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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
1.1

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027

Tabulka 1: Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Moravská cesta

Obec

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 Rozloha (km2)

Bílá Lhota

1 153

18,217

Bouzov
Horka nad
Moravou
Cholina

1 502

42,311

744

8,990

Litovel

2 499

11,947

9 738

46,397

Luká

871

14,842

Mladeč

751

12,067

Náklo

1 514

11,452

Příkazy

1 310

13,976

Štěpánov

3 516

26,841

Střeň

605

5,807

Dubčany

253

3,436

1 163

7,876

Pňovice

987

16,359

Haňovice

455

2,796

Červenka

1 442

11,299

205

4,902

1 753

7,911

Měrotín

259

2,138

Vilémov

435

8,540

Liboš

641

4,304

Strukov

150

0,529

Celkem

31 946

282,937

Skrbeň

Slavětín
Křelov-Břuchotín

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Území MAS Moravská cesta se nachází severozápadně od Olomouce a tvoří přirozenou spojnici tří
oblastí. Tou první je nížinaté Litovelské Pomoraví, kde převažují obce příměstského charakteru. Na
severozápad leží město Litovel a okolní obce, které tvoří Mikroregion Litovelsko a jsou součástí
národopisného území Haná, jež se rozprostírá v povodí řeky Moravy. Jde o významnou
zemědělskou oblast, jejíž část najdeme v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Hovoří se
zde typickým hanáckým nářečím. Západní část území tvoří Bouzovská vrchovina. Díky této
rozmanitosti je území turisticky zajímavé a rozmanité. Nacházejí se zde známé historické památky.
Především hrad Bouzov a město Litovel přezdívané Hanácké Benátky, přírodní zajímavosti
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Mladečské a Javoříčské jeskyně, arboretum v Bílé Lhotě, CHKO Litovelské Pomoraví, ale také
muzea, která připomínají život našich předků (Muzeum tradic a řemesel Bouzovska, Muzeum
Litovelska, Národopisné muzeum Cholina, Hanácké skanzen v Příkazích, Muzeum harmonik v
Litovli).
Široké možnosti se zde nabízí také v oblasti turistiky, cykloturistiky a vodní turistiky. Oblíbenou
destinací vodáků je řeka Morava, proto se zde daří i kanoistice a vodním sportům, také hippoturistice,
v létě lidé s oblibou využívají k osvěžení přírodních koupališť (Náklo, Poděbrady…). Typické jsou pro
území krajové hanácké tradice, jež udržují místní spolky a národopisné soubory – Pantla z Nákla,
Hanačka z Litovle, Cholinka z Choliny.
Občané regionu si uvědomují nutnost soužití s přírodou, proto mají zájem o činnost Sluňákova
(environmentální vzdělávání pro veřejnost a školy, návštěvnické centum Dům přírody Litovelského
Pomoraví). Region je zemědělsky aktivní, nachází se zde několik potravinářských provozů (Litovelský
pivovar, Adriana – výroba těstovin, Brazzale Moravia a.s.– výroba sýrů aj.). Díky úrodné půdě se
zachovalo i několik větších zemědělských družstev (ZD Unčovice, ZD Haňovice). Na druhou stranu se
v regionu výrazně rozvíjí i drobné zemědělství a řemesla. Řada obcí má aktivně činné spolky (především
sbory dobrovolných hasičů, sportovní organizace, kluby důchodců nebo zájmové organizace chovatelů
a zahrádkářů apod.). V obcích místní akční skupiny se každoročně koná množství kulturních,
společenských a sportovních akcí, rovněž se daří spolupráci s DSO Region Moravská cesta.
MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo zemědělcům na území
22 obcí. Největší z nich je město Litovel, nejmenší vesnice Strukov. Některé obce mají ještě místní části.
Bouzov jich má dokonce 13, Litovel 11, Bílá Lhota sedm a Luká šest. Právě značný počet místních částí
je dalším specifikem regionu, kdy se 22 obcí dělí na 69 dílčích katastrálních území. Území tak získává
typicky venkovský charakter s naprosto většinovým zastoupením sídel do 500, resp. 300 obyvatel.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Obrázek 1 Území působnosti MAS Moravská cesta s vyznačením hranic obcí

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas, http://www.lags.cz/mapa2021.php
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Obrázek 2 Území působnosti MAS Moravská cesta kontextu regionů NUTS2 a NUTS3

Zdroj: ArcČR 500, vlastní zpracování

Území působnosti MAS Moravská cesta náleží do regionu NUTS2 – Střední Morava a NUTS3 –
Olomoucký kraj.
Obrázek 3 Území působnosti MAS Moravská cesta s vyznačením hranic obcí a místních částí

Zdroj: ArcČR 500, vlastní zpracování
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1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS
Místní akční skupina (MAS) Moravská cesta z. s. vznikla v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů,
obcí a neziskových organizací. Formálně byla ustanovena 29. června 2006. Cílem MAS je zlepšení
daného území v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, spolkového života v obcích, péče
o krajinu a ochranu a tvorbu životního prostředí a podpora venkovského podnikání a zemědělství,
rozvoj komunitního života a podpora sociálních oblastí. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení
technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury. MAS se zaměřuje na spolupráci s
partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu s cílem zajistit
rozvoj místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět
tak k celkovému rozvoji regionu. Ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využívá zejména
metodu LEADER a operační programy ze strukturálních fondů EU a další mezinárodní, národní, krajské
a jiné grantové programy.
Právě kvůli těmto cílům začali aktéři MAS pracovat na integrované strategii rozvoje území MAS
Moravská cesta 2007–2013 s názvem „Hanáci ke zdraví a prosperitěʺ a souběžně s touto strategií
vytvářeli i strategický plán Leader „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“, který schválil Státní zemědělský
intervenční fond v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Dokument vznikl kombinací komunitní metody
s důrazem na zapojení veřejnosti při strategickém plánování území. Následně MAS vyhlásila celkem 10
výzev v Programu rozvoje venkova a podpořila řadu projektů.
V roce 2015 získala MAS osvědčení o splnění standardů, následně byla dne 1. 11. 2016 schválena nová
strategie komunitně vedeného místního rozvoje s názvem „Demê furt dopředô a necófnem...” V
návaznosti na to mohla MAS vyhlašovat své výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a Programu rozvoje venkova. V období let 2016–
2020 vyhlásila MAS celkem 17 výzev ve čtyřech operačních programech a vybrala 93 projektů k
realizaci. Celková výše dotace, která byla alokována do území, dosáhla v roce 2020 více než 86 mil. Kč.
Území působnosti MAS v programovém období 2014–2020 zahrnuje celkem 22 obcí. Stejně tak je tomu
i v období let 2021–2027.

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby
SCLLD
MAS Moravská cesta uspořádala veřejné projednání pro všechny aktéry v území a následně
zorganizovala tzv. procházky obcí se starosty, při kterých byly provedeny došlo na individuální
rozhovory o potřebách jednotlivých obcí. Uskutečnilo se rovněž dotazníkové šetření, do nějž se zapojila
široká veřejnost.
K přípravě nové strategie (SCLLD) na období let 2021–2027 uspořádala MAS dne 16. 6. 2020 pro
všechny aktéry veřejné projednání, aby tak získala přehled o problémech a potřebách, se kterými se
subjekty působící na území MAS potýkají. Podkladem pro jednání se stala socioekonomická analýza
území MAS Moravská cesta za období 2015–2019. Veřejného projednání se zúčastnili zástupci
podnikatelského a neziskového sektoru, veřejné správy i školských zařízení.
V říjnu 2020 došlo na individuální rozhovory se starosty členských obcí. Cílem bylo především získat
podklady pro tvorbu analýzy rozvojových potřeb a strategického rámce. S rozhovory byly spojeny i
procházky danou obcí, které dokreslily konkrétní představy o možných projektových záměrech a
problémech, jež obce musí řešit.
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V březnu a dubnu 2021 probíhalo na území MAS Moravská cesta dotazníkové šetření s názvem
Potřebȇ, plánȇ a problémȇ jednotlȇvéch obci z uzemi MAS Moravská cesta, z.s., které se zaměřilo na
sběr informací týkajících se například spokojenosti obyvatel s dostupností a kapacitou služeb,
ohodnocení veřejného prostranství nebo spokojeností s vedením obce.
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení
Veřejné projednání návrhu strategie
Individuální rozhovory se starosty obcí v území
působnosti MAS – procházky obcí

Datum (období) provedení
16. 6. 2020
1. 10. 2020 – 26. 10. 2020

Dotazníkové šetření

1. 3. 2021 – 30.4.2021

Připomínkování finální verze SCLLD

9. 6. 2021 – 16. 6. 2021

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Následující odkaz zavede k zápisu a prezenční listině z veřejného projednání, které se uskutečnilo dne
16. 6. 2020, k zápisu Procházky obcí a dotazníku http://www.moravska-cesta.cz/verejne-projednani/.

.
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2. Analytická část
2.1

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb

Rozvojová potřeba
A.
Zlepšení nabídky
sociálních služeb a
sociální práce včetně
posílení
zaměstnanosti
v regionu a rozvoj
komunitní
sounáležitosti

Popis potřeby pro rozvoj území
Na území MAS se nachází několik subjektů poskytujících různé druhy
sociálních služeb, které se zaměřují na několik cílových skupin: seniory,
osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
pečující osoby, osoby ohrožené chudobou. Jelikož služby nejsou
poskytovány rovnoměrně na celém území MAS, je nutné zajistit jejich
fungování a posílit infrastrukturu. Pomohlo by například pořízení
automobilu, kterým by byla zajištěna mobilita poskytovatele sociálních
služeb, či finanční podpora dané organizace, jež díky tomu zaměstná více
kvalifikovaných osob (pečovatele, zdravotní personál). V řadě obcí chybí
dům sociálních služeb pro výše zmíněné cílové skupiny. Do této rozvojové
potřeby spadá i rozvíjení neformální péče a potřeba posílení komunitní
spolupráce a tzv. mezigenerační výměny či sousedské výpomoci. Komunitní
spolupráce se ve venkovských oblastech dostává do ústranní vlivem
stárnutí populace, také kvůli vzniku satelitních vesnic, kdy se lidé z města
nemají zájem na rozvoji své obce podílet, nebo naopak nemají možnost se
do obce začlenit. V řadě obcí chybí i komunitní centrum – místo nebo
možnost komunitního tábora, kde by mohlo docházet k setkávání,
pořádání vzdělávacích či komunitních akcí a posilování vazeb mezi
obyvateli.
Naplněním této potřeby dojde ke zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb v
celém regionu MAS Moravská cesta a zlepšení komunitní spolupráce
občanů, což přispěje ke zkvalitnění života obyvatel.

B.
Zvýšení bezpečnosti
dopravy

Na území MAS se téměř v každé obci objevuje požadavek/potřeba
související se zvýšením bezpečnosti dopravy. Jedná se např. o absenci
chodníků u nebezpečných úseků silnice, kde může dojít ke střetu pěších s
vozidly. Problémem je i nedostatečný počet parkovacích míst jak pro
návštěvníky, tak pro samotné obyvatele. Na území se vyskytují i
problematické úseky vozovek, která jsou ve špatném stavu a vyžadují
rekonstrukci. Z hlediska podpory cykloturistiky a především zvýšení
bezpečnosti pro cyklisty, kteří dojíždějí do zaměstnání, je nutné se dále
věnovat rozšíření cyklistické infrastruktury na území MAS včetně nutných
doplňujících prvků (stojany na kola, odpočívadla). Důležité je propojení
cyklostezek s autobusovou a železniční dopravou a napojení na stávající
cyklostezky, čímž dojde k úplnému propojení. S tímto úzce souvisí i
nezbytná rekonstrukce zastávek včetně bezpečnostních prvků a zajištění
bezbariérovosti.
Naplněním této rozvojové potřeby dojde k zajištění bezpečnosti osob
v rámci dopravy. Výsledkem bude bezpečná přeprava obyvatel a propojení
regionu dopravní sítí (cyklodoprava, autobusová doprava, železniční
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doprava) a zvýšení atraktivnosti i pro návštěvníky s ohledem na bezpečný
pohyb v regionu.
C.
Zlepšení podpory
vzdělávání a školství
v regionu

Na území MAS se nachází mateřské, základní a základní umělecké školy,
také střední odborná škola a gymnázium. Nechybí ani dům dětí a mládeže,
působí zde i několik alternativních školek. MAS pro ně realizuje projekty v
Místním akčním plánu (MAP) vzdělávání, pomáhá jim ve společných a
sdílených aktivitách, jakými jsou exkurze, školení a další vzdělávací akce.
Rovněž častá setkávání pomáhají získat povědomí o možných problémech
a potřebách jednotlivých zařízení. Vzdělávací subjekty jsou v území celkem
rovnoměrně rozloženy, přesto je identifikována jejich nedostatečná
kapacita, také nedostatečná vybavenost – pomůcky, IT a konektivita,
nedořešená bezbariérovost, chybí i dostatečné zázemí pro pracovníky škol
a v neposlední řadě jsou problémem zastaralé tělocvičny s nedostatečným
vybavením. Je tedy důležité zajistit kvalitní zázemí pro žáky/děti i
zaměstnance škol. Další potřebnou aktivitou, kterou je třeba rozvíjet, je
spolupráce školy a rodičů, ale také spolupráce školy a dalších vzdělávacích
subjektů působících v území. Především se jedná o možné programy
(vzdělávací a osvětové), které mohou tyto subjekty školám zajistit i
například ve spolupráci s rodiči, aby došlo ke vzájemné propojenosti dané
komunity.
Cílem této rozvojové potřeby je dosáhnutí moderní a kvalitní výuky ve
všech vzdělávacích zařízení na území a nastavení komunitní spolupráce
jednotlivých subjektů působících ve vzdělávání.

D.
Zlepšení péče o
životní prostředí

Velkou část území MAS Moravská cesta pokrývá CHKO Litovelské Pomoraví
– jedná se o široký pruh lužních lesů kolem meandrující řeky Moravy. Oblast
je bohatá na faunu a flóru, a proto je jí věnována i zvláštní péče. Ovšem
životní prostředí ve vztahu k obcím a jejím obyvatelům je důležité i z jiného
hlediska. Objevují se tu problémy v oblasti nakládání s odpady (v mnoha
obcích ještě stále dostatečně nefunguje systém třídění), zeleň v intravilánu
(zlepšení kvality života obyvatel a atraktivnost pro návštěvníky). Častým
problémem je i v zadržování vody – v obcích dochází ke zbytečnému odtoku
povrchových vod a bylo by proto vhodné zaměřit se na použití nových
technologií v oblasti zadržování vod (např. retenční nádrže) a předcházet
tak v období sucha problémům s vodou. Problém je i v sesuvu půdy a
zatopení vesnic bahnem z okolních polí – je nutné zaměřit se i na realizaci
remízků a zasakovacích pásů. Pro zajištění kvalitního životního prostředí
v území je nutná i osvětová činnost, které se věnuje několik subjektů
v působnosti území MAS. Důležitý je i rozvoj spolupráce vedení obce
s těmito subjekty a možnost zapojení veřejnosti do řešení problémů
v oblasti životního prostředí.
Naplněním tohoto opatření dojde ke kvalitnímu a vyváženému rozvoji
životního prostředí v mnoha oblastech (odpady, zadržování vody v krajině,
zeleň, rozvoj vzdělávacích aktivit v environmentálních oblastech).

E.
Zlepšení občanské
vybavenosti a
infrastruktury a

V době, kdy dochází k odlivu mladých rodin z venkova do měst, je velmi
důležité zaměřit se ve venkovském prostoru na podporu a modernizaci
infrastruktury občanské vybavenosti a v neposlední řadě zatraktivnění
území prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu v území – který dále
navazuje na podporu a rozvoj dalších odvětví. Řada obcí stále ještě
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posílení cestovního
ruchu

nedisponuje dostatečnou vybaveností v oblasti poskytování základních
služeb občanům. Objevují se problémy v oblasti odpadového hospodářství,
zcela chybí nebo jen omezeně fungují spolky, které nemají dostatečné
zázemí/vybavení ke své činnosti. Důležité je i zajištění služeb pro obyvatele
– např. dostupnost obchodu se základním zbožím a také zajištění služeb
knihovny. Atraktivnost obce podtrhuje i rozvinutý cestovní ruch a možnost
návštěvy kulturních památek.
K naplnění potřeby a zkvalitnění života v obci dojde díky zabezpečení
dostatečné občanské vybavenosti a zatraktivnění s ohledem na dobře
rozvinutý cestovní ruch.

F.
Zlepšení podpory
zemědělství,
lesnictví a
podnikání v
regionu

Převážná část území MAS Moravská cesta spadá do tzv. regionu úrodné
Hané s dlouholetou zemědělskou tradicí. Proto je této potřebě věnována
zvláštní pozornost s ohledem na nutnou podporu subjektům působícím
v zemědělství, potravinářství i lesnictví. Důležité je udržet v regionu
tradiční výrobu a zajistit možnost rozvoje začínajícím podnikatelům. Rozvoj
v této oblasti navazuje i na podporu cestovního ruchu v daných obcích, což
souvisí například s tradičními výrobky a potravinářstvím.
Díky naplnění potřeby bude v regionu fungovat kvalitní a moderní
zemědělská a lesnická výroba, v regionu zůstane dostatek podnikatelů i
v nezemědělských oblastech, kteří budou nabízet kvalitní výrobky a služby.

12

3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
Území MAS Moravská cesta je aktivním a inspirujícím regionem s rozvinutou škálou služeb a poskytující
kvalitní a bezpečný život v krásném kulturním a životním prostředí s využitím inovativních a chytrých
řešení a plně spolupracující komunitou v oblasti spolkového života, místních tradic a občanských
aktivit.

3.1.2 Strategické cíle
Strategický cíl 1: Kvalitní život v obcích s dostatečně zabezpečenými službami a rozvinutou
infrastrukturou a vybaveností v krásném kulturním a životním prostředí
Indikátor: Počet obyvatel území MAS Moravská cesta

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Specifický cíl 1.1: Kvalitní a dostatečná nabídka sociálních a zdravotních služeb v regionu
včetně podpory zaměstnanosti a komunitní sounáležitosti
Rozvojová potřeba: A. Zlepšení nabídky sociálních služeb a sociální práce včetně posílení
zaměstnanosti v regionu a rozvoj komunitní sounáležitosti1
Opatření: 1.1.1: Podpora sociálních služeb a práce včetně neformální péče v území
Opatření se zaměřuje na zajištění dostupné sociální péče a práce na celém území MAS. Podpora bude
směřována do infrastruktury pro sociální služby a práce v území včetně podpory a rozšíření sdílené a
neformální péče, která zahrnuje i paliativní a domácí hospicovou péči.
Opatření: 1.1.2: Podpora rozvoje komunitní sounáležitosti a posilování rodinných vazeb
Opatření se zaměřuje na podporu investic do oblasti rozvoje komunitní sounáležitosti, která zahrnuje
vzájemnou výpomoc včetně sdílení a výměny zkušeností sousedské i mezigenerační, dále podporu
dobrovolnictví. Součástí opatření je i podpora programů na posilování rodinných vazeb.
Opatření: 1.1.3: Podpora venkovské zaměstnanosti včetně vzdělávacích a osvětových aktivit
V rámci opatření budou podporovány zaměstnanostní programy pro tvorbu pracovních míst na
venkově. S tím souvisí i podpora dalších vzdělávacích a osvětových aktivit v různých oblastech.
Opatření: 1.1.4: Podpora komunitní sociální práce včetně vzniku a fungování komunitních center
Opatření se zaměřuje na podporu komunitní sociální práce s cílem aktivizace a participace cílových
skupin. S tím souvisí podpora investic do rozvoje a fungování komunitních center i jako místa pro
komunitní setkávání.

1

Rozvojová potřeba uvedená pod každým specifickým cílem se vždy vztahuje ke všem uvedeným opatřením.
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Specifický cíl 1.2: Bezpečná a rozvinutá dopravní infrastruktura v rámci regionu MAS
Moravská cesta
Rozvojová potřeba: B. Zvýšení bezpečnosti dopravy
Opatření: 1.2.1: Zvýšení bezpečnosti dopravy
Opatření se zaměřuje na podporu investic do dopravní infrastruktury zahrnující především opravy a
rekonstrukce komunikací a jejich doplňujících prvků (mosty, zastávky, chodníky, bezpečnostní prvky) s
cílem zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu.
Opatření 1.2.2: Podpora cyklistické a turistické infrastruktury
V rámci tohoto opatření bude zajištěna bezpečnost v dopravě prostřednictvím podpory investic do
cyklistické a turistické infrastruktury a její propojení se stávající sítí cyklistických a turistických tras,
které jsou využívány k trávení volného času, ale i jako bezpečná cesta do zaměstnání.

Specifický cíl 1.3: Kvalitní a dostupná vzdělávací síť v rámci regionu a spolupráce napříč
subjekty
Rozvojová potřeba:
C. Zlepšení podpory vzdělávání a školství v regionu
Opatření 1.3.1: Podpora a modernizace školství v regionu
Opatření se zaměřuje na podporu kvalitního a dostupného vzdělávání pro všechny obyvatele regionu.
Investice v rámci tohoto opatření budou směřovat na zajištění kvalitního vybavení a zázemí ve
vzdělávacích institucích a možnosti rozšíření nedostatečných kapacit, ale i investice na podporu
vzdělávacích programů. Součástí tohoto opatření je i podpora spolupráce napříč vzdělávacími subjekty
v regionu MAS Moravská cesta a obecně podpora propojení vzdělávání a meziobecní spolupráce
s cílem zefektivnění veřejné správy.
Opatření 1.3.2: Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání
Opatření se zaměřuje na podporu programů zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v
různých tematických oblastech s cílem spolupráce subjektů v území, ale i spolupráce v rámci komunit.
Opatření 1.3.3: Podpora národní i mezinárodní spolupráce
Rozvojová potřeba:
A. Zlepšení nabídky sociálních služeb a sociální práce včetně posílení zaměstnanosti v regionu a
rozvoj komunitní sounáležitosti
E. Zlepšení občanské vybavenosti a infrastruktury a posílení cestovního ruchu
F. Zlepšení podpory zemědělství, lesnictví a podnikání v regionu
Opatření se zaměřuje na podporu investic v různých oblastech spolupráce na úrovni národní i
mezinárodní. V rámci regionální spolupráce bude podporována spolupráce subjektů působících nejen
na území MAS – spolky, regionální značky, mikroregion, vzdělávací instituce, podnikatelé, veřejná
správa a samozřejmě spolupráce mezi jednotlivými MAS. Na mezinárodní úrovni se jedná zejména o
spolupráci mezi MAS a dalšími institucemi, které projeví zájem o spolupráci v oblastech, jimž se MAS
Moravská cesta věnuje.
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Specifický cíl 1.4: Rozvinutá péče a ochrana o životní prostředí
Rozvojová potřeba: D. Zlepšení péče o životní prostředí
Opatření 1.4.1: Podpora ochrany a péče o přírodu a krajinu
Opatření je zaměřeno na zlepšení stavu přírody a krajiny na území MAS. Jedná se o aktivity s cílem
posílení biodiverzity území a zlepšení přirozených funkcí krajiny. Spadají sem i aktivity jako adaptační
a mitigační opatření, které mohou pomoci při změně klimatu.
Opatření 1.4.2: Podpora a modernizace odpadového hospodářství
V rámci opatření budou podporovány aktivity na prevenci vzniku odpadů a jejich vhodné materiálové
a energetické využití, dále aktivity vedoucí ke zvýšení podílu tříděného odpadu a snížení likvidace
odpadu pomocí skládkování, tak aby na území MAS fungovalo tzv. oběhové hospodářství.
Opatření 1.4.3: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Opatření se zaměřuje na podporu zakládání či zlepšení stavu stávajících ploch a prvků sídelní zeleně
v obcích, jako jsou například parky, zahrady, sady, lesoparky, stromořadí, aleje, remízky a průlehy,
které mohou být doplněny i dalšími funkčními např. vodními prvky.
Opatření 1.4.4: Podpora komunitní energetiky a energetické úspory
V rámci toho opatření bude podpořena spolupráce obcí, občanů a podnikatelských subjektů při výrobě,
distribuci a skladování energie. Dále budou podporovány investice vedoucí k energetickým úsporám a
využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem je snížení energetické náročnosti veřejných budov a
veřejné infrastruktury, tedy především zateplení fasády a střechy, výměna oken a dveří a snížení
energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, např. výměna zdroje tepla pro
vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody. Podpora bude směřována i na výstavbu nových veřejných
budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Specifický cíl 1.5: Atraktivní region s dostatečnou občanskou vybaveností v krásném
kulturním prostředí
Rozvojová potřeba: E. Zlepšení občanské vybavenosti a infrastruktury a posílení cestovního ruchu
Opatření 1.5.1: Úprava a revitalizace veřejných prostranství
Předmětem opatření je podpora investic do úpravy a revitalizací veřejných prostranství včetně zeleně.
Do této oblasti můžeme zahrnout např. výstavbu a rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury
včetně chodníků, zeleně, parkování, rekreačních ploch.
Opatření 1.5.2: Chránit kulturní dědictví venkova včetně podpory muzeí a knihoven
Opatření se zaměřuje na podporu investic do kulturních památek venkova včetně knihoven a muzeí.
Zrekonstruované místní i regionální památky přispívají k atraktivnosti obce, a to nejen pro občany, ale
i pro turisty a návštěvníky. Ochrana kulturního dědictví zahrnuje především opravy a rekonstrukce
architektonických staveb, které mají kulturněhistorickou hodnotu, dále sakrálních staveb, pomníků a
křížů nebo sochařských děl. Kromě nehmotných památek je pro rozvoj obcí nezbytná také obnova či
zakládání muzeí, galerií a expozic, které návštěvníky seznámí s historií obce či tradičními řemesly.
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Opatření 1.5.3: Podpora kulturních a spolkových zařízení včetně jejich aktivit
Opatření se zaměřuje na investice do rekonstrukce a vybavení kulturních a spolkových zařízení a na
podporu jejich rozmanitých aktivit. Ve venkovském prostoru nejčastěji působí např. sbor dobrovolných
hasičů, sokol, mateřská/rodinná a komunitní centra, seniorské a sportovní kluby. Cílem je tedy podpora
jejich aktivit a zajištění dostatečného vybavení.
Opatření 1.5.4: Podpora venkovského cestovního ruchu včetně regionální značení
Opatření se zaměřuje na podporu venkovského cestovního ruchu včetně investic do veřejné
infrastruktury – orientační systémy a trasy, parkování, infocentra apod. Opatření se rovněž zaměřuje
na podporu a propagaci držitelů značení HANÁ regionální produkt®.
Opatření 1.5.5: Zajištění základních služeb v obci
Opatření se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích k zajištění základních služeb v obci, jakými jsou
např. obchody, kadeřnické a pedikérské služby, dostupná zdravotnická péče apod.

Specifický cíl 1.6: Vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských aktivit včetně
zemědělství a lesnictví
Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podpory zemědělství, lesnictví a podnikání v regionu
Opatření 1.6.1: Podpora investic do zemědělských podniků včetně zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Opatření se zaměřuje na podporu zemědělských podniků prostřednictvím investic, které poslouží ke
zlepšení a modernizaci jejich provozů včetně zpracování jejich produktů a následné uvádění na trh.
Cílem je podpořit tradiční zemědělskou výrobu a bioprodukci. Dále se opatření zaměřuje na podporu
a propagaci držitelů značení HANÁ regionální produkt®.
Opatření 1.6.2: Podpora investic do lesnictví
Opatření podporuje investice do různých oblastí lesnictví, jelikož les má funkci nejen produkční, ale i
společenskou. Proto bude podpora směřovat do lesnické infrastruktury, technologií a produktů, ale
také do neproduktivních investic v lesích, jakými jsou například výstavba a rekonstrukce stezek pro
turisty včetně doplňujících prvků (značení a informační tabule, herní/naučné/přírodní a fitness prvky,
odpočinková stanoviště/přístřešky apod.).
Opatření 1.6.3: Podpora podnikatelských subjektů
Opatření se zaměřuje na podporu podnikatelských subjektů a tradičních řemesel působících na území
MAS. Rozvoj a modernizace podnikatelského sektoru navazuje na další oblasti rozvoje regionu, jako
jsou například zaměstnanost a možná spolupráce se školami s ohledem na absolventy. Investice budou
směřovat do modernizace a rozvoje stávajících podnikatelských aktivit, ale i do zakládání nových
podnikatelských činností. I toto opatření se orientuje na podporu a propagaci držitelů značení HANÁ
regionální produkt®.
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD

Strategický cíl
1. Kvalitní život
v obcích
s dostatečně
zabezpečenými
službami a
rozvinutou
infrastrukturou a
vybaveností
v krásném
kulturním a
životním prostředí

Indikátor
strategického cíle
Počet obyvatel
území MAS
Moravská cesta

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

1.1. Kvalitní a dostatečná
nabídka sociálních a zdravotních
služeb v regionu včetně
podpory zaměstnanosti a
komunitní sounáležitosti

1.1.1. Podpora sociálních služeb a práce včetně neformální péče v území

1.2. Bezpečná a rozvinutá
dopravní infrastruktura v rámci
regionu MAS Moravská cesta

1.2.1. Zvýšení bezpečnosti dopravy

1.3. Kvalitní a dostupná
vzdělávací síť v rámci regionu a
spolupráce napříč subjekty

1.3.1. Podpora a modernizace školství v regionu

1.4. Rozvinutá péče o ochrana o
životní prostředí

1.4.1. Podpora ochrany a péče o přírodu a krajinu

1.1.2. Podpora rozvoje komunitní sounáležitosti a posilování rodinných vazeb
1.1.3. Podpora venkovské zaměstnanosti včetně vzdělávacích a osvětových aktivit
1.1.4. Podpora komunitní sociální práce včetně vzniku a fungování komunitních center

1.2.2. Podpora cyklistické a turistické infrastruktury

1.3.2. Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání
1.3.3. Podpora národní i mezinárodní spolupráce
1.4.2. Podpora a modernizace odpadového hospodářství
1.4.3. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
1.4.4. Podpora komunitní energetiky a energetické úspory

1.5. Atraktivní region
s dostatečnou občanskou
vybaveností v krásném
kulturním prostředí

1.5.1. Úprava a revitalizace veřejných prostranství
1.5.2. Chránit kulturní dědictví venkova včetně podpory muzeí a knihoven
1.5.3. Podpora kulturních a spolkových zařízení včetně jejich aktivit
1.5.4. Podpora venkovského cestovního ruchu včetně regionálního značení
1.5.5. Zajištění základních služeb v obci

1.6. Vznik nových a rozvoj
stávajících podnikatelských
aktivit včetně zemědělství a
lesnictví

1.6.1. Podpora investic do zemědělských podniků včetně zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
1.6.2. Podpora investic do lesnictví
1.6.3. Podpora podnikatelských subjektů
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD
1.1. Kvalitní a dostatečná
nabídka sociálních a
zdravotních služeb v
regionu včetně podpory
zaměstnanosti a
komunitní sounáležitosti

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

1.1.1. Podpora sociálních
služeb a práce včetně
neformální péče v území

2.3 Zajištění dostatečného rozsahu
služeb a předcházení vzniku a
prohlubování sociálního vyloučení

1.1.2. Podpora rozvoje
komunitní sounáležitosti a
posilování rodinných vazeb

5.3 Zajistit efektivní prevenci
sociálního vyloučení a energetické
chudoby a podporovat komunitní
život v obcích

1.1.3. Podpora venkovské
zaměstnanosti včetně
vzdělávacích a osvětových
aktivit

5.1 Zvýšení diverzifikace
ekonomických činností a podpora
tvorby lokálních pracovních míst

1.1.4. Podpora komunitní
sociální práce včetně vzniku a
fungování komunitních center

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v
regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit

1.2. Bezpečná a
rozvinutá dopravní
infrastruktura v rámci
regionu MAS Moravská
cesta

1.2.1. Zvýšení bezpečnosti
dopravy

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v
rámci regionů

1.2.2. Podpora cyklistické a
turistické infrastruktury

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v
rámci regionů

1.3. Kvalitní a dostupná
vzdělávací síť v rámci
regionu a spolupráce
napříč subjekty

1.3.1. Podpora a modernizace
školství v regionu

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v
regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a rea na problémy
spojené se stárnutím a existencí či
vznikem sociálně vyloučených lokalit

1.3.2. Podpora zájmového,
neformálního a celoživotního
vzdělávání

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

existencí
či
vznikem
vyloučených lokalit

1.4. Rozvinutá péče o
ochrana o životní
prostředí

1.5. Atraktivní region
s dostatečnou
občanskou vybaveností
v krásném kulturním
prostředí

sociálně

1.3.3. Podpora národní i
mezinárodní spolupráce

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro
diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce

1.4.1. Podpora ochrany a
péče o přírodu a krajinu

3.4 Pečovat o prostředí obce a
stabilizovat dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její degradaci

1.4.2. Podpora a modernizace
odpadového hospodářství

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

1.4.3. Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech

3.4 Pečovat o prostředí obce a
stabilizovat dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její degradaci

1.4.4. Podpora komunitní
energetiky a energetické
úspory

Specifický cíl 3.5: Umožnit
energetickou transformaci
venkovského zázemí regionálních
center

1.5.1. Úprava a revitalizace
veřejných prostranství

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

1.5.2. Chránit kulturní
dědictví venkova včetně
podpory muzeí a knihoven

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v
regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

1.5.3. Podpora kulturních a
spolkových zařízení včetně
jejích aktivit

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v
regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na
kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

1.6. Vznik nových a
rozvoj stávajících
podnikatelských aktivit

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

1.5.4. Podpora venkovského
cestovního ruchu včetně
regionálního značení

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro
diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich
venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení
podnikatelských subjektů ve vztahu k
potřebám trhu práce

1.5.5. Zajištění základních
služeb v obci

5.4 Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti

1.6.1. Podpora investic do
zemědělských podniků včetně
zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Specifický cíl 6.1: Posilovat koordinaci
strategického a územního plánování

1.6.2. Podpora investic do
lesnictví

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR
21+

1.6.3. Podpora
podnikatelských subjektů
včetně zemědělství a lesnictví

5.1 Zvýšení diverzifikace
ekonomických činností a podpora
tvorby lokálních pracovních míst

Podíl opatření SCLLD, která nenaplňují žádný specifický cíl SRR ČR 21+, činí 24 % ze všech opatření
Strategického rámce SCLLD.
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie
Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Moravská cesta 21+

Název
Opatření
----------1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6.1 1.6.2 1.6.3
Strategického rámce
1.1.1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.2
2
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.3
1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.4
3
3
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.2
1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.3.1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.3.2
1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.3.3
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.4.1
1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.4.2
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.4.3
1
2
\
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.4.4
2
1
\
x
x
x
x
x
x
x
x
1.5.1
3
\
x
x
x
x
x
x
x
1.5.2
2
\
x
x
x
x
x
x
1.5.3
2
3
\
x
x
x
x
x
1.5.4
2
1
1
\
x
x
x
x
1.5.5
1
2
1
\
x
x
x
1.6.1
2
\
x
x
1.6.2
2
1
\
x
1.6.3
3
1
1
1
1
2
\
Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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1.1.3-1.1.2: Věcná a územní vazba – neformální podpora komunity může vést i k formálnímu
zaměstnání na vesnici.
1.1.3-1.1.4: Věcná a územní vazba – aktivity na podporu zaměstnanosti mohou probíhat v komunitním
centru.
1.2.1-1.2.2: Územní vazba – na zrekonstruované komunikace a chodníky naváží v některých místech
cyklostezky.
1.3.1-1.3.2: Organizační vazba – na aktivity škol často navazují aktivity zájmového vzdělávání,
organizace spolupracují na společných projektech.
1.4.1-1.6.1: Územní vazba – při péči o krajinu v CHKO Litovelské Pomoraví je nutná spolupráce se
zemědělci, aby nedocházelo k aktivitám, které by mohly poškozovat území.
1.4.3-1.4.4: Územní a věcná vazba – plánování investic do energetických úspor v sídlech logicky
navazuje na investice do zlepšení sídelní zeleně.
1.4.2-1.4.3: Územní vazba – funkční odpadový systém významně napomáhá ke kvalitě prostředí ve
městech a na venkově.
1.1.1-1.1.4: Věcná vazba – aktivity jsou provázané, v komunitních centrech budou poskytovány i
sociální služby.
1.1.1-1.1.2: Územní a věcná vazba – vzájemná sousedská a mezigenerační výpomoc často může ukázat
potřebu specializované sociální služby.
1.1.3-1.6.3: Finanční a věcná vazba – podnikatelé vytvoří na venkově pracovní místa i pro místní
obyvatele.
1.2.2-1.5.4: Územní vazba – zrekonstruované nebo nové cyklostezky mohou vést kolem objektů
venkovské turistiky, čímž dojde k posílení cestovního ruchu.
1.2.2-1.6.3: Územní vazba – nově vybudované cyklostezky mohou využívat zaměstnanci firem pro cesty
do práce.
1.3.1-1.6.3: Územní a finanční vazba – školy spolupracují s místními podnikatelskými subjekty, často
jsou podnikatelé i sponzory různých školních akcí.
1.3.2-1.5.3: Územní a věcná vazba – aktivity neformálního vzdělávání probíhají v prostorách spolků a
kvalita aktivit je mnohdy závislá na úrovni materiálního a technického vybavení.
1.3.3-1.6.3: Věcná vazba – spolupráce podnikatelských subjektů např. v cestovním ruchu (restaurace
– ubytování – místní památka) výrazně napomáhá zvýšení poptávky po všech těchto službách.
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1.4.1-1.4.3: Územní vazba – velká část území MAS Moravská cesta se nachází v CHKO Litovelské
Pomoraví. Způsob péče o krajinu v intravilánu úzce souvisí s péčí o krajinu v extravilánu.
1.4.2-1.4.4: Věcná vazba – aktivity spolu úzce souvisí, ideálně by měly být řešeny společně, jelikož
funkční odpadový systém může napomáhat využití obnovitelných zdrojů energie.
1.4.1-1.3.1: Věcná vazba – péče o přírodu a krajinu je jedním z témat, na které by se měl klást větší
důraz při školní výuce.
1.5.1-1.4.3: Územní a finanční vazba – aktivity spolu souvisí, investice do revitalizace veřejných
prostranství řeší i zeleň v intravilánu.
1.5.1-1.5.4: Územní vazba – funkční dopravní a technická infrastruktura včetně příjemného veřejného
prostranství napomáhá i rozvoji cestovního ruchu v obci.
1.5.1-1.6.3: Územní vazba – funkční dopravní a technická infrastruktura napomáhá rozvoji
podnikatelských subjektů, pro které je tato infrastruktura nezbytná.
1.5.2-1.5.4: Územní vazba – zrekonstruované místní i regionální památky přispívají k atraktivnosti
obce.
1.5.2-1.5.5: Územní vazba – knihovna je jednou ze základních služeb v obcích.
1.5.2-1.3.2: Věcná a územní vazba – muzea, expozice i knihovny přispívají k rozvoji neformálního
vzdělávání.
1.5.3-1.1.4: Územní vazba – spolková činnost v menších obcích se často soustředí do jednoho objektu.
Tím se v některých obcích mohou stát i komunitní centra.
1.5.4-1.6.3: Věcná a finanční vazba – podnikatelé v cestovním ruchu tvoří nezanedbatelnou část
podnikatelských subjektů na území MAS.
1.5.5-1.3.1: Věcná vazba – kvalita školy je pro obec jedním z klíčových témat, kterým se musí věnovat
při zajištění základních služeb.
1.5.5-1.2.1: Územní vazba – bezpečnost dopravy včetně chodníků jsou pro většinu obyvatel v obci
nezbytné. Obce musí zajišťovat opravy a rekonstrukce tak, aby byla zároveň zaručena dostupnost
základních služeb.
1.6.1-1.6.2: Věcná vazba – na území CHKO musí docházet ke spolupráci při plánování investic do
zemědělské i lesnické infrastruktury. Stezky pro turisty často vedou po zemědělské i lesní půdě.
1.6.2-1.4.1: Věcná vazba – aktivity na posílení biodiverzity území se dějí i na lesní půdě, jelikož velkou
část území MAS tvoří CHKO Litovelské Pomoraví.
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4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
MAS Moravská cesta je dobrovolným spolkem a samostatným svazkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění. Jedná se o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými
osobami.
Účelem spolku je rozvoj regionu Moravská cesta, naplňování společných zájmů členů spolku koordinací
spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry metodou LEADER realizace Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.
Podrobnosti o fungování MAS jsou uvedeny ve stanovách MAS zde: http://www.moravskacesta.cz/stanovy-a-vnitrni-smernice/.
Povinné orgány MAS:
•
•
•
•
•

Valná hromada – nejvyšší orgán MAS
Výbor spolku – rozhodovací orgán MAS
Předseda a místopředseda
Výběrová komise – výběrový orgán MAS
Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS

Jednání povinných orgánů MAS upravuje jednací řád, který je dostupný na webu:
http://www.moravska-cesta.cz/stanovy-a-vnitrni-smernice/.
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí výboru spolku a zastupuje
sdružení navenek.
K naplnění stanovených cílů místní akční skupiny slouží management rozvoje (kancelář MAS):
•
•
•
•
•
•

Manažer SCLLD
Manažer programových rámců
Animátor škol
Asistent
Účetní
Pracovní skupiny

Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS
(http://www.moravska-cesta.cz/).
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Obrázek 4 Organizační struktura MAS Moravská cesta

4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci realizace SCLLD.
1) Animace akčního plánu a dotační poradenství
a) Animace v rámci alokací Akčního plánu SCLLD
MAS bude poskytovat žadatelům konzultace a metodickou pomoc při zpracování projektových záměrů
ve vztahu k naplňování Akčního plánu SCLLD a dodržování pravidel a podmínek stanovených ze strany
řídícího orgánu. MAS bude informovat všechny aktéry v území o možnosti dotační podpory v rámci
Akčního plánu SCLLD, a to prostřednictvím svých webových a facebookových stránek, e-mailem či
uspořádáním seminářů/setkání pro všechny aktéry v území (obce, spolky, podnikatelé, neziskové
organizace a další), které budou informovat o možnostech podpory, podmínkách dotace nebo
představení systému, v rámci kterého bude nutné žádost zpracovat.
b) Dotační poradenství
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Úkolem MAS bude informovat žadatele o dalších dotačních možnostech (mimo Akčního plán SCLLD)
jako jsou národní, krajské, grantové a další programy, prostřednictvím všech dostupných informačních
kanálů (webových a facebookových stránek, e-mailem či uspořádáním seminářů/setkání pro všechny
aktéry v území). MAS bude mapovat všechny záměry v území bez ohledu na to, zda mohou být
podpořeny jen v rámci Akčního plánu SCLLD, a bude hledat další možné finanční zdroje pro podporu
těchto projektových záměrů. Žadatelům budou poskytovány konzultace a hledány nejvhodnější
dostupné dotační zdroje pro podporu jejich záměru. MAS bude prezentovat příklady dobré praxe
v realizaci projektů v různých oblastech podpory, a to jak projekty národní, tak i mezinárodní, a bude
podporovat a pomáhat aktérům z území při jejich vzájemném propojování a spolupráci.
3) Informování, propagační a vzdělávací akce
a) Informování
V rámci realizace SCLLD hodlá MAS zajistit informovanost občanů, zájmových skupin a široké veřejnosti
o naplňování SCLLD, a především o dotačních možnostech a seminářích pro žadatele a příjemce, konání
akcí na území MAS. K tomu bude využito několik informačních kanálů – webové stránky
(www.moravska-cesta.cz), stránka na FB MAS Moravská cesta, Zpravodaj Moravskou cestou, Noviny
Doma na Hané, Výroční zpráva MAS (v elektronické podobě – zveřejněna na webových stánkách MAS
a distribuována členům MAS, partnerským MAS, příp. významným institucím apod.). Informace se
k veřejnosti dostanou rovněž prostřednictvím pravidelných tiskových zpráv, letáků a dalších materiálů
o aktuálním dění v MAS.
b) Vzdělávací akce
Pořádání školení/seminářů pro širokou veřejnost a aktéry z území o podporovaných aktivitách v rámci
SCLLD a prezentování podmínek přípravy projektových záměrů a informace o následném procesu, buď
v rámci realizace Akčního plánu SCLLD, nebo jako podpora prostřednictvím dalších dotačních možností,
školení pro práci v systémech. Účast manažerů MAS na vzdělávacích akcích a školeních – zvyšování
způsobilosti místních aktérů pro vypracování a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti
projektového řízení. MAS pomáhá při organizaci vzdělávacích akcí pro aktéry v území – sdílení
zkušeností (účetní, knihovníci, učitelé, starostové a další), tematické semináře (GDPR, odpadové
hospodářství, propagace v médiích, obecní zpravodaje a další), exkurze místní i zahraniční (ukázka
příkladů dobré praxe). Vydávání vzdělávacích výukových materiálů s tématikou místních tradic a
historie.
c) Propagační akce
Pravidelné pořádání DNE MAS ve spolupráci s místními vzdělávacími institucemi a místními výrobci a
řemeslníky. Důležitou součástí je i podpora značení HANÁ regionální produkt® a s tím související akce.
Prezentace MAS a spolupráce při organizaci tradičních akcí – food festivaly, trhy regionálních produktů
a řemesel, Tvarůžkový festival a další. Prezentace MAS a SCLLD na národní a mezinárodní úrovni –
Regionální stálá konference, výstavy – Země živitelka, Agrokomplex, Regiontour, festivaly apod.

4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni
a přeshraniční spolupráce
Během programovacího období 2021–2027 budeme pokračovat ve spolupráci v oblastech, které
jsou souladu s cíli a opatřeními SCLLD. Zejména chceme rozvíjet spolupráci na projektech týkajících se
výměny zkušeností, animace a propagace regionálního značení. Jako nositelé značení HANÁ regionální
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produkt® bychom rádi spolupracovali s partnerskými MAS, které mají na starosti značení domácích
výrobků a služeb, také s partnery, s nimiž již spolupracujeme na národní i mezinárodní úrovni.

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Moravská cesta bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým
pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období
2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru
regionální politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI2. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány
v monitorovacím systému.

4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka 7 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Strategický cíl
1. Kvalitní život
v obcích
s dostatečně
zabezpečenými
službami a
rozvinutou
infrastrukturou a
vybaveností
v krásném
kulturním a
životním
prostředí

2

Indikátor

Měrná jednotka

Počet obyvatel
území MAS

Počet osob

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

(31.12.2019)

(31. 12. 2027)

31 946

32 500

Národní číselník indikátorů
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji,
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování
standardů MAS.
Digitálně podepsal

V Nákle dne 2.7.2021

Julie
Julie Zendulková
2021.07.02
Zendulková Datum:
15:03:49 +02'00'

……………………………………………………….
Statutární zástupce MAS Moravská cesta
Julie Zendulková
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