové oblasti“ byly na veřejném projednávání místní akční skupiny změněny
v tyto priority:
1. ATRAKTIVITA
1.A) Budování zázemí pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
1.B) Zlepšení občanské vybavenosti a obnova místních památek
2. PŘÍRODA
2.A) Zkvalitňování životního prostředí v regionu
2.B) Úpravy veřejných prostranství a obnova zeleně v obcích
3. SPOLEČNOST
3.A) Rozvoj společenského života regionu
3.B) Rekonstrukce školských zařízení a sportovišť
4. INFRASTRUKTURA
4.A) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v regionu
4.B) Zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obcích
5. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
6. ROZVOJ SPOLUPRÁCE A ŘÍZENÍ MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ

Pro stanovení rozvojových priorit bylo použito situační analýzy, SWOT analýzy
a zejména získané databáze projektových námětů. Při návrhu priorit byl zvolen následující
postup:
1. situační analýza věcně popisuje a částečně hodnotí situaci regionu. Dává dobrý
přehled o stavu regionu především z hlediska sociodemografického a rozebírá
dostupné zdroje území.
2. SWOT analýza přináší charakteristiku silných a slabých stránek regionu, příležitostí
a ohrožení. Je třeba dbát na to, aby stanovené priority využívaly silných stránek
a reagovaly na slabé stránky regionu za současného využití příležitostí.
Dále je žádoucí snažit se eliminovat ohrožení, tj. ty stránky, které MAS
nemůže sama přímo ovlivnit.
3. Projektové náměty – MAS vytvořila databázi projektových námětů různého druhu.
Jedná se jak o náměty konkrétní, které se v nejbližší době budou realizovat, tak
náměty, které jsou v současné době teprve ve fázi plánování.
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Cíle a prostředky:
Cílem místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) je zlepšení
svěřeného území 19 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje
spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání
a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské
a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony).
Moravská cesta hodlá co nejširší spoluprací s partnery z veřejné správy,
podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit rozvoj místního
partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak
k celkovému rozvoji regionu.
MAS Moravská cesta hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít
zejména metodu LEADER, Program rozvoje venkova, Regionální operační program Střední
Morava a další operační programy ze strukturálních fondů EU, další mezinárodní, národní,
krajské a jiné grantové programy.

Vize
Moravská cesta je region s vysokým turistickým potenciálem a kvalitní
infrastrukturou cestovního ruchu, sítí cyklotras a cyklostezek a obnovených
historických památek. Spolupracujeme s jednotlivými obcemi, podnikateli
a neziskovými organizacemi na svém rozvoji a využíváme zkušeností ostatních
regionů v ČR i v zahraničí.
Region je místem, kde se cítíme doma a kde jsou zajištěny základní životní
podmínky a služby, opravené komunikace a další infrastruktura. V obcích je
kvalitní zázemí pro činnost místních spolků, které nabízejí kulturní, sportovní
a společenské akce, přehlídky a festivaly pro celý region.
Snažíme se zlepšovat vzhled obcí i krajiny. Usilujeme o udržení a návrat
mladých lidí na vesnici a o důstojný i aktivní život seniorů. Podporujeme kvalitní
sociální a zdravotní služby i rozvoj školství ve vesnicích, které bude
konkurenceschopné.
Region je místem s dobrými podmínkami pro podnikání, které respektuje
životní prostředí a zemědělstvím šetrným ke krajině.
MOTTO
„Zdravý a pohodlný život na území, které není zapadákovem a poskytuje
dostatek příležitostí pro obživu“
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Popis jednotlivých priorit a opatření strategie rozvoje

1. ATRAKTIVITA
Priorita „Atraktivita“ obsahuje dvě dílčí priority, z nichž první je orientována na cestovní
ruch a druhá na zlepšení občanské vybavenosti a obnovu místních památek. Atraktivita
regionu je zde chápána v širším kontextu, a to nejenom atraktivita směrem k turistům
a návštěvníkům, ale také atraktivní prostředí pro samotné občany obcí, která se odvíjí
také od kvalitní občanské vybavenosti a zrekonstruovaných místních památek.
Cestovní ruch je již po mnoho desetiletí nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím
světové ekonomiky. Česká republika patří mezi země, kde cestovní ruch představuje
v ekonomice služeb významný sektor s dlouhodobě příznivými dopady na platební bilanci.
Základním cílem je zlepšení a podpora využití potenciálu cestovního ruchu regionu, spolu
s posilováním jeho atraktivity pro návštěvníky a zdokonalování a rozšiřování turistické
infrastruktury.
Region MAS má v oblasti cestovního ruchu velké předpoklady, je oblíbenou destinací
nejen příměstské turistiky, je velice oblíben díky existenci Litovelského Pomoraví a řady
turistických atrakcí. Je také vyhledávanou cykloturistickou oblastí. Na základě tohoto
potenciálu by měl region do budoucna stavět.
Jak vyplývá ze SWOT analýzy, je třeba především zkvalitňovat služby pro turisty
(kempy, půjčovny sportovních potřeb, ubytovací kapacity atd.) Řadu příležitostí přináší
také rozvoj cyklostezek a drah pro in-line a jejich následné propojení s okolními regiony.
Úskalím realizace příslušných opatření jsou nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům při
budování cyklotras. Přetrvávajícím problémem je také údržba a značení stávajících tras.
Mimo opatření zaměřená na fyzické projekty rozvoje turistické infrastruktury je třeba
věnovat se také propagaci regionu. Tato snaha je v souladu s krajskou koncepcí rozvoje
cestovního ruchu, která jako jeden ze svých čtyř základních cílů uvádí posilování image.
„Rozvoj silného image Olomouckého kraje v sektoru cestovního ruchu jako cílové
destinace, vycházející ze stávajícího image Jeseníků, charakteristických horskou
a podhorskou zachovalou a nepoškozenou přírodou a image Střední Moravy - Hané,
charakteristické orientací na zemědělství, folklórem a významnými atraktivitami pro
poznávání (zejména památky UNESCO – Olomouc a Kroměříž) a tímto vytvářející zázemí
pro rozvoj specifické zejména venkovské turistiky, pro bohatost nabídky wellness a fitness
pobytů využívajících zejména řady lázeňských míst a široké škály možností pro aktivní
dovolenou, sportovní pobyty, kongresovou turistiku (zejména pro menší a střední akce)
a incentivní turistiku v celém Olomouckém kraji.“
Druhou stranou priority „Atraktivita“ je zkvalitnění občanské vybavenosti a
obnova místních památek.
Mezi obyvateli MAS byla jasně definována potřeba zlepšení objektů tzv. občanské
vybavenosti: bytové domy, domy s pečovatelskou službou, zdravotnická zařízení,
prodejny, multifunkční stavby atd. Zlepšením stavu těchto objektů dojde ke zvýšení
atraktivity území pro nynější obyvatelstvo. Jedním z ohrožení území je úbytek
obyvatelstva stěhováním do měst a vylidňování malých vesnic. Kvalitní občanskou
vybaveností jde do značné míry tomuto trendu předejít, i když v posledních letech není na
území MAS z celkového pohledu výrazný. Je nutno ovšem uvést, že přírůstek stěhováním
vykazují obce v těsné blízkosti Olomouce, u odlehlejších vesnic je riziko stěhování obyvatel
do měst stále významné.
Samostatně stojícím opatřením, které však s občanskou vybaveností úzce souvisí, je
podpora vzniku mateřských center. Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské
dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují
matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Mateřská
centra jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují
společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. V České republice začala vznikat na
začátku devadesátých let dvacátého století. Tento koncept se rychle rozšiřuje po celé
Aktualizace SMARV: březen – květen 2009
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zemi. Bohužel venkovské oblasti jsou s pokrytím mateřskými centry stále pozadu. Na
území MAS fungují pouze mateřská centra v Litovli a jedno v Bílé Lhotě, kde je
zakladatelem občanské sdružení Modrá Velryba. Mateřská centra nabízí pomoc svépomocí,
vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a laické poradenství.
V oblasti obnovy a péče o místní památky jsou v regionu značné rezervy, proto bylo
stanoveno opatření 1.6. – Památky místního významu. Jak již bylo uvedeno výše,
v regionu se nachází dostatek místních památek. Často však chybí prostředky na jejich
obnovu a údržbu. Přitom právě místní památky (spolu s přírodním bohatstvím) dávají
regionu originalitu, která přispívá rozvoji cestovního ruchu a pocitu sounáležitosti u
místních obyvatel. Vymezení a ochrana památek místního významu nejsou dosud
zakotveny v české legislativě (zákon č. 20/1987 Sb. o památkové péči). Zákon
o památkové péči však prochází v současné době novelizací, kdy ke kulturním a národním
kulturním památkám, rezervacím a zónám by měly přibýt takzvané památky místního
významu, tedy méně významné objekty, které ale mají nezpochybnitelný význam pro
určitou lokalitu. I jejich vlastníci by pak mohli žádat o podporu stejně jako majitelé jiných
kulturních památek.
Při realizaci opatření priority „Atraktivita“ bude dbáno na zásady ochrany životního
prostředí. Při výstavbě a obnově objektů bude pamatováno na principy udržitelného
rozvoje, snahou je využívat v maximální míře stávající objekty a hledat pro ně nové využití
a zdroje na rekonstrukci.

Priorita rozvoje:
1a.) Budování zázemí pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
Opatření:
1.1. Podpora rozvoje cykloturistiky
1.1.1.
Rozvoj sítě cyklotras
1.1.2.
Budování cyklostezek
1.1.3.
Vybudování odpočívek
1.1.4.
Propagace cyklotras
1.2. Vytváření vesnických muzeí a galerií
1.2.1.
Muzea zemědělské techniky
1.2.2.
Muzea a expozice místního významu
1.2.3.
Místní galerie
1.2.4.
Propagace muzeí a galerií
1.3. Budování zázemí pro turistický ruch
1.3.1
Ubytovny pro návštěvníky a turisty
1.3.2.
Využití zemědělských farem a táborů pro ubytování
1.3.3.
Propagace turistických služeb
1.4. Rozšiřování zázemí pro nynější turistické atrakce
1.4.1.
Výstavba a obnova parkovišť
1.4.2.
Rozvoj doprovodných služeb u parkovišť
1.4.3.
Informační tabule, lavičky atd.

Priorita rozvoje:
1b.) Zlepšení občanské vybavenosti a obnova místních památek
1.5. Obnova staveb občanské vybavenosti
1.5.1. Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti
1.5.2. Vybavení staveb občanské vybavenosti
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1.6. Rekonstrukce památek místního významu
1.6.1. Obnova památek místního významu
1.6.2. Propagace památek místního významu
1.7.

Podpora vzniku mateřských center

Příklady aktivit:
Typ projektu

Realizované projekty (příklady):
„Moravská brána do Evropy – nové
venkovské expozice a muzea“,
Bouzov
„Moravská brána do Evropy –
mapování a studie obnovy technickohistorických památek na venkově“
Připravované projekty:

Plánované projekty do 2 let:
Vytvoření muzea zemědělské
techniky, Haňovice
Plánované projekty do roku 2015:

Zdroj

Opatření
ISRÚ

Návaznost
na SPL
a strategie

Indikátor

PRV IV.2.1.

1.2

ano

1 nové
muzeum

PRV IV.2.1.

1.6.

ano

3-5
studií
obnovy

PRV IV.2.1.
PRV III.2.2.

1.2.1.

ano

1 nová
expozice

2. PŘÍRODA
Priorita „Příroda“ je zaměřena na zkvalitnění a péči o životní prostředí v regionu
a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Region disponuje jedinečným přírodním
bohatstvím, které je třeba chránit. Jedná se zejména o CHKO Litovelské Pomoraví. Mimoto
má region několik neziskových organizací zaměřených na podporu udržitelného rozvoje.
Jednotlivá opatření této priority jsou rozdělena do dvou dílčích priorit. V prvním
případě se jedná o obecné zkvalitňování životního prostředí regionu, zacílené na
energetické úspory a projekty využití obnovitelných zdrojů energie, pilotní projekty
v oblasti ochrany životního prostředí, dále podporu pěstování a využití biomasy,
environmentální vzdělávání, revitalizaci krajiny a péči o vodní ekosystémy. Druhá dílčí
priorita je opět zaměřena směrem dovnitř regionu, jedná se o úpravy veřejných
prostranství a obnovu zeleně v obcích.
Opatření energetické úspory a obnovitelné zdroje energie - území MAS je třeba
propagovat jako region, který má snahu produkovat svou vlastní obnovitelnou energii,
jsou realizovány projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie. Energetické
úspory jsou obecným principem všech v budoucnu realizovaných projektů, nicméně
v rámci opatření 2.1.1. je na ně kladen zvláštní důraz. Z hlediska obnovitelných zdrojů
energie se region bude zaměřovat zejména na produkci a využití biomasy, se jejímž
pěstováním jsou již v regionu zkušenosti.
Decentralizované
pilotní
projekty
v oblasti
ochrany
životního
prostředí
a environmentální vzdělávání – na území MAS působí několik organizací zabývajících se
ochranou životního prostředí, např. Sagittaria, PermaLot, Středisko ekologické výchovy
Sluňákov, o.s. Zlatohlávek aj. Tyto organizace mají zkušenosti a tradici v projektech
zaměřených nejen na environmentální výchovu a ochranu životního prostředí. Snahou je,
aby projekty byly decentralizované, tzn. pokrývající pokud možno celé území MAS,
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nebudou soustředěny pouze na jedinou organizaci a neomezují se ani na již stávající
organizace. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází ze Státního programu
EVVO v ČR, na úrovni krajské z Koncepce EVVO Olomouckého kraje schválené v roce 2004
včetně aktualizovaného akčního plánu na léta 2007 – 2009.
Revitalizace krajiny – Jak vychází ze SWOT analýzy, v oblasti péče o krajinu je
cílem především provádění komplexních pozemkových úprav dle zákona 139/2002 Sb.,
které uceleně řeší vlastnické vztahy a ekologické souvislosti v území. Cílem pozemkových
úprav je uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena.
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu pozemky prostorově a funkčně upravují,
scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost k pozemkům a vyrovnání jejich hranic.
Současně se pozemkovými úpravami vytváří podmínky pro racionální hospodaření,
k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení ekologické stability.
Péče o vodní toky, rybníky a jezera – Vodní toky, rybníky, vodní nádrže a mokřady
tvoří vodní ekosystémy, o které je třeba aktivně pečovat. Tuto úlohu v České republice
z velké části naplňuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Nástroje péče jsou legislativa,
finanční nástroje, péče o vlastní majetek a také osvěta spolu s výzkumnou činností.
Řeky a jejich nivy zahrnují širokou škálu různých biotopů pro volně žijící zvířata a rostliny.
Řeky v přírodním stavu (neupravené řeky) mají rozmanitou přirozenou strukturu s tůněmi,
prahy, peřejemi, bočními rameny, tišinami, příbřežními bažinami a lesnatou nivní krajinou.
Úpravy řek s cílem tlumit povodně nebo zlepšit odvodnění krajiny mohou mít velmi
nepříznivý vliv, který může snížit ekologickou hodnotu hlavního toku i přilehlých nivních
lokalit. Vodní nádrže, ať přirozené nebo umělé, jsou součástí kulturní krajiny CR, které
vryly svojí bohatou historií nenapodobitelný výraz.
Nejstarší rybníky byly budované již na konci prvního tisíciletí. K rozmachu výstavby
rybníku dochází za vlády Karla IV., avšak za zlatý vek rybníkářství se považuje 16. století.
Podstatnou předností rybničních nádrží je jejich vliv na zpomalení odtoku vody při
povodních a vliv na retenční kapacitu krajiny. V minulosti byly budovány převážně nádrže
zásobní, sloužící pro akumulaci vody pro různé účely. V současné době jsou přednostně
rekonstruovány nebo navrhovány nové nádrže s účelem zadržení vody v krajině,
zpomalení odtoku vody ze srážek, vyrovnání průtoků v průběhu roku, tj. pozitivního
ovlivnění vodohospodářské bilance povodí. Obecně lze konstatovat, že žádná vodní nádrž
není jednoúčelová, prakticky u všech nádrží se uplatňují dvě nebo více funkcí, přičemž
jeden účel nádrže je zpravidla prioritní.
Do priority příroda náleží také úpravy veřejných prostranství a obnova zeleně
v obcích. Obnovována budou veřejná prostranství, jakými jsou parky, návsi, náměstí,
dvory činžovních domů, opuštěné a nepoužívané plochy nebo jiné veřejné plochy
v obci/městě. Specifikem je, že veřejná prostranství jsou budována za aktivní účasti
obyvatel jak v plánovacím procesu, tak při samotné výstavbě.

Priorita rozvoje:
2A) Zkvalitňování životního prostředí v regionu
2.1. Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie
2.1.1. Realizace projektů na energetické úspory
2.1.1. Podpora využívání OZE
2.2. Decentralizované pilotní projekty v oblasti životního prostředí
2.3. Podpora pěstování a maximálního využití biomasy
2.4. Environmentální vzdělávání
2.4.1. Budování a podpora provozu center EVVO
2.4.2. Podpora environmentální výchovy ve školách
Aktualizace SMARV: březen – květen 2009
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2.5. Revitalizace krajiny
2.5.1. Realizace pozemkových úprav včetně technických zařízení
2.5.2. Obnova starých stezek a remízků v krajině za účelem ochrany biodiverzity
2.6. Péče o vodní toky, rybníky a jezera

Priorita rozvoje:
2B) Úpravy veřejných prostranství a obnova zeleně v obcích
2.7. Výsadba a obnova zeleně
2.7.1. Výsadba zeleně v obcích
2.7.2. Obnova parků
2.8. Úpravy návsí a středů obcí
2.9. Zajištění komunální techniky pro péči o zeleň
2.10. Rekonstrukce a údržba obecních mobiliářů

Příklady aktivit:
Typ projektu

Realizované projekty (příklady):
Poradenství Zelená úsporám
Připravované projekty:
mapování a publikace informací o
přírodních zajímavostech
partnerských regionů
a) MBE
b) Sousední Region Haná,
Uničovsko

Zdroj

Opatření
ISRÚ

Návaznost
na SPL
a strategie

NS MAS ČR

2.1.

ano

Indikátor

PRV IV.2.1.

Plánované projekty do 2 let:
Plánované projekty do roku 2015:

3. SPOLEČNOST
Kvalita každodenního života občanů souvisí také se společenským životem v obcích.
Snahou je nabídnout kvalitní společenské, sportovní a vzdělávací možnosti, které budou
dostatečně přínosné a atraktivní pro místní obyvatelstvo. Především pro mladé lidi na
vesnicích je třeba udržet a zkvalitňovat toto zázemí, aby nedocházelo k nežádoucímu
stěhování mimo region.
Priorita je rozdělena do dvou částí, první se zaměřuje na rozvoj společenského
života v regionu a to zejména prostřednictvím „měkkých“ aktivit, tedy podpora a
propagace místních festivalů, přehlídek, folkových slavností. Jednou ze silných stránek
regionu je působení folklorních souborů, udržování kulturních tradic a sportovních akcí
(např. národopisné soubory Hanačka, Cholinka, Pantla, dechová hudba Nákelanka atd.).
Lepší využití zachovalých kulturních tradic a jejich rozvoj jsou současně pro území velkou
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příležitostí, která přináší zlepšení image regionu a volnočasové vyžití pro všechny věkové
skupiny.
Spolkové aktivity ale potřebují pro svou činnost kvalitní zázemí, které v řadě obcí
chybí. Jedná se jak o samotné budovy, které musí odpovídat současným standardům, tak
i o vybavení (sportovní nářadí, kostýmy, kroje, hudební nástroje atd.).
Druhou částí priority „Společnost“ je fyzická rekonstrukce školských zařízení
a sportovišť. Místní školy jsou nejen vzdělávacími institucemi, ale poskytují také nabídku
volnočasových aktivit nejen pro žáky základních a mateřských škol. Často nabízí zájmové
kroužky zaměřené na umění, přírodovědu nebo sporty. Proto si zaslouží odpovídající
pozornost.
V řadě obcí je žádoucí budování nebo rekonstrukce sportovních zařízení, která by
byla využívána v odpoledních a večerních hodinách pro sporty nejrůznějšího druhu.
Záměrem je budovat tzv. multifunkční sportovní areály, ve kterých lze provozovat několik
různých sportů a které tedy mohou být využity co nejširším spektrem obyvatel.
Sportoviště jsou mimo jiné také místem setkávání aktivních obyvatel a proto je třeba o ně
pečovat a rozvíjet je v návaznosti na potřeby občanů. Částečně se tak dá předcházet
riziku, že obce se stanou pouze noclehárnami pro obyvatele, kteří za prací i veškerým
vyžitím odjíždějí do města.

Priorita rozvoje:
3A) Rozvoj společenského života regionu
3.1. Budování a obnova zázemí pro činnost spolků
3.2. Podpora regionálních festivalů, přehlídek, slavností
3.3. Podpora místních akcí zaměřených na tradiční hudbu a kulturu
3.4. Propagace činnosti NNO

Priorita rozvoje:
3B) Rekonstrukce školských zařízení a sportovišť
3.4. Rekonstrukce dětských hřišť při SŠ, ZŠ a MŠ
3.5. Výstavba multifunkčních sportovních a společenských areálů v obcích
3.6. Rekonstrukce budov středních, základních a mateřských škol
3.7. Rekonstrukce stávajících sportovišť v obcích

Příklady aktivit:
Typ projektu

Realizované projekty (příklady):
Moravská brána do Evropy – nové
zázemí pro činnost spolků a propagaci
MAS na venkově
Připravované projekty:
Kroje našich krajů

Zdroj

Opatření
ISRÚ

PRV IV.2.1.

3.1.,
3.2.,
3.4.

PRV IV.2.1.

3.3.,
3.4.
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Plánované projekty do 2 let:
Plánované projekty do roku 2015:

4. INFRASTRUKTURA
Priorita infrastruktura je zaměřena na dopravní, technickou a vodohospodářskou
infrastrukturu v obcích, která je nezbytným předpokladem hodnotného života v obcích.
Cílem priority je identifikace potřeb renovací místních a regionálních komunikací a
jejich řešení. Nezanedbatelnou součástí je také vodohospodářská infrastruktura, která je
v současné době vážným problémem nejen vzhledem k legislativě, kterou Česká republika
přijala po svém vstupu do EU. Infrastruktuře obecně je v regionu věnována mimořádná
pozornost, protože některé další rozvojové projekty nemohou být bez předchozího
vyřešení základní infrastruktury uskutečněny. Tato priorita je rozdělena na dvě
samostatné části, z nichž jednu tvoří pouze vodohospodářská infrastruktura a druhou část
dopravní a technická infrastruktura.
Dopravní infrastruktura je v případě silnic vyšších tříd na území MAS odpovídající,
i když rozvoj je místně omezen kvůli ochraně CHKO. Naopak stav silnic nižších tříd je
přetrvávajícím úkolem, stejně jako na ně navazující bezpečnostní prvky.
Velmi nákladnými projekty jsou také přípravy stavebních míst, ke kterým musí být
přivedeny veškeré inženýrské sítě.
Sporná je v současné době plynofikace obcí vzhledem k tomu, že náklady na
vytápění plynem jsou vysoké a občané tak ztrácí zájem využívat plynofikací, do kterých
obecní úřady investují nemalé finanční prostředky.
V oblasti vodohospodářské infrastruktury je silnou stránkou regionu fakt, že
disponuje dostatečnými zásobami pitné vody. Je naprosto nezbytné dokončit výstavbu
kanalizační a vodovodní sítě ve všech obcích regionu. Základní právní normou v této
oblasti je směrnice Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ze které vyplývá, že v termínu nejpozději
do 22. 12. 2015 je třeba zajistit, aby do povrchových vod byly vypouštěny odpadní vody
v takové kvalitě, která odpovídá v našem případě platnému nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
a o citlivých oblastech, v platném znění. Přesto může nastat situace, že u menších obcí bez
obecní ČOV, vybavených jednotnou kanalizací odvádějící předčištěné odpadní vody do
povrchových vod, jsou odpadní vody přiměřeně čištěny natolik, že kvalita vody v toku
odpovídá Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. – pak není třeba ČOV na konci kanalizace
budovat. Předpokladem, aby tato situace mohla nastat je správně provozovat septiky
a domovní ČOV (tzn. pravidelně vyvážet septiky a domovní ČOV provozovat v souladu
s provozním řádem).

Priorita rozvoje:
4A) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v regionu
4.1. Opravy místních komunikací
4.2. Výstavba chodníků
4.3. Vytváření stavebních míst včetně inženýrských sítí
4.4. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
4.5. Budování parkovacích míst
Aktualizace SMARV: březen – květen 2009
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Priorita rozvoje:
4B) Zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obcích
4.3. Výstavba vodovodů
4.4. Výstavba kanalizací
4.5. Příprava projektové dokumentace k vodohospodářským opatřením
4.6. Výstavba a modernizace ČOV

Příklady aktivit:
Typ projektu

Realizované projekty (příklady):
Individuální projekty obcí

Zdroj

Opatření
ISRÚ

Návaznost
na SPL
a strategie

Indikátor

OPŽP
ROP
POV OK
PRV III.2.1.1.
LEADER

Připravované projekty:

Plánované projekty do 2 let:
Plánované projekty do roku 2015:

5. Rozvoj podnikání a zemědělství v regionu
Rozvoj podnikání a zemědělství je průřezovou prioritou. Jedná se především
o rozvoj a zavádění takových odvětví hospodářství, která jsou šetrná k životnímu
prostředí, v případě budování nových průmyslových zón je snaha o jejich propojení se
stávající veřejnou dopravou a infrastrukturou, napojení na místní výrobce a dodavatele.
Region má oproti jiným územím v ČR velký podíl půdy s vysokou úrodností.
V oblasti zemědělství je prioritou podporovat místní zemědělce v tradičních odvětvích
zemědělské výroby a bioprodukce. Region může stavět na zkušenostech malých
zemědělců při pěstování nejen tradičních polních plodin, ale i ovoce, školkařských
výpěstků a také výrobků ekologického zemědělství. Na druhou stranu je v regionu vysoké
procento zornění, ve snaze o maximální intenzitu výroby u větších zemědělských
producentů dochází k obdělávání pozemků v bezprostřední blízkosti polních cest a vodních
toků, častá je také volba nevhodných kultur a kultivace po spádnici na svažitých
pozemcích. Proto je opatření „Podpora zemědělců“ zaměřeno převážně na podporu tradiční
zemědělské výroby, diverzifikaci zemědělské činnosti, ale také na podporu malých
zemědělců a bioprodukci. Tato opatření kopírují obecné trendy rozvoje venkova z pohledu
zemědělců a jsou v České republice realizována už několik let. Byla součástí Operačního
programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a v současném programovacím
období jsou obsažena i v Programu rozvoje venkova.
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Rozvoj podnikatelských aktivit je na území MAS poněkud kontroverzním tématem,
jelikož zde působí několik velkých podniků v kontrastu s malými začínajícími podnikateli.
Velké podniky poskytují zaměstnání místním obyvatelům a zlepšují ekonomickou situaci
regionu. Naproti tomu menší podnikatelské subjekty často přináší přidanou hodnotu
v podobě respektování zásad udržitelného rozvoje.
Pro místní výrobky navíc existuje dobrá možnost odbytu v nedalekém krajském
městě Olomouci. Při realizaci větších podnikatelských záměrů a venkovských
podnikatelských center je maximální snahou využívat stávající objekty, které často leží
ladem (tzv. brownfields). Předstupněm je důkladné zmapování těchto objektů a návrh
jednotlivých řešení. Veškerá podpora podnikání se opírá o inovační prvky, tedy měly by
být zaváděny nové technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zdraví člověka.
Ostatně už název Integrované strategie „Hanáci ke zdraví a prosperitě“ vypovídá o tom, že
MAS se snaží o zvýšení životní úrovně, ale ne na úkor zdraví obyvatel.
Opatření:
5.1. Zavádění nových technologií šetrných k životnímu prostředí
5.2. Průmyslové parky a průmyslové inkubátory, obnova brownfields
5.2.1. Výstavba podnikatelských center
5.2.2. Vytvoření databáze nevyužitých objektů
5.2.3. Obnova nevyužitých objektů (brownfields)
5.3. Podpora místních výrobců a poskytovatelů služeb
5.3.1. Certifikace výrobků a služeb – „regionální bio značka kvality“
5.3.2. Podpora tradičních výrobků
5.3.2. Propagace místních výrobků a služeb
5.4. Podpora zemědělců
5.4.1. Podpora tradiční zemědělské výroby
5.4.2. Diverzifikace zemědělských činností
5.4.3. Podpora malých a začínajících zemědělců
5.4.4. Podpora bioprodukce

Příklady aktivit:
Typ projektu

Zdroj

Opatření
ISRÚ

Návaznost
na SPL
a strategie

Indikátor

Realizované projekty (příklady):
Zapojení do akce „Haná – regionální
produkt“
Připravované projekty:

Plánované projekty do 2 let:
Plánované projekty do roku 2015:
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6. Rozvoj spolupráce a řízení místního partnerství
Druhou horizontální neboli průřezovou prioritou rozvoje MAS je „Rozvoj spolupráce
a řízení místního partnerství“. Horizontální priority jsou takové, které jsou klíčové pro
rozvoj společnosti a jdou napříč všemi oblastmi a které by měly být brány v potaz všemi
subjekty v území. Téma se prolíná všemi předchozími prioritami a opatřeními. Priorita by
měla být realizována paralelně s ostatními.
Opatření této priority vychází ze SWOT analýzy území a z předpokladu budoucího
využívání fondů Evropské unie včetně EAFRD a dalších dotačních zdrojů pro rozvoj
regionu.
První skupina opatření reaguje na potřebu propagace regionu, která úzce souvisí
s prioritou Atraktivita. Ostatní opatření jsou propojena s prioritou pátou – rozvoj podnikání
a zemědělství v regionu. Stanovené aktivity však budou opřeny potažmo o všechny
předcházející priority, protože existuje reálná potřeba informovat o aktivitách regionu jak
směrem dovnitř, tak navenek.
Nezbytným předpokladem zajištění udržitelného managementu je vytvoření
minimálně jednoho stabilního pracovního místa pro region s využitím několika možných
finančních zdrojů a to mimo IV. osu Programu rozvoje venkova.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

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

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

Modernizace informací o regionu a jeho propagace
Vytvoření katalogu investičních možností regionu
Vytvoření Geografického informačního systému (GIS)
Vytvoření a aktualizace propagačních materiálů regionu a MAS
Informační systém o kulturních zařízeních, podnikatelích atd.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

Meziregionální a mezinárodní spolupráce
Navázání spolupráce s MAS v regionu
Účast a spolupráce v Národní síti MAS, systému regionální bio značky apod.
Spolupráce s MAS a dalšími partnery, včetně zahraničí

6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.

Spolupráce místního partnerství
Zajištění činnosti manažera a administrativní síly regionu MAS z různých zdrojů
Organizace podnikatelských fór
Spolupráce zemědělců a obcí
Podpora činnosti a poradenství pro partnery MAS a neziskové organizace v regionu
Technická pomoc při přípravě, zpracování a realizaci projektů

Příklady aktivit:
Typ projektu

Realizované projekty (příklady):
UNIVES – Moravské vysoké školství
partnerem moravského venkova
Připravované projekty:

Zdroj

Opatření
ISRÚ

OP VpK 2.4.

6.3.3.

Návaznost
na SPL
a strategie

Indikátor

Plánované projekty do 2 let:
Plánované projekty do roku 2015:
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Integrovaná strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Zpracovatelé:

Tomáš Šulák
Hana Slováková

tomas.sulak@smarv.cz
hana.caletkova@smarv.cz
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