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Úvod 

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je spolek, který napomáhá rozvoji kyjovského regionu od roku 2004. 

Prostřednictvím programu LEADER a jiných podpořilo již stovky projektů obcí, neziskových organizací a 

drobných podnikatelů. Kromě toho realizuje také vlastní projekty vycházející z podnětů místních 

obyvatel a reagující na jejich potřeby. Svou činností přineslo na Kyjovsko více než 100 mil. Kč. Hlavním 

posláním je podporovat místní iniciativy, propojovat partnery a vytvářet podmínky pro realizaci nových 

nápadů a projektů, jež vytváří pozitivní prostředí a image regionu. 

K naplnění tohoto poslání přispěje i tento projekt, díky kterému může sdružení připravit kvalitní strategii 

pro další období. 

 

Zpracování strategie předcházely tyto kroky: 

Informační kampaň: 

 informování starostů o přípravných krocích ke Strategii a o situaci s vyjednáváním PRV na národní i 

evropské úrovni,  

 starostové souhlasili se zpracováním Strategie 

 starostové přislíbili pomoc (informační kampaň, distribuce pozvánek na komunitní plánování, osobní 

pozvání klíčových hráčů, finanční spoluúčast na dotaci, pokud vyjde) 

 dohoda o území zahrnujícím 45 obcí-  bude zpracována pro celé území a členěna na mikroregiony 

 Valná hromada MAS pověřila MAS zahájením zpracování Strategie 

 byla představena struktura Strategie a schéma zpracování a řízení 

 byly dohodnuty termíny schůzek komunitního plánování 

 Informační leták do všech domácností s  představením postupných kroků zpracování Strategie  

 (struktura letáku:  kdo jsme, co děláme, proč potřebujeme strategii, kdo ji udělá, jak se mohou místní 

zapojit,  kde se s námi mohou setkat, jak budeme postupovat) 

Zahájení tvorby Strategie 

 Schválení realizace Strategie jednotlivými zastupitelstvy 

 Schválení komunikační strategie 

 Ustavení řídící skupiny pro strategii 

 Komunitní plánování v jednotlivých mikroregioenech : 

o Mikroregion Babí Lom, KYJOV; Městské kulturní středisko 

o Mikroregion Nový Dvůr, SVATOBOŘICE-MISTŘÍN; Kulturní dům 

o Mikroregion Bzenecko, BZENEC; zasedací místnost MěÚ  

o Mikroregion Ždánicko, ŽDÁNICE; Kavárna Kulturního domu 

o Mikroregion Moštěnka, KOSTELEC; Kulturní dům  
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o Mikroregion Podchřibí, ŽÁDOVICE; Komunitní centrum (OÚ) 

o Mikroregion Hovoransko, HOVORANY; Sokolovna 

Zapojení dětí a mládeže 

 Keramická soutěž pro MŚ a ZŠ Kyjovska – 18 škol, 150 prací, vernisáž v rámci Dne Země  

 Diskuse se studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově (diskuse v 6ti třídách, cca 27 studentů na třídu) 

 „Návrh na zlepšení prostředí v mé obci“ – sekunda Klvaňova gymnázia v Kyjově – popis problému (foto, 

koláže, PC grafika, text ad.), návrh na řešení (nákres, popis, kolik to přinese pracovních míst apod.), 

upoutávka/reklama na hotový projekt 

 Oslovení všech ředitelů MŠ a ZŠ Kyjovska – přednáška na setkání ředitelů o ISÚ + předání podkladu 

k zapojení dětí 

 Shromáždění výtvarných a literárních děl žáků  

Zpracování analytické části 

 Komunitní projednání stavu a rozvoje regionu  

 SWOT analýza regionu 

 Shromáždění podkladů z komunitního plánování 

 Shromáždění analytických dat od obcí, dotazníky JMK, statistiky, územně analytické podklady ORP 

 Syntéza všech shromážděných dat, analýz a názorů 

 Vytvoření pracovní verze vize rozvoje regionu + návrh rozvojových oblastí 

Jednání Řídící skupiny Strategie 

 Odsouhlasení VIZE 

 Principy rozvoje – MISE 

 SWOT analýza regionu 

 Stanovení oblastí rozvoje 

 Návrhy pracovních skupin 

Připomínkování a rozpracování v pracovních skupinách 

 Rozeslání zpracovaných výstupů k připomínkování 

 Zapracování připomínek 

 Svolání pracovních skupin ke klíčovým oblastem 

 Stanovení strategických a specifických cílů a indikátorů 

Zpracování pracovní verze Strategie 

 Zapracování připomínek pracovních skupin 

 Revize všech výstupů, odstranění překryvů mezer  
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1. Základní teze Strategie Kyjovské Slovácko 2014-24  

MISE / ÚČEL ROZVOJE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU 

ÚČEL ROZVOJE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU: 

 Zvýšení kvality života obyvatel 

 Posílení vazeb obyvatel k regionu 

 Zvýšení identity regionu a jeho hodnoty 

Principy rozvoje: 

 Udržitelný a zdravý rozvoj území, šetrný přístup k životnímu prostředí 

 Respektování potřeb všech skupin obyvatel 

 Partnerství, komunikace, otevřenost 

 Udržování, rozvíjení a vytváření místních tradic 

VIZE ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU V ROCE 2024 

Region MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je v roce 2024: 

 

 svébytný venkovský region, který udržuje, podporuje a vytváří tradice, 

 s hodnotnou, udržovanou a dobře prostupnou krajinou a zdravým životním prostředím, 

 s dostatkem pracovních příležitostí a fungující ekonomikou, která se opírá především o malé a střední 

podnikání, místní zemědělství vč. vinařství,  

 region s dostatečnou a moderní infrastrukturou,  

 region s rozvinutým cestovním ruchem využívajícím přednosti vinařství, hodnotné krajiny, historie, 

památek a kulturních tradic, nabízející turistům nevšední zážitky i kvalitní služby, místo, kam se turisté 

rádi vracejí, 

 příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život všech skupin obyvatel, 

 region nabízející dostatek příležitostí pro vzdělávání i volný čas, kulturu,  sport a rekreaci, 

 kde žijí lidé hrdí na svůj region a aktivně podporující jeho rozvoj, který neztrácí své obyvatele, 

 region, kde existuje mezigenerační pospolitost, funguje dobrá spolupráce mezi sektory, obcemi i 

mezinárodní spolupráce. 
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Klíčové oblasti rozvoje 

Pro strategii rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu byly stanoveny tyto klíčové oblasti 

rozvoje: 

1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí 

2. Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace 

3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy, veřejná prostranství, 

památky, bezpečnost 

4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace, turistika 

5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

6. Řízení, organizace, koordinace, spolupráce, informovanost, práce s veřejností jako průřezová oblast 
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2. Analytická část 

 
V severní části regionu převládají paleogenní jílovce a pískovce račanské jednotky magurské skupiny 

příkrovů, v západní a jihozápadní části paleogenní jílovce a pískovce ždánické jednotky vnější skupiny 

příkrovů a v jižní části, zejména na styku s Dolnomoravským úvalem, převládají sarmatské a panonské 

sedimenty (jíly, písky a místy štěrky) Vídeňské pánve. V celé oblasti se velmi často vyskytují překryvy 

pleistocenních spraší a sprašových hlín. 

 

V oblasti Ždánického lesa a jeho úpatí tvoří geologický podklad převážně paleogenní sedimenty 

ždánické a pouzdřanské jednotky vnější skupiny příkrovů. Velmi rozšířené jsou mohutné překryvy 

kvartérních spraší a sprašových hlín. 

 

Geologický podklad v oblasti Chřibů a jejich úpatí je tvořen paleogenními jílovci, pískovci a slepenci 

převážně račanské jednotky magurského flyše. Před čelem magurského příkrovu na styku s Roštínskou 

brázdou roztroušeně vystupují flyšové horniny zdounecké jednotky vnější skupiny příkrovů. 

V okrajových částech pohoří se vyskytují překryvy spraší a sprašových hlín. 

 

Podloží Dolnomoravského úvalu zahrnuje pestrý sled mořských a terestrických neogenních sedimentů 

Vídeňské pánve z období eggenburgu až pliocénu. Tento horninový komplex zakrývají kvartérní fluviální 

sedimenty – říční písky a štěrky, místy s jezerními a močálovými uloženinami. Významně rozšířené jsou 

rovněž mocné eolické sedimenty. Kvartérní sedimentace pokračuje dosud usazováním povodňových 

hlín. Sedimenty Dolnomoravského úvalu obsahují ložiska lignitu a ropy. Dolnomoravský úval je jako užší 

součást Vídeňské pánve vnitrohorskou pánví s komplikovanou stavbou. Na jejím vzniku při intenzívní 

subsidenci ve středním badenu se výrazně uplatnily systémy zlomů, které zasahují hluboko do 

předneoidního podloží budovaného příkrovy Vnějších Karpat. Tektonické poklesy podél zlomů (u 

Topolné, Uherského Hradiště aj.) pokračovaly až do kvartéru a propojily Dolnomoravský úval 

prostřednictvím Napajedelské průrvy s Hornomoravským úvalem a prostřednictvím Věstonické brány 

s Dyjsko-svrateckým úvalem. 
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SWOT analýza 

4.1  Klíčová oblast 1: Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí – SWOT 
analýza 

Silné stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Slabé stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Vinařství, zlepšující se podmínky pro vinařství  Úbytek nebo stagnace malovinařů 

 Rozvoj velkovinařství 
 Nevyužité podmínky pro ovocnářství, zelinářství, 

zanedbané, nevyužívané sady 

 Zlepšující se spolupráce vinařů – vinařské spolky, 
společné akce pro turisty  

 Nízký stupeň zpracování místních produktů, 
chybějí zpracovatelské kapacity na produkty 
malého a středního podnikání 

 Příroda, čisté prostředí, biotopy, druhová pestrost, 
četnost chráněných území (Ždánický les, Bílé 
Karpaty) 

 Úbytek drobných zemědělců -  ztráta 
samozásobitelství na venkově 

 Členitost krajiny 
 Ztráta vztahu k půdě u mladých generací, 

nepředává se řemeslo mladší generaci 
 Listnaté lesy  Špatná prostupnost krajiny 

 Realizované pozemkové úpravy 

 Devastace a eroze zemědělské půdy 
(nedostatečné množství krajinotvorných 
a protierozních prvků – remízky, zeleň apod., 
špatný způsob osévání zemědělské půdy, 
monokultury, pěstování nevhodných, povrchových 
plodin – např. kukuřice, nešetrnost k obdělávané 
půdě -hnojení, vysoké chemické vstupy do půdy, 
výnosy na úkor ochrany půdy, velké stroje, ad.) 

 Slivovica – sady  Znečišťování vod 
 

 Fotovoltaické elektrárny v krajině 

 
 Opuštěné zemědělské areály 

  Neudržované polní cesty 

  Nedostatek zeleně 

 
 Zanedbané aleje 

  Nadměrná těžba lesů 

  Černé skládky 

  Energetická náročnost veřejných budov 
a obecního majetku 

  Nedostatečná komunikace mezi vinaři 

  Absence řízeně zakládaných a následně 
udržovaných mokřadů 

  Špatné hospodaření se zvěří (klesají stavy zajíců, 
bažantů, koroptví…..) 
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Příležitosti pro území MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu 

Ohrožení území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Krajinný ráz     Politika MZE, složitá legislativa pro malovinaře 
 Optimální podmínky pro sadařství, zelinářství  Neochota státu podporovat investice do krajiny 
 Tradiční zemědělství  Úbytek biodiverzity ve volné krajině 
 Krajové výrobky  Povodně, přívalové deště 
 Vzrůstající obliba vína a destilátů  Sucho, zrychlený odtok vody z krajiny 
 Rozvíjející se vinařská turistika  Znečištění vod 
 Možnost vícezdrojového financování investičních 

akcí 
 Využití zemědělské půdy jako zdroje energie 

 Externí zdroje financování, dotace EU 
 Ježdění aut a hlavně čtyřkolek po lesích - plašení 

zvěře, ztráta lesa jako klidové zóny, atd. 
  Ubývání chovných zvířat 

  Opouštění zahrádek 

  Zemědělské monopoly 
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4.2 Klíčová oblast 2: Podnikání nezemědělské povahy – průmysl a výroba, služby, obchod, 
cestovní ruch, památky, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace - SWOT analýza 

Silné stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Slabé stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 OHK (TOP TEN) 
 Vysoká míra nezaměstnanosti (převyšující průměr 

kraje iČR), málo pracovních příležitostí    
 Růst počtu návštěvníků a turistů  Sezonní zaměstnanost 
 Bohatá historie, živé tradice postavené na folkloru 

a vinařství – zajímavé turistické cíle 
 

 Odliv kvalifikované pracovní síly za lepšími 
možnostmi zaměstnání 

 Dědictví otců – vazba na místo a tradice 

 Nevhodná struktura pracovní síly – školy 
nereflektují potřeby pracovního trhu, chybí 
učňovský odborný dorost, malé propojení 
učňovského školství s podnikatelskou sférou 

 Pohostinnost místních obyvatel 
 Nízké příjmy a s tím spojená malá kupní síla 

obyvatelstva 
 Volné a levné prostory k podnikání  Řemeslná výroba – málo rozvinutá 
 Existence tradičních průmyslových firem 

(sklárny, šroubárny, strojírenské firmy, plasty ad.) 
 Chybějí zpracovatelské kapacity (v potravinářství 

– místní zemědělské produkty) 

 Obměna technologií  Krajové výrobky - scházejí 
 Nově vzniklé služby v oblasti CR  Špatná prostupnost krajiny 

 Nízká mzdová nákladovost 
 Špatná propagace regionu, míst – chybí důraz na 

koncovku (produkty, cíle) chybí destinační 
management 

 Velké množství životaschopných OSVČ 
 Významný pokles počtu přenocování a zkracování 

doby pobytu za posledních deset let 
 

 Rušení menších obchodů - vliv supermarketů 

  Úbytek rodinných firem a živností 

  Dopravní napojení stávajících průmyslových zón 

 
 Nedostatečná infrastruktura pro cestovní ruch vč. 

doplňkové, např. chybí ubytovací a stravovací 
zařízení pro různý typ klientely 

  Špatná kvalita služeb (pohostinství ad.) 

  Špatně nastavené podnikatelské záměry – 
strategické plány 

  Nedostatečné služby (řemeslné služby, 
wellness….) 

  Vinařské stezky – nenaplňuje se celý program, 
chybí koordinace při jejich značení 

 

  



- 10 - 

 

Příležitosti pro území MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu 

Ohrožení území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Vzrůstající obliba cykloturistiky a agroturistiky 
 Stárnutí obyvatelstva, odliv schopných / mladých 

lidí za prací mimo území MAS 
 Rozvíjející se vinařská turistika  Nárůst automobilové dopravy 

 Růst počtu návštěvníků a turistů 
 Omezená kapacita při budování nových 

ubytovacích zařízení 
 Rozvoj sítě cyklostezek a cyklostras v širším 

území a mezinárodních 
 

 Možnost vícezdrojového financování investičních 
akcí 

 

 Externí zdroje financování, dotace EU  

 Nové formy spolupráce PPP  

 Ubytování typu BB (bed and breakfast)  

 Podpora inovací, výzkumu a vývoje  

 Informace specializovaných agentur (CZECH 
INVEST ad.) 

 

 Nové formy podnikání – např. sociální, typy 
předškolních zařízení apod. 
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4.3 Klíčová oblast 3: Řízení a rozvoj obcí, bydlení, bezpečnost, infrastruktura vč. dopravy, 
výstavba, urbanismus, veřejná prostranství - SWOT analýza 

Silné stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Slabé stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Fungující občanská sdružení/spolky/neziskové 
organizace – kultura, sport, společenský život 

 Úbytek mladých rodin  

 Zlepšující se vzhled obcí 
 Ne vždy dobrá spolupráce obcí, malá 

informovanost, nedostatečné informační systémy 
v některých obcích, malá koordinace akcí 

 Obnova památek 
 Nedostatečná infrastruktura pro bydlení, chybí 

byty zvláště pro mladé a seniory Nedostatek 
stavebních pozemků pro rodinnou výstavbu 

  
 Ne všude dostatečná technická infrastruktura - 

chybějící kanalizace, některé nevyhovující ČOV, 
zastaralé nebo nedostatečné veřejné osvětlení ad. 

 Uspokojivá dopravní dostupnost větších měst 
 Chátrající budovy, špatný stav některých 

historických budov 

 Nízká kriminalita, bezpečno 
 Špatná společná propagace regionu, míst; chybí 

destinační management 

 Volné a levné prostory pro podnikatelské využití 
 Nezájem některých občanů o veřejné dění, malá 

motivace 
 

 Stav komunikací 

 
 Není bezbariérová dostupnost 

  Čistota a vzhled veřejných prostranství, údržba 
zeleně 

 
 Finanční negramotnost 

  IT negramotnost 

  Málo finančních prostředků na zázemí pro 
sportovní, kulturní a volnočasové aktivity 

 
 Informovanost občanů ve všech obcích 

o komunitním plánování a sociálních službách na 
Kyjovsku 

 
 Rozšiřování a používání drog mezi mládeží 

  Nedostatek policejních služeben 
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Příležitosti pro území MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu 

Ohrožení území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Vzrůstající obliba cykloturistiky a agroturistiky  Stárnutí obyvatelstva 

 Rozvíjející se vinařská turistika 
 Atraktivnější příležitosti k životu a práci mladých 

mimo území MAS 
 Růst počtu návštěvníků a turistů  Nepřipravenost subjektů ke spolupráci 
 Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras v širším území 

a mezinárodních 
 Nedostatek financí 

 Možnost vícezdrojového financování investičních 
akcí 

 Snadná dostupnost návykových látek (pervitin) 

 Externí zdroje financování, dotace EU 
 Nedostatečné řešení stavu a dopravních závad 

pozemních komunikací a chodníků ze strany 
kompetentních orgánů 

 Nastartování nových forem meziobecní 
spolupráce 

 

 

  



- 13 - 

 

4.4 Klíčová oblast 4:  Aktivity volného času, společenský život, kultura, sport, rekreace – 
SWOT analýza 

Silné stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Slabé stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Aktivní spojené s historií a tradicemi – košty, tradiční 
krojované hody, fašank, tance, písně ad., folklorní 
festivaly, fungující folklórní soubory 

 Finanční a komunikační problémy folklorních 
souborů (neprofesionalita). Málo finančních 
prostředků pro sportovní, kulturní a volnočasové 
aktivity 

 Fungující občanská sdružení/spolky/neziskové 
organizace – kultura, sport, společenský život 

 Nízké příjmy a s tím spojená malá kupní síla 
obyvatelstva 

 Široké spektrum akcí - hody, divadlo, zábavy, 
benefiční koncerty, výstavy ad. 

 Špatná integrovaná propagace regionu, míst 

 Existence zázemí pro cykloturisty, vybudované 
cyklostezky, Bzenecká cyklostezka BKV 

 Nedostatek cyklostezek a jejich propojení 

 Lidová škola umění Ždánice, Kyjov s pobočkami 
Vracov, Ježov 

 Chybí lavičky a občerstvení u cyklostezek 
(odpočinky) 

 Fungující Ekocentum  pro informace a poradenství  Nedostatek stezek pro pěší  

 Pohostinnost obyvatelstva  Bezpečnost tras 
 Chřiby – turistika, sport, relax  Místní doprava pro starší a potřebné 

  
 Špatná dopravní obslužnost, dostupnost v regionu + 

drahá doprava 
   Nezájem některých občanů o veřejné dění 

   Nízká účast na některých akcích, úroveň akcí 

   Nezájem rodičů spolupracovat s vedoucími kroužků 

  

 Malá nabídka pro teenagery 
Chybí i aktivity pro „mozky“ např. chemické kroužky, 
aktivity 
Chybí prostory pro setkávání náctiletých 

  
 Nedostatečná propagace možností pro trávení 

volného času mládeže  
   Neúcta mladých ke starší generaci 

  

 Chybí kroužky pro dospělé, Chybí širší nabídka 
vzdělávání pro dospělé, seniory 
(1x priorita) 

  
 Ne vždy dobrá spolupráce obcí, malá informovanost, 

koordinace akcí 

  
 Nedostatečné informační systémy v některých 

obcích 

  
 Chybí zázemí pro zimní sport (ledová plocha) 
 Krytý bazén, přírodní koupání 
 Regenerační centrum 

  
 Ne všude dostatečné vybavení pro sportovní 

aktivity, úroveň sportovišť 

  
 Ne všude dostatečné zázemí pro kulturu a 

volnočasové aktivity (knihovna, centrum pro rodinu, 
komunitní centrum, klubovny) apod. 

  
 Koordinace a propojenost sociálních organizací 
 Ne vždy dobrá komunikace, někde rivalita 
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   Malé zapojení seniorů do spol. života 

Příležitosti pro území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Ohrožení území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Vzrůstající obliba cykloturistiky a agroturistiky   (3x 
priorita) 

 Snadná dostupnost návykových látek (pervitin) (1x 
priorita) 

 Rozvoj sítě cyklostezek a cyklostras v širším území 
a mezinárodních 

(2x priorita) 

 Stárnutí obyvatelstva, odliv schopných / mladých lidí 
za prací mimo území MAS   

(2x priorita) 
 Možnost vícezdrojového financování investičních 

akcí    
(2x priorita) 

 Nedostatečná péče o lesy (Chrast, Bohuslavsko …) 

 Externí zdroje financování, dotace EU 
(2x priorita) 

 

 nastartování nových forem meziobecní spolupráce  

 Kyjovský příměstský les  
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4.5 Klíčová oblast 5: Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví - SWOT analýza 

Silné stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Slabé stránky území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Dostupnost základních zdravotnických služeb 
v obcích 

 Místní doprava pro starší a potřebné 

 Přítomnost nemocnice poskytující ambulantní 
i lůžkovou péči 

 Není bezbariérová dostupnost 

 Rychlá zdravotnická pomoc  Nedostatečná kapacita domů pro seniory, DPS 
 Fungující charity  Zneužívání soc. služeb – bytů DPS 
 Fungující školství 1. stupně v dostupné 

vzdálenosti, malotřídky 
 Chybí byty zvláště pro seniory 

 Lidová škola umění Ždánice, Kyjov s pobočkami 
Vracov, Ježov 

 Schází pečovatelská péče až do domu 

  Chybí sociální terapeutické dílny 

 
 Nedostatečná paliativní péče 

  Chybějící finanční prostředky na provoz škol, 
rušení škol 

  Malá kapacita předškolních zařízení 

   

  Nedostatečné vzdělávání učitelů – reakce na nové 
věci 

  Špatný stav budov některých školských zařízení  

  Nedostatečná vybavenost školských zařízení 
v malých obcích 

  Chybí učňovský odborný dorost propojení 
učňovského školství s podnikatelskou sférou 

 
 Informovanost občanů ve všech obcích 

o komunitním plánování a sociálních službách na 
Kyjovsku 

  V některých obcích chybí lékař nebo je 
nespokojenost s kvalitou lékaře 

 
 Technické vybavení v nemocnicích 
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Příležitosti pro území MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu 

Ohrožení území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

 Možnost vícezdrojového financování investičních 
akcí 

 Uzavření místní nemocnice v rámci optimalizace 
sítě poskytovatelů zdravotní péče 

 Externí zdroje financování, dotace EU 
 Nedostatek finančních prostředků pro nestátní 

vzdělávací aktivity 
 Nastartování nových forem meziobecní 

spolupráce 
 Nedostatek finančních prostředků pro sociální 

služby 

 Touha rodičů zlepšovat vzdělávací systém  

 Vznik lesních školek a dalších nových forem 
předškolních zařízení 
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3. Strategie, které se odehrávají na území 

Místní úroveň = území MAS: 

- Aktualizace Strategického plánu LEADER Kyjovské Slovácko v pohybu 2011  

- Územní plány obcí 

- Plány péče CHÚ na území MAS 

- Místní plány rozvoje obcí regionu Kyjovské Slovácko 

Regionální úroveň, částečně kryjí území MAS: 

- PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014–2017, http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2 

- Priority JM Kraje na léta 2014 – 2020: http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=216306&TypeID=2 

- Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 

- Regionální inovační strategie 4 

- Místní rozvojová strategie (2006) 

- Strategie rozvoje jednotlivých mikroregionů (2002) + aktualizace u některých mikroregionů 
(Mikroregion Nový Dvůr) 

Národní úroveň: 

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 
www.nsmascr.cz 

- Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–
2020 www.nsmascr.cz 

- Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 

http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje 

- Zásady urbánní politiky (MMR, květen 2010) 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky 

- Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta …. 2007-2013 
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-
Ceske-republiky-na 

- Stávající resortní koncepce, strategie a politiky, např. Státní kulturní politika České republiky 
2009 -  2014 (MK, 2009): http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf 

- Resortní koncepce, strategie a politiky pro nové programové období 2014 – 2020 

- Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-9638-2903d6e7dcc3/Narodni-

rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007%E2%80%942013 

Operační programy 2014 – 2020 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=216306&TypeID=2
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=216306&TypeID=2
http://www.nsmascr.cz/
http://www.nsmascr.cz/
http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/kulturni-politika-fresh.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-9638-2903d6e7dcc3/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007%E2%80%942013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-9638-2903d6e7dcc3/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007%E2%80%942013
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Mezinárodní úroveň: 

- CLLD Guidance 2013 

- Strategie udržitelného rozvoje EU http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3 

- Strategie Evropa 2020 http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-
evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/ 

- Evropská úmluva o krajině http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva 

- Tematická strategie EU pro urbanizované prostředí a její aplikace 
http://www.eea.europa.eu/cs/themes/urban/intro 

- Toledská deklarace http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Toledska-
deklarace-(1) 

- Lipská charta o udržitelných evropských městech 
http://www.cka.cc/ostatni/Dokumenty/lipska_charta 

- Summit Země 1992 v Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji - zásady udržitelného 
rozvoje a Agenda 21 - především kapitolu 28 
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%ADm_prost%
C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji 

- Summit Země 2012 „Rio + 20“http://www.uncsd2012.org/ 
  

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFHD4PB3
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/
http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva
http://www.eea.europa.eu/cs/themes/urban/intro
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Toledska-deklarace-(1)
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Toledska-deklarace-(1)
http://www.cka.cc/ostatni/Dokumenty/lipska_charta
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%ADm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%ADm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji
http://www.uncsd2012.org/
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4. Stanovení cílů pro jednotlivé oblasti a nastavení indikátorů a návrhy opatření 

Klíčová oblast 1: Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí 

6.1 Klíčová oblast 1: Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí  

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek ověření 

S-1.I. Rozvíjet drobné a střední 
vinařství a pěstování vína 

o I-S-1.I.A Plocha nově založených vinic 
o I-S-1.I.B Počet malých a středních vinařů 

o PO-S-1.I.1 
Ministerstvo 
zemědělství, 
pozemkový úřad 

S-1.II Podporovat farmářskou 
produkci, drobné 
zemědělství, zvýšit 
soběstačnost regionu při 
zásobování potravinami 

o I-S-1.II.A Odvětvová struktura HPH za 
odvětví A+B zemědělství a lesnictví  

o I-S-1.II.B Počet subjektů – drobných 
zemědělců 

o PO-S-1.II.A ČSÚ, 
NČI - 010601 
 

o PO-S-1.II.B RES – 
registr 
ekonomických 
subjektů 

S-1.III Přidávat hodnotu 
zemědělským 
a potravinářským 
produktům, zaměřit se na 
krajové speciality a staré 
původní odrůdy 

o I-1.III Počet odrůd – krajových specialit o PO-1.III Evidence 
zemědělců  

S-1.IV Revitalizovat krajinu, posílit 
její přirozené funkce jako je 
retenční schopnost, 
ekologické vazby, 
biodiverzita ad., zlepšit 
prostupnost krajiny 

o I-S-1.IV Míra fragmentace krajiny o PO-S-1.IV NČI – 
211400  

S-1.V Zajistit zdravé životní 
prostředí 

o I-S-1.V Snížení emisí primárních částic 
a prekurzorů sekundárních částic 

o PO-S-1.V NČI – 
211400 
 

S-1.VI Zajistit systematické 
vzdělávaní, výchovu a 
osvětu v oblasti ochrany 
životního prostředí, přírody 
a krajiny 

o I-S-1.VI Počet projektů v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO) 

o PO-S-1.VI NČI – 
060100 
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Podoblasti: 

1.1 Zemědělství 

1.2 Vinařství 

1.3 Příroda a krajina 

1.4 Životní prostředí 

1.5 Informovanost, osvěta, propagace, spolupráce 

Specifické cíle 

1.1 Zemědělství 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 

1.1.1 Zajistit odbyt výpěstků místních zemědělců; 
podporovat prodej místního ovoce, zeleniny a 
dalších zemědělských produktů v místě 

o I-1.1.1 Počet trhů, jarmarků 
a prodejů ze dvora 

o PO-1.1.1 Evidence 
provozovatelů trhů, 
evidence MAS  

I-1.1.1.A Obnovovat ovocné sady; obnovovat staré 

odrůdy 

o I-1.1.1.A Plocha 
obnovených sadů 

o I-1.1.2.B Počet odrůd 

o PO-1.1.1 Evidence 
zemědělců 

1.1.2 Podporovat šetrné, přírodě blízké 
obhospodařování půdy – technologie, 
způsoby, rozsah ploch ad. - ekozemědělství 

o I-1.1.2.A Míra fragmentace 
krajiny 

o I-1.1.2.B Podíl 
ekologického zemědělství 

o PO-1.1.2.A NČI – 
211400 

o PO-1.1.2.B Evidence 
ČSÚ, Ministerstva 
zemědělství 

1.1.3 Nacházet vhodné využití pro neobdělávaná 
pole v souladu s potřebami ozdravení krajiny 

o I-1.1.3 Podíl 
neobdělávaných ploch 

o PO-1.1.3 Evidence 
ČSÚ, Ministerstva 
zemědělství 

1.1.4 Zajistit zpracovatelské kapacity na produkty 
malého a středního zemědělského podnikání; 
zakládat zpracovatelská družstva 
se zaměřením na zpracování ovoce, mléka, 
medu, zeleniny a dalších místních 
zemědělských produktů 

o I-1.1.4 Počet 
zpracovatelských družstev 

o PO-1.1.4 Evidence 
MAS, obchodní 
rejstřík  

1.1.5 Podporovat drobné chovatele a včelaře - 
dotacemi na infrastrukturu (včelíny , 
úly….medomety atd… 

o I-1.1.5 Podpora včelařům 
a drobným chovatelům 

o PO-1.1.5 Evidence 
MAS, evidence 
spolků včelařů a 
drobných chovatelů 

1.1.6 Motivovat lesní hospodáře k šetrnějším 
způsobům těžby dřeva, ustoupit od holosečí. 
(mj. po těžbě dřeva vyčistit cesty, aby byl 
přístup na turistické trasy) 

o I-1.1.6 Podíl lesní půdy 
s šetrným hospodařením 
(FSC) 

o PO-1.1.6 Ministerstvo 
zemědělství, FSC 
ČR. 

1.1.7 Spolupracovat na změně dotační politiky ve 
prospěch drobných zemědělců 

o I-1.1.7 Počet podaných 
návrhů na změnu dotační 
politiky 

o PO-1.1.7 Agrární 
komora, evidence 
zemědělců a družstev 

1.1.8 Obnovit a posilovat zelinářství, ovocnářství, 
chovatelství, včelařství ad.  

o I-1.1.8 Počet subjektů 
podle kategorií  

o PO-1.1.8 Evidence 
spolků a profesních 
komor 

 

Opatření: 

1.1.1 Propojení zemědělské a vinařské produkce s ostatními službami (restaurace, ubytování, 
reklama) 
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Rozšíření stávajících trhů o výpěstky zemědělců z okolí, zajištění prodeje ze dvora, pořádání jarmarků 

apod.; nepodporování překupníků,  

Udílení a kontrola certifikátů místní produkce (A-Klasa, region. produkt apod.); 

Zviditelnění a zajištění reklamy místní produkce; 

Zajištění jednotné organizace prodeje produktů drobných zemědělců 

1.1.2 Realizovat modelová opatření na zemědělské půdě - osévání vhodnými plodinami, zvýšení 
pestrosti pěstovaných plodin; minimalizování používání chemických prostředků a těžké 
techniky; zajištění vhodné orby, obdělávání půdy po vrstevnici; 

Snížení velkoplošného chemického hospodaření; 

Provázání živočišné a rostlinné výroby; 

Faremní plány pro zemědělce….. 

1.1.3 ….. 
1.1.4 … 
1.1.5 ….. 
1.1.6 …. 
1.1.7 … 
1.1.8 … 
1.1.9 … 
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1.2 Vinařství 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 

1.2.1 Obdělávat zemědělskou půdu výsadbou 
na tradičních viničních tratích; zveřejnit 
přehled volných pozemků k výsadbě vinic 

o I-1.2.1 Plocha nově 
založených vinic 

o PO-1.2.1 
Ministerstvo 
zemědělství, 
pozemkový 
úřad 

1.2.2 Výrazně podporovat vinaře a vinařské spolky o I-1.2.2 Podpora vinařům a 
vinařským spolkům 
z projektů MAS 

o PO-1.2.2 
Evidence MAS, 
evidence vinařů 
a vinařských 
spolků 

1.2.3 Organizovat společná jednání, akce vinařů o I-1.2.3 Počet společných 
akcí 

o PO-1.2.3 
Evidence MAS, 
evidence vinařů 
a vinařských 
spolků 

1.2.4 Podporovat staré a zakládat nové vinařské 
tradice 

o I-1.2.4 Počet vinařských 
akcí za rok 

o PO-1.2.4 
Evidence MAS, 
evidence vinařů 
a vinařských 
spolků 

1.2.5 Spolupracovat na zjednodušení legislativy 
pro malovinaře 

o I-1.2.5 Počet podaných 
návrhů na změnu legislativy 

o PO-1.2.5 
Evidence MAS, 
evidence vinařů 
a vinařských 
spolků 

1.2.6 Založit vinařský podnikatelský spolek o I-1.2.6 Existence 
vinařského podnikatelského 
spolku 

o PO-1.2.6 
Evidence MAS  

1.2.7 Podporovat ekologické vinařství o I-1.2.7 Podíl ekologického 
vinařství z celkové rozlohy 
vinic 

o PO-1.2.7 
Evidence vinařů 
a vinařských 
spolků, 
evidence 
Ministerstva 
zemědělství 

1.2.8 Více otevřít veřejnosti malé vinařství o I-1.2.8 Počet vinařských 
akci za rok  

o PO-1.2.8 
Evidence MAS, 
evidence vinařů 
a vinařských 
spolků  

 

Opatření: 

1.2.1 … 
1.2.2 ….. 
1.2.3 Vinařské výstavy, akce 
1.2.4 ….. 
1.2.5 … 
1.2.6 ….. 
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1.2.7 …. 
1.2.8 … 
1.2.9 … 

1.3 Příroda a krajina 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
1.3.1 Zajistit protierozní a protipovodňová opatření 

a krajinotvorné prvky 
o I-1.3.1.A Počet 

protierozních 
a protipovodňových 
opatření  

o I-1.3.1.B Počet obnovených 
krajinotvorných prvků 

o PO-1.3.1 
Evidence 
realizátorů 
opatření 

o Evidence majitelů 
pozemků, 
evidence MAS 

1.3.2 Rozšířit vodní plochy v krajině o I-1.3.2 Rozloha vodních 
ploch  

o PO-1.3.2 MOS-
ČSÚ 

1.3.3 Zajistit péči o stojaté vody, vodní toky a 
zdroje vody 

o I-1.3.3 Obnova stabilního 
vodního režimu krajiny a 
prvků ekologické stability 

o PO-1.3.3 NČI - 
250100 

1.3.4 Realizovat přírodě blízké úpravy vodních toků 
(koryt potoků, povodí Moravy ad.) 

o I-1.3.4 Délka 
revitalizovaných vodních 
toků 

o PO-1.3.4 NČI - 
250300 

1.3.5 Pečovat o stávající liniovou i rozptýlenou 
zeleň v krajině 

o I-1.3.5 Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované veřejné 
zeleně 

o PO-1.3.5 NČI - 
651120 

1.3.6 Chránit lesy, zalesňovat, zvýšit podíl lesů 
obhospodařovaných přírodě blízkým 
způsobem 

o I-1.3.6 Podíl lesní půdy 
s šetrným hospodařením  

o PO-1.3.6 
Ministerstvo 
zemědělství, FSC 
ČR  

1.3.7 Zpevnit lesní cesty  o I-1.3.7 Délka zpevněných 
lesních cest 

o PO-1.3.7 Mapové 
podklady – GIS, 
státní správa 
v oblasti lesů 

1.3.8 Zajistit průchodnost krajiny, udržovat polní 
cesty spojující obce, obnovit zaniklé polní 
cesty mezi obcemi pro pěší i cyklisty 

o I-1.3.8 Délka nových 
polních cest 

o PO-1.3.8 Mapové 
podklady – GIS, 
obce, evidence 
MAS 

1.3.9 Využít nebo zlikvidovat opuštěné zemědělské 
areály 

o I-1.3.9 Plocha brownfields 
v oblasti zemědělství 

o PO-1.3.9 NČI - 
652000 

1.3.10 Zajistit vyšší ochranu prvků ÚSES, vody 
v krajině, ochranu původních druhů živočichů 
a rostlin; chránit a obnovovat biotopy; chránit 
stávající a zakládat nové biokoridory; 
zakládat nové přírodní rezervace a zajistit 
adekvátní péči o stávající; využívat vhodně 
prostředků zelené infrastruktury k zachování 
a rozvíjení zdravých ekosystémů. 

o I-1.3.10 Plocha 
obnovených či nově 
vytvořených ÚSES 

o PO-1.3.10 OŽP 
ORP 

1.3.11 Zlepšit péči o drobnou zvěř – vytvořit vhodné 
prostředí 

o I-1.3.11 Početnost drobné 
zvěře 

o PO-1.3.11 
Myslivecké 
spolky, ochránci 
přírody  

1.3.12 Spolupracovat s pracovníky ochrany přírody 
na omezení šíření invazních rostlin  

o I-1.3.12 Počty společných 
projektů, akcí  

o PO-1.3.12 
Evidence orgánů 
ochrany přírody 
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1.3.13 Zachovat drobnou držbu políček kolem sídel o Počet majitelů políček 
kolem sídel  

o Katastr 
nemovitostí  

Opatření: 

1.3.1 Připravit podklady a projekty pro protipovodňová a protierozní opatření, opatření a projekty 
realizovat 

Budování zábran, vytváření záchytné vodní plochy – poldry, obnovování větrolamů kolem vodních toků 

a celkově břehových porostů, obnovování remízků 

Vyčlenit pozemky bez rozdílu ve vlastnictví (obce i drobných vlastníků) pro krajinotvorby; 

Zajistit potřebné komplexní pozemkové úpravy 

Vytvořit plány a projekty krajinných opatření 

Realizovat plány a projekty 

1.3.2 Obnovit rybníky; budovat mokřady, neprovádět meliorace 
1.3.3 Vyčistit prameniště; Vyčistit vodní toky, udržovat koryto řeky Moravy – dbát na dodržování 

vodního zákona 
1.3.4 Zabránit devastaci stromů a břehů Kyjovky (bobři a ondatry), osvětové semináře, využívat 

náhrady škod 
1.3.5 Likvidace přestárlých stromů, obnovení starých alejí; výsadba nové zeleně, ozelenění krajiny; 

udržování zatravněných ploch  
1.3.6 Obnova lesů, výsadba nových lesů, zrušení těžby holinami 
Revize LHP – „lesní faremní plán“ 

1.3.7 Zpevnění cest způsoby, které cestu zpevní, zabrání půdní erozi a jsou zároveň propustné pro 
vodu, voda po nich nestéká a nezpůsobuje potíže 

1.3.8 ….. 
1.3.9 …. 
1.3.10 … 
1.3.11 … 
1.3.12 … 
1.3.13 …. 
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1.4 Životní prostředí 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 

1.4.1 Zlepšit nakládání s odpady vč. bioodpadu – 
třídění, svoz, recyklaci, osvětu 

o I-1.4.1 Míra třídění 
komunálních odpadů 

o PO-1.4.2.1 
Evidence obcí  

1.4.2 Odstranit černé skládky a zamezit vzniku 
nových 

o I-1.4.2 Počet černých 
skládek 

o PO-1.4.2 
Evidence obcí a 
orgánu ochrany 
přírody 

1.4.3 Snížit spalování nebezpečných odpadů 
v domácnostech 

o I-1.4.3 Počet stížností  o PO-1.4.3 
Evidence obcí  

1.4.4 Snížit energetickou náročnost budov a 
zařízení 

o I-1.4.4 Kapacity snížení 
energetické náročnosti 

o PO-1.4.4 NČI - 
110518 

1.4.5 Podporovat využívání alternativních zdrojů 
energie 

o I-1.4.5 Počet objektů 
využívajících OZE 

o PO-1.4.5 NČI - 
360600 

Opatření: 

1.4.1 Budování, rozšiřování sběrných dvorů, navýšení možností třídění vč. biodpadu 
1.4.2 ….. 
1.4.3 ….. 
1.4.4 Podpora služeb snižujících plýtvání energiemi, např. čištění a údržba energetických zařízení 
1.4.5 ….. 

1.5 Informovanost, osvěta, propagace, spolupráce v oblasti 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
1.5.1 Zajistit vyšší informovanost a osvětu o 

ekosystémech a zdravé krajině, Vytvořit 
systém environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v rámci regionu. Posílit 
vztah obyvatel k půdě 

o I-1.5.1 Počet informačních 
akcí 

PO-1.5.1 Evidence 
organizátorů akcí 

1.5.2 Rozvíjet vzdělávací, výchovné a osvětové 
programy ve spolupráci s VŠ, NNO, zapojit 
místní spolky 

o I-1.5.2 Počet akcí o PO-1.5.2 
Evidence 
organizátorů 
programů 

1.5.3 Rozvíjet různé a inovativní formy spolupráce 
mezi různými subjekty veřejného a ziskového 
sektoru, školami, žáky, studenty a mezi 
generacemi 

o I-1.5.3 Počet akcí o PO-1.5.3 
Evidence MAS, 
organizátorů 
akcí  

1.5.4 Posilovat komunikaci mezi místními 
vinařskými spolky 

o I-1.5.4 Počet společných 
akcí  

o PO-1.5.4 
Evidence 
vinařských 
spolků  

1.5.5 Zlepšit komunikaci Lesy ČR – obec – myslivci o I-1.5.5 Počet společných 
akcí 

o PO-1.5.5.1 
Evidence obcí, 
Lesů ČR, 
myslivců 

Opatření: 

1.5.1 Seznámení se s chovem domácích zvířat , Publikace o chráněné květeně ………………. 
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1.5.2 Organizovat semináře pro zemědělce a vinaře … 
1.5.3 Soutěže ….. 
1.5.4 ….. 
1.5.5  
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Klíčová oblast 2:  Podnikání nezemědělské povahy – průmysl a výroba, služby, obchod, 
cestovní ruch, památky, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace 

6.2 Klíčová oblast 2: Podnikání nezemědělské povahy – průmysl a výroba, služby, obchod, 

cestovní ruch, památky, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek ověření 
S-2.I Zlepšit konkurenceschopnost 

nezemědělských podnikatelů na venkově 
I-S-2.I.1 Počet 
nezemědělských podniků a 
počet jejich zaměstnanců 

o PO-S-2.I.1 ČSÚ  

S-2.II Vytvářet podmínky pro malé a střední 
nezemědělské podnikání šetrné k životnímu 
prostředí 

o I-S-2.II.A Počet MSP 
o I-S-2.II.2 Počet MSP 

s ekologickým certifikátem 

o PO-S-2.II.A RES 
o PO-S-2.II.A 

Evidence MAS, 
CENIA 

S-2.III Rozvíjet šetrný turistický ruch jako významný 
prvek rozvoje regionu (zdroj příjmů, rozvoj 
zaměstnanosti, volnočasových aktivit, 
image regionu ad.) 

o I-S-2.III Návštěvníci 
v regionu - počet 
přenocování 

o PO-S-2.III  NČI - 
630502 

S-2.IV Rozvíjet kvalitní obchody a služby pro 
občany a turisty 

o I-S-2.IV Počet nově 
vybudovaných atraktivit CR 

o PO-S-2.IV NČI – 
633112 

S-2.V Obnovovat a udržovat památky a aktivně je 
využívat 

o I-S-2.V Počet 
zrekonstruovaných 
památkových objektů 

o PO-S-2.V NČI – 
632201 

S-2.VI Zvýšit zaměstnanost v regionu 
 

o I-S-2.VI Obecná míra 
nezaměstnanosti 

o PO-S-2.VI NČI – 
072300 

S-2.VII Rozvíjet výzkum, vývoj a inovace 
 

o I-S-2.VII Počet nově 
vytvořených pracovních 
míst, zaměstnanci VaV - 
celkem 

o PO-S-2.VII NČI - 
110300 
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Podoblasti: 

2.5 Podnikání nezemědělské povahy, zaměstnanost 

2.2 Služby, obchod 

2.3 Cestovní ruch 

2.4 Památky 

2.5 Výzkum, vývoj, inovace 

Specifické cíle 

2.1 Podnikání nezemědělské povahy, zaměstnanost 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
2.1.1 Zakládat a rozvíjet mikropodniky o I-2.1.1 Počet nově 

založených 
mikropodniků za rok 

o PO-2.1.1 Registr 
ekonomikách 
subjektů, ČSÚ  

2.1.2 Aktivovat obyvatele regionu k realizaci vlastních 
námětů a projektů 

o I-2.1.2 Počet projektů - 
rozvoj podnikání 

o PO-2.1.2 
Evidence MAS, 
úřadů práce 

2.1.3 Zvýšit rozmanitost podnikatelských činností 
nezemědělské povahy, podporovat rozvoj řemesel 
včetně, tradičních 

o I-2.1.3 Počet subjektů o PO-2.1.3.1 

2.1.4 Zvýšit konkurenceschopnost podniků nezemědělské 
povahy 

o I-2.1.4 Počet podniků 
a počet jejich 
zaměstnanců 

o  PO-2.1.4 ČSÚ  

2.1.5 Podporovat zavádění nových technologií 
nezatěžujících životní prostředí, zvláště 
ve výrobním průmyslovém sektoru, podporovat 
technologické vybavení firem, provozů 

o I-2.1.5 Počet projektů - 
nové technologie 

o PO-2.1.5 
Evidence 
podniků a MAS 

2.1.6 Podporovat využívání místních zdrojů a surovin o I-2.1.6 Podíl podniků, 
využívajících místní 
zdroje a suroviny  

o PO-2.1.6 
Šetření mezi 
podniky 

2.1.7 Vyčlenit a připravit plochy pro podnikání, 
přednostně využívat brownfieldy a zefektivnit 
využívání stávajících průmyslových zón 

o I-2.1.7 Plocha 
regenerovaného 
a revitalizovaného 
území celkem 

o PO-2.1.7 NČI - 
650100 

2.1.8 Podporovat místní podnikání, začínající i stávající 
drobné a střední podnikatele 

o I-2.1.8.A Počet MSP 
Počet školení 

o I-2.1.7.B Počet školení 
pro MSP  

o I-2.1.7.C Počet MSP, 
které získají dotaci 

o PO-2.1.8 RES, 
ČSÚ, Evidence 
MAS a 
poskytovatelů 
dotací 

2.1.9 Zakládat a rozvíjet sociální podnikání o I-2.1.8.A Počet 
sociálních podniků 

o I-2.1.8.B Počet 
zaměstnanců sociálních 
podniků 

o PO-2.1.9 RES, 
Evidence MAS 

2.1.10 Podporovat řetězení služeb a odbyt produktů o I-2.1.10 Počet zařízení, 
nabízejících místní 
produkty a služby 

o PO-2.1.10 
Evidence MAS a 
provozovatelů 
zařízení 
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2.1.11 Zajistit přípravu pracovních sil pro potřeby trhu 
práce v regionu, zajistit spolupráci mezi podnikateli, 
školami a studenty a obcemi 

o I-2.1.11 Počet studentů 
všech stupňů, kteří 
využívají vybudovanou 
infrastrukturu  

o PO-2.1.11 NČI - 
110815 

2.1.12 Podporovat zaměstnanost znevýhodněných skupin 
– absolventů škol, 50+ 

o I-2.1.12.A Registrovaná 
míra nezaměstnanosti 
specifických skupin 50+ 
celkem  

o I-2.1.12.B Počet 
uchazečů o 
zaměstnávání z řad 
absolventů škol  

o PO-2.1.12.A 
NČI – 072800 

o PO-2.1.12.B 
NČI - 072910 

 

2.1.13 Posílit komunikaci mezi vedením podniků 
a vedením obcí v regionu 

o I-2.1.13 Počet 
společných akcí 

o PO-2.1.13 
Evidence obcí a 
podniků  

2.1.14 Podporovat sdružování podnikatelů, výrobců, 
služeb 

o I-2.1.14 počet 
fungujících sdružení  

o PO-2.1.14 
Hospodářská 
komora, 
evidence MAS  

Opatření: 

2.1.1 ….. 
2.1.2 Osvěta, informovanost o možnostech, přenos dobré praxe, ….. 
2.1.3 Budování výroben alternativních materiálů (kotovice, hlína, materiál na dřevostavby, lisování 

zemědělských odpadů - kvalitní lisovaná sláma apod.). Podpora alternativních pracovních míst 
2.1.4 ….. 
2.1.5 Zavádění nových technologií do výrobních provozů  
2.1.6 …. 
2.1.7 Vyčlenění ploch v ÚP, zasíťování ploch, marketing ploch, revitalizace a adaptace  brownfieldů, 

organizace a adaptace stávajících průmyslových zón 
2.1.8 Zpracování a realizace motivačních programů – např. výhodné pronájmy, ceny pozemků, 

podpůrné služby pro podnikatele – školení apod. 
2.1.9 Propojení služeb - např. festival nabízí zároveň místní služby a produkty (koně, řemeslnické 

výrobky, komentovanou prohlídku okolí, víno, umělecká díla, půjčovnu kol, menu apod.) přímo 
jako „balíčky“ pro návštěvníky, zejména turisty 

2.1.10 Praxe studentů v podnicích, službách, zahraniční stáže …. 
2.1.11 Vychovávat učně pro místní řemesla 

Propojit školy (ZŠ, SŠ, VŠ) s místními firmami (podnik. stipendia, brigády, stáže) 

2.1.12 Dotovaná místa, rekvalifikace apod. 
2.1.13 ….. 
2.1.14 ….. 
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2.2  Služby, obchod 

Specifické cíle indikátor Prostředek ověření 

2.2.1 Zvyšovat úroveň a kvalitu služeb pro obyvatele i 
návštěvníky regionu 

o I-2.2.1 Spokojenost 
s kvalitou služeb  

o PO-2.2.1 
Dotazníkové 
šetření 

2.2.2 Podporovat vznik drobných provozoven služeb 
a obchodů; zavádět nové služby, zvyšovat 
rozmanitost služeb 

o I-2.2.2 Počet 
provozoven  

o PO-2.2.2 Obce, 
evidence MAS  

2.2.3 Při rozšiřování služeb a obchodů propojovat tyto se 
stávajícími veřejnými službami - např. České pošty, 
TIC ad. 

o I-2.2.3 Počet projektů 
propojení veřejných 
služeb 

o PO-2.2.3 
Evidence MAS, 
evidence donorů 

2.2.4 Rozšiřovat zavedené služby o nové tak, aby 
pokrývaly potřeby různých skupin obyvatel a 
zajišťovaly komfort při využití služby 

o I-2.2.4 Počet subjektů, 
kteří rozšíří služby 

o Evidence obcí, 
evidence MAS 

Opatření: 

2.2.1 Vzdělávání poskytovatelů, exkurse apod. 
2.2.2 Podpora doplňkových služeb např. u sportovních a kulturních zařízení (servisy, občerstvení 

apod.) 
2.2.3 …. 
2.2.4 Např. malá kavárna při kadeřnictví, hlídací koutek pro děti apod.  

…. 

2.3  Cestovní ruch 

Specifické cíle indikátor Prostředek ověření 
2.3.1 Vybudovat komplexní turistický destinační 

management – tedy jednotný systém řízení rozvoje 
CR na Kyjovském Slovácku  

o I-2.3.1 Počet 
fungujících subjektů 
destinačního 
managementu 

o PO-2.3.1 NČI - 
632100  

2.3.2 Zmapovat nabídku turistických cílů a potřeb 
návštěvníků 

o I-2.3.2.A Nabídka 
turistických cílů 
regionu 

o I-2.3.2.B Potřeby 
návštěvníků 

o PO-2.3.2.A 
Koordinátor 
destinačního 
managementu, 
obce 

o PO-2.3.2.B Anketa 
2.3.3 Zajistit koordinaci aktivit cestovního ruchu v regionu, 

propojovat nabídku jednotlivých typů turistiky 
o I-2.3.3 Počet 

projektů – propojení 
aktivit CR 

o PO-2.3.3 Evidence 
MAS, evidence 
donorů 

2.3.4 Rozvíjet infrastrukturu pro cestovní ruch vč. 
doprovodné 

o I-2.3.4 Počet nově 
vybudovaných 
atraktivit CR 

o PO-2.3.4 NČI - 
633112 

2.3.5 Rozvíjet vinařskou turistiku 
 

o I-2.3.5 Spokojenost 
s vinařskou 
turistikou 

o PO-2.3.5 
Dotazníkové 
šetření 

2.3.6 Rozvíjet hipoturistiku 
 

o I-2.3.6.A Počet 
nových zařízení pro 
hipoturistiku 

o I-2.3.6.B Délka nově 
vybudovaných 
hipostezek  

o PO-2.3.6 Evidence 
provozovatelů 
zařízení, evidence 
donorů 

o NČI - 610115 

2.3.7 Rozvíjet cykloturistiku o I-2.3.7.A Délka nově o PO-2.3.7.A NČI - 
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 vybudovaných 
cyklostezek 
a cyklotras 

o I-2.3.7.B Počet 
zařízení se spec. 
službami pro cyklisty 
– certifikace 
„Cyklisté vítáni“ 

610112 
o PO-2.3.7.B 

Evidence MAS, 
obcí 

2.3.8 Rozvíjet pěší turistiku o I-2.3.8 Délka 
podpořených 
turistických tras 

o PO-2.3.8 NČI - 
610127 

2.3.9 Rozvíjet další typy turistiky navazující na specifika 
regionu a moderní trendy turistiky (agroturistika, 
ekoturistika, náboženská turistika, zážitková 
turistika, gastroturistika, sportovní ad.) 

o I-2.3.8 Počet 
zařízení pro 
specifické typy CR 

o PO-2.3.9 Evidence 
provozovatelů, 
evidence MAS 

2.3.10 Zvýšit atraktivitu stávajících turistických cílů o I-2.3.10 Počet nově 
vybudovaných 
atraktivit CR 

o PO-2.3.10 NČI - 
633112 

2.3.11 Vytvářet nové turistické cíle a nové balíčky služeb 
s ohledem na potřeby šetrné turistiky 

o I-2.3.11 Nabídka 
zařízení a produktů 
šetrné turistiky 

o PO-2.3.11 
Evidence 
provozovatelů, 
evidence MAS 

2.3.12 Propojovat akce pro místní obyvatele a pro turisty o I-2.3.12 Počet 
propojených akcí 

o PO-2.3.12 
Koordinátor 
destinačního 
managementu, 
Evidence MAS 

2.3.13 Budovat naučné a tematické stezky o I-2.3.13. Počet 
vytvořených 
produktů pro 
orientaci 
a směrování 
návštěvníků 

o PO-2.3.13 
Koordinátor 
destinačního 
managementu, 
Evidence MAS 

2.3.14 Posílit image regionu, zajistit jednotnou prezentaci, 
propagaci, marketing území 

o I-2.3.14.A Jednotný 
marketing 
a prezentace 

o I-2.3.14.B Počet 
propagačních 
kampaní na 
produkty v oblasti 
cestovního ruchu 

o PO-2.3.14 Ano/ne 
 
 
o NČI - 410303 

 

2.3.15 Budovat, rozvíjet a propojovat informační systémy 
pro turistický ruch 

o I-2.3.15 Počet 
subjektů napojených 
na informační 
systém 

o PO-2.3.15  NČI - 
413310 
 

2.3.16 Zajistit osvětu obyvatel regionu o užitcích rozvoje 
cestovního ruchu 

o I-2.3.16 Počet 
osvětových akci 

o PO-2.3.16   
Evidence MAS 

2.3.17 Zajistit přenos dobré praxe z jiných regionů ČR i ze 
zahraničí, inspirovat se u úspěšných obcí 
v cestovním ruchu (např. Velké Pavlovice, Bílovice, 
Bořetice, Poysdorf ad.) 

o I-2.3.17 Počet 
využitých příkladů 
dobré praxe 

o PO-2.3.17   
Evidence MAS 

Opatření: 
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2.3.1 Vytvoření organizační struktury, personální a technické, prostorové zajištění – lidi, kancelář; 

definování subjektů a jejich rolí, vytváření strategie CR, cílů 

2.3.2 Zmapování potenciálu regionu z hlediska CR, průzkumy, ankety.  

Vytvoření Interaktivní mapy regionu pro turistický ruch, 

2.3.3 Webová prezentace, koordinační schůzky, komunikace atd. 

Koordinace značení vinařských stezek a dalších turistických cílů 

2.3.4 Ubytování, penziony, restaurace, vinné sklepy s ubytováním pro různý typ klientely, alternativy 

pro špatné počasí, úschovny kol na nádražích ad. 

2.3.5 Značení, mapy, stezky – propojení s dalšími druhy dopravy, okruhy, napojení na regionální a 

nadnárodní trasy, vybavení, monitoring a údržba, technický stav a bezpečnost, zpevnění, 

odklánění z hlavních cest, využití starých objektů na stezce, tematické a naučné stezky, 

propagace, informační systém, navazující služby – servisy, certifikace služeb, ubytování, 

stravování, doprovodný program - kultura apod. 

2.3.6 Značení, mapy, stezky – propojení s dalšími druhy dopravy, okruhy, napojení na regionální a 

nadnárodní trasy, vybavení, monitoring a údržba, technický stav a bezpečnost, zpevnění, 

odklánění z hlavních cest, využití starých objektů na stezce, tematické a naučné stezky, 

propagace, informační systém, navazující služby – servisy, certifikace služeb, ubytování, 

stravování, doprovodný program - kultura apod. 

2.3.7 Značení, mapy, stezky – propojení s dalšími druhy dopravy, okruhy, napojení na regionální a 

nadnárodní trasy, vybavení, monitoring a údržba, technický stav a bezpečnost, zpevnění, 

odklánění z hlavních cest, využití starých objektů na stezce, tematické a naučné stezky, 

propagace, informační systém, navazující služby – servisy, certifikace služeb, ubytování, 

stravování, doprovodný program - kultura apod. 

2.3.8 Značení, mapy, stezky – propojení s dalšími druhy dopravy, okruhy, napojení na regionální a 

nadnárodní trasy, vybavení, monitoring a údržba, technický stav a bezpečnost, zpevnění, 

odklánění z hlavních cest, využití starých objektů na stezce, tematické a naučné stezky, 

propagace, informační systém, navazující služby – servisy, certifikace služeb, ubytování, 

stravování, doprovodný program - kultura apod. 

2.3.9 Značení, mapy, stezky – propojení s dalšími druhy dopravy, okruhy, napojení na regionální a 

nadnárodní trasy, vybavení, monitoring a údržba, technický stav a bezpečnost, zpevnění, 

odklánění z hlavních cest, využití starých objektů na stezce, tematické a naučné stezky, 

propagace, informační systém, navazující služby – servisy, certifikace služeb, ubytování, 

stravování, doprovodný program - kultura apod. 

2.3.10 Oživení turistických cílů 

2.3.11 Vytvoření nabídky, balíčků, rozhledny, biofarmy (zvířata), budovat minipivovary, skanzeny, 

vaření pro turistiky ad. 

2.3.12 ..... 

2.3.13 ….. 

2.3.14  Zlepšení informačních systémů, dostupnosti, aktuálnosti a kvality informací o možnostech 

regionu – informace pro turisty, památky, zajímavosti apod. 

2.3.15 internet, informační centra (zajistit odpovídající otevírací dobu vč. víkendů), využít stávající 

infrastruktury a s nimi informační služby propojit (např. obecní úřady, hospody, mateřská centra, 

spolky), infobody, panely, servery apod. 

2.3.16 ….. 

2.3.17 ….. 
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2.4 Památky 

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.4.1 Zpracovat a přijmout koncepci ochrany památek 
v regionu, podpořit zachování architektury sklepních 
uliček a dalších historických a kulturních specifik 
regionu 

o I-2.4.2. Existence koncepce o PO-2.4.1 
Evidence 
MAS 

2.4.2 Obnovit památky vč. drobných sakrálních památek 
(kapličky, kříže apod.) a jejich okolí, zvyšovat 
estetickou a historickou hodnotu prostoru v blízkosti 
památek 

o I-2.4.2.A Počet 
zrekonstruovaných 
památkových objektů 

o I-2.4.2.B Počet 
zrestaurovaných movitých 
kulturních památek 

o PO-2.4.2.A 
NČI – 
632201 

o NČI – 
632205  

2.4.3 Opravit, vyhotovit repliky drobných sakrálních 
památek – kříže, svaté obrázky, křížové cesty 

o I-2.4.3 Počet opravených 
drobných sakrálních 
památek 

o PO-2.4.3 
Památková 
péče  

2.4.4 Opravit, vystavět drobné lidové stavby (nejsou 
kulturní památky) – sušárna ovoce, kupecký krámek 

o I-2.4.4 Počet opravených 
drobných lidových staveb 

o PO-2.4.4 
Obce, 
majitelé  

2.4.5 Využívat potenciál památek pro současný život 
obyvatel a pro turisty 

o I-2.4.5 Počet návštěvníků 
nové a zrekonstruované 
turistické infrastruktury 

o PO-2.4.5 
NČI – 
632310 

2.4.6 Oživit zájem a vztah místních obyvatel o místní 
památky a tradiční architekturu;  
zapojovat místní obyvatele do obnovy památek a 

jejich okolí 

o I-2.4.6 Počet 
zregenerovaných 
nemovitých kulturních 
památek 

o PO-2.4.6 
odvozeno 
NČI -410401 

Opatření: 

2.4.1 ……… 

2.4.2 …. 

2.4.3 …. 

2.4.4 ….. 

2.4.5 …. 

2.4.6 …. 

2.5 Výzkum, vývoj, inovace  

Specifické cíle Indikátor 
Prostředek 

ověření 

2.5.1 Posílit infrastrukturu pro výzkum a vývoj rozvíjející 
specifika regionu 

o I-2.5.1 Zrekonstruované, 
rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

o PO-2.5.1 
NČI - 
110511  
 

2.5.2 Posílit lidské zdroje pro výzkum a vývoj o I-2.5.2 Počet nově 
vytvořených pracovních 

o PO-2.5.2 
NČI - 
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míst, zaměstnanci VaV - 
celkem 

110300 

2.5.3 Zapojit významné podniky v regionu do výzkumu a 
vývoje 

o I-2.5.3 Výdaje a VaV 
v podnikatelském sektoru 

o PO-2.5.3 
NČI - 
120100 

2.5.4 Podporovat inovace pro malé a střední podniky o I-2.5.4 Počet podpořených 
projektů inovací a patentů 

o PO-2.5.4 
NČI - 
120210  

2.5.5 Využívat výsledky VVI v praxi o I-2.5.5 Počet podpořených 
projektů a mechanismů pro 
komercializaci 

o PO-2.5.6 
NČI - 
132000 

Opatření: 

2.5.1 Založit podnikatelský inkubátor  

2.5.2 …. 

2.5.3 …. 

2.5.4 …. 

2.5.5 …. 
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Klíčová oblast 3: Řízení a rozvoj obcí, bydlení, bezpečnost, infrastruktura vč. dopravy, výstavba, 
urbanismus, veřejná prostranství  

6.3 Klíčová oblast 3: Řízení a rozvoj obcí, bydlení, bezpečnost, infrastruktura vč. dopravy, 

výstavba, urbanismus, veřejná prostranství  

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek ověření 

S-3.I Zajistit moderní řízení rozvoje obcí i regionu 
vč. zapojení veřejnosti, informovanosti 
spolupráce a koordinace  

o I-S-3.I Počet realizovaných 
projektů obcí i regionu 
využívajících moderní 
nástroje řízení 

o PO-S-3.I Evidence 
obcí 

S-3.II Zajistit kvalitní bydlení v obcích o I-S-3.II Počet projektů 
zlepšující stav bytových a 
rodinných domů 

o PO-S-3.II NČI - 
330101 

S-3.III Zajistit bezpečnost v obcích i v rámci regionu o I-S-3.III Nápad trestné 
činnosti 

o PO-S-3.III Policie 
ČR  

S-3.IV Zajistit dostatečnou a moderní 
infrastrukturu pro rozvoj obcí i regionu 

o I-S-3.IV Počet projektů 
zaměřených na modernizaci 
infrastruktury  

o PO-S-3.IV 
Evidence 
realizátorů 
projektů  

S-3.V Zajistit podmínky pro moderní a bezpečnou 
dopravu v obcích a regionu 

o I-S-3.V Míra nehodovosti 
v regionu – počet nehod 

o PO-S-3.V NČI – 
610121, Policie 
ČR 

S-3.VI Udržet venkovský charakter regionu o I-S-3.VI Spokojenost 
obyvatel s venkovským 
charakterem  

o PO-S-3.VI 
Dotazníkové 
šetření  

S-3.VII Vytvářet veřejná prostranství pro život lidí o I-S-3.VII I-3.5.3 Plocha nově 
vysazené veřejné zeleně 

o PO-S-3.VII 
Evidence obcí 

Podoblasti: 

3.1. Řízení a rozvoj obcí, bezpečnost, informovanost, osvěta, práce s veřejností, spolupráce 

3.2. Infrastruktura 

3.3. Doprava 

3.4. Výstavba, urbanismus, bydlení 

3.5. Veřejná prostranství  
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Specifické cíle 

3.1 Řízení a rozvoj obcí, bezpečnost, informovanost, osvěta, práce s veřejností, spolupráce 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
3.1.1 Využívat moderních nástrojů správy a řízení obcí 

a regionu 
o I-3.1.1 Počet 

realizovaných projektů 
obcí a regionu 
využívajících moderní 
nástroje řízení  

o PO-3.1.1. 
Evidence obcí  
 

3.1.2 Rozvíjet spolupráci mezi mikroregiony 
a spolupráci mezi obcemi v regionu 

o I-3.1.2 Počet 
společných  projektů  

o PO-3.1.1 
Evidence obcí  a 
mikroregionů 

3.1.3 Rozvíjet systematickou spolupráci veřejného a 
ziskového sektoru 

o I-3.1.3.A Počet 
zapojených partnerů 
z různých oblastí  

o I-3.1.3.B Počet 
společných akcí 

o I-3.1.3.C Počet 
integrovaných projektů 

o PO-3.1.3.A 
Evidence MAS 

o PO-3.1.3.B 
Evidence 
organizátorů akcí 

o PO-3.1.3.C 
Evidence 
realizátorů 
projektů  

3.1.4 Zajistit vícezdrojové financování aktivit 
a rozvojových záležitostí obcí a regionu 

o I-3.1.4 Počet projektů o PO-3.1.4 
Evidence 
realizátorů 
projektů  

3.1.5 Zvýšit počet podnikatelů přihlášených v místě 
(odvod daní v místě) 

o I-3.1.5 Podíl 
podnikatelů se sídlem 
v regionu ku počtu 
podpořených 
podnikatelů se sídlem 
mimo region 

o PO-3.1.5 RES, 
ČSÚ  

3.1.6 Podporovat veřejně prospěšné práce o I-3.1.6 Počet 
podpořených osob 

o PO-3.1.6 
Evidence obcí, 
NČI - 074100 

3.1.7 Podporovat fungování městské a obecní policie o I-3.1.7.A Nápad trestné 
činnosti 

o I-3.1.7.B Počet 
přestupků 

o PO-3.1.7.A 
Police ČR 

o PO-3.1.7.B 
Policie ČR, 
městská policie 

3.1.8 Rozvíjet sousedské hlídky o I-3.1.8 Počet 
sousedských hlídek 

o PO-3.1.8 
Evidence 
městské policie  
 

3.1.9 Zajistit prevenci kriminality a sociálně – 
patologických jevů 

o I-3.1.9 Počet účastníků 
preventivních akcí  

o PO-3.1.9 
Evidence Policie 
ČR, městské 
policie a 
organizátorů akcí 

3.1.10 Zapojovat veřejnost do života obce, plánování 
rozvoje a realizace plánů 

o I-3.1.10 Počet 
plánovacích akcí se 
zapojením veřejnosti  

o PO-3.1.10 
Evidence obcí a 
MAS 

3.1.11 Zajistit zpětnou vazbu od různých cílových skupin o I-3.1.11 Počet 
zapojených osob – 
zpětná vazba  

o PO-3.1.11 
Evidence MAS  
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3.1.12 Zajistit dostatečnou informovanost obyvatel a 
dalších cílových skupin v obcích, v rámci 
mikroregionů i v rámci regionu 

o I-3.1.12 Počet druhů 
informačních produktů 

o PO-3.1.12 
Evidence MAS 

3.1.13 Posilovat sounáležitost obyvatel s místem 
bydliště, s historií, podporovat sousedství, 
mezigenerační vztahy. Podporovat komunitní život 
v obcích i v rámci regionu. Podporovat rodiny 

o I-3.1.13.A Spokojenost 
obyvatel s životem v 
obci 

o I-3.1.13.B Počet 
programů podpory 
rodiny 

o PO-3.1.13.A 
Dotazníkové 
šetření  

o PO-3.1.13.B 

3.1 Opatření 

3.1.1 Aktivní zapojení všech obcí / mikroregionů do naplňování Strategie CLLD 

Uplatnění strategického řízení, projektového řízení, procesního řízení 

Zařazení obcí nebo regionu do srovnávacích systémů (benchmarking) 

Zapojení obcí do rozvojových programů a projektů 

Komunitní plánování 

3.1.2 Spolupráce obcí na oblastech vyplývajících z výkonu samosprávy a na rozvojových projektech 

…. 

Sdílení vědomostí, realizace různých forem vzájemné komunikace – schůzky, portály, exkurse 

tam, kde to funguje apod.  (I: počet exkurzí, konferencí, seminářů, publikací, webových str.) 

3.1.3 Plánovat a realizovat plány ve spolupráci s partnery (zemědělci, vinaři, podnikatelé, neziskové 

organizace …) 

Realizace společných projektů, akcí, nastartování nových forem spolupráce PPP 

3.1.4 Využití evropských fondů, zajištění projektových manažerů, příprava projektů, příprava 

integrovaných projektů (řešit věci komplexně) 

3.1.5 Vytvoření a realizace motivačních programů 

3.1.6 Využití veřejné služby – odměna 

3.1.7 Zajištění městských/obecních strážníků, rozvoj služeben (I: počet měst / obcí s městským / 

obecním strážníkem 

3.1.8 Realizace osvětových programů, zajištění infrastruktury pro hlášení 

3.1.9 Preventivní programy pro různé cílové skupiny, informovat seniory a mládež o nekalých 

praktikách firem apod. 

Drogová prevence, kontroly ve společenských zařízeních apod. 

3.1.10 Komunitní plánování, akce a projekty pro realizaci plánů, aktivní zapojení občanů – děti, 

mládež, ekonomicky aktivní, senioři 

Podporovat práci s dětmi a mládeží – školní projekty, aktivity zájmových organizací, Dětský a 

studentský parlament ad. 

Zapojení obyvatel vč. dětí a mládeže do zvelebování veřejných prostranství 

3.1.11 Pořádání veřejných setkání občanů s vedením obce – hovory se starostou, tematické kulaté 

stoly apod., průzkumy, ankety apod. 

3.1.12 Webové stránky obcí, mikroregionu, MAS 

Využívání kabelové televize 

Zlepšení hlášení místního rozhlasu (dosah, srozumitelnost, hlášení v době, kdy jsou pracující 

občané doma) , zavedení  elektronické verze hlášení dostupné na webu obce ze záznamu 
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Rozšíření plakátovacích ploch a informačních desek (námět: ve Vrbátkách např. před 

obchodem) 

Podpora obecních zpravodajů 

3.1.13 Pořádání společenských, sportovních, kulturních a dalších akcí napříč generacemi, vytváření 

prostorů pro mezigenerační setkávání občanů. 

Rodinné dny apod. 

Zmapování situace rodin a jejich potřeb. 

 

  

3.2 Infrastruktura 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 

3.2.1 Zajistit odkanalizování obcí o I-3.2.1 Počet obyvatel 
nově připojených na 
kanalizaci 

o PO-3.2.1  
NČI - 230200 

3.2.2 Optimalizovat ČOV; zajistit výstavbu malých 
čistíren odpadních vod s ekologicky šetrným 
provozem 

o I-3.2.2 Počet 
ekvivalentních obyvatel 
nově napojených na 
vyhovující ČOV 

o PO-3.2.2 NČI - 
231300 

 

3.2.3 Rekonstruovat veřejné osvětlení (úsporné), doplnit 
tam, kde chybí. Eliminovat světelný smog, 
používat vhodné typy osvětlení, které eliminují 
vyzařování světla vzhůru (kloboukový efekt) 

o I-3.2.3 Spotřeba 
energie na veřejné 
osvětlení 

o Podíl zařízení 
eliminujících světelný 
smog  

o PO-3.2.3 
Distributoři 
elektrické 
energie  

3.2.4 Rozšířit bezbariérové přístupy do veřejných 
budov, např. do lékařských zařízení 

o I-3.2.4 Podíl 
bezbariérových 
veřejných budov  

o I-3.2.4 Evidence 
obcí a majitelů 
budov  

Opatření 

3.2.1 …… 
3.2.2  
3.2.3 ….. 
3.2.4 …… 
3.2.5 ….. 

 

Návrhy na projekty: 

3.2.1 Těmice, Domanín, Syrovín 
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3.3 Doprava 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
3.3.1 Opravit a udržovat komunikace v dobrém stavu – 

silnice, chodníky 
o I-3.3.1 Plocha 

opravených úseků 
o PO-3.3.1 

Evidence obcí, 
kraje 

3.3.2 Zlepšit dopravní značení místních komunikací o I-3.3.2 Počet úseků 
s nedostatečným 
značením  

o PO-3.3.2 Silniční 
správní úřady  

3.3.3 Zklidnit dopravu o I-3.3.3 Míra 
nehodovosti v regionu – 
počet nehod 

o PO-3.3.3 NČI – 
610121 Policie 
ČR 

3.3.4 Pečovat o stávající a vytvářet nové vinařské 
stezky 

o I-3.3.4 Délka nově 
vybudovaných stezek 

o PO-3.3.4 
Evidence obcí a 
vinařů  

3.3.5 Udržovat stávající a budovat nové cyklostezky, 
propojit cyklostezky do sítě v regionu s vazbou na 
další stezky (vinařské, hipostezky) a nadregionální 
trasy 

o I-3.3.5 Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras  

o PO-3.3.5 NČI 
610112  
 

3.3.6 Budovat hipostezky, navázat na okolní regiony 

 
o I-3.3.6 Délka nově 

vybudovaných 
hipostezek  

o PO-3.3.6 NČI - 
610115  

3.3.7 Zajistit bezpečnost tras pro nemotorovou dopravu o I-3.3.7 Počet opatření 
zvyšujících bezpečnost 
nemotorové dopravy 

o PO-3.3.7 
Městská policie, 
Silniční správní 
úřady 

3.3.8 Zefektivnit IDOS, zlepšit dopravní obslužnost 
regionu 

o I-3.3.8 Počet spojů 
veřejné dopravy podle 
kategorií (vlaky, 
autobusy, školní 
autobusy) 

o PO-3.3.8 IDOS a 
evidence 
provozovatelů 

3.3.9 Podporovat veřejnou dopravu. Zajistit 
zvýhodněnou místní dopravu pro starší občany a 
občany využívající sociální služby 

o I-3.3.9 Podíl občanů 
využívajících 
zvýhodněné služby 

o PO-3.3.9 
Evidence 
dopravců   

3.3.10 Optimalizovat parkování o I-3.3.10 Počet nově 
vybudovaných 
parkovacích míst 

o PO-3.3.10 
Evidence obcí  

3.3.11 Zajistit bezbariérovost komunikací o I-3.3.11 Podíl 
bezbariérových 
komunikací  

o PO-3.3.11 
Evidence obcí a 
dalších silničních 
správních úřadů  

Opatření 

3.3.1 Rekonstrukce a údržba komunikací. 
3.3.2 Rekonstrukce a nové umístění značení místních komunikací 
3.3.3 Instalace vhodných prvků zklidňujících dopravu v obcích a regionu 
3.3.4 Údržba a vytváření nových vinařských stezek 
3.3.5 Chybí síť cyklostezek kolem Kyjova: 

Cyklostezky – Kyjov, Dubňany – Mutěnice 
Vyprojektovat cyklostezku do Kyjova 
Cyklo – Milotice 
Chybí cyklostezky Polešovice, Bomanín, Bzenec 
chybí cyklostezky Vacenovice – Milotice  
(pro žáky II. stupně ZŠ + zdravotního střediska) 
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Vacenovice – Vinohrádky – Náklo  
Propojení cyklostezek (Bzenec – Veselí n. Mor.) 
cyklostezka Násedlovice 
budování nových stezek (Hovorany) 
propojení obcí cyklostezkami 
dobudování a propojení cyklostezek 
cyklostezky směrem na Brno (Žarošice) 

3.3.6 Rybník, koně v Nechvalíně - hipoturistika 
3.3.7 Instalace bezpečnostních prvků, osvěta cyklistů 
3.3.8 Navýšení počtu spojů, navazující autobusová doprava (HO-UH) 
3.3.9 Podpora carsharingu a carpullingu, místní informační dopravní systémy a systémy lokální 

dopravy navázané na stávající spoje; inovativní řešení veřejné hromadné dopravy – např. 
„obecní taxi“ z malé neobsluhované obce bývá většinou pár kilometrů k některé ze zastávek 
běžné síťové linky apod. 

3.3.10 Organizace parkování, značení parkovacích míst, vytváření nových parkovacích ploch ad. 
3.3.11 Rekonstrukce komunikací 
3.3.12 …. 
3.3.13 ….. 
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3.4 Výstavba, urbanismus, bydlení 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
3.4.1 Zakotvit v územních plánech plochy pro výstavbu 

RD 
o I-3.4.1 Rozloha nových 

ploch pro výstavbu RD  
o PO-3.4.1 

Stavební úřady 
obcí  

3.4.2 Podporovat architektonické a urbanistické studie 
drobných staveb a sklepů 

o I-3.4.2 Počet studií  o PO-3.4.2 
Evidence obcí a 
majitelů staveb  

3.4.3 Budovat startovací byty pro mladé a seniory o I-3.4.3 Počet 
startovacích bytů 

o PO-3.4.3 
Evidence obcí a 
stavebních úřadů  

3.4.4 Podporovat výstavbu RD o I-3.4.4 Počet nově 
postavených RD  

o PO-3.4.4  
Stavební úřady 
obcí 

3.4.5 Podporovat využívání přírodních stavebních 
materiálů a nízkoenergetické technologie  

o I-3.4.5 Podíl staveb 
využívajících přírodní a 
nízkoenergetické  
technologie   

o PO-3.3.5 
Stavební úřady 
obcí 

3.4.6 Motivovat lidi k vhodné zástavbě, podněcovat cit 
pro vhodnou architekturu 

o I-3.4.6 Počet 
nevhodných staveb 

o PO-3.3.6 
Stavební úřady 
obcí, památkáři, 
evidence MAS  

Opatření: 

3.4.1 Aktualizace a vytváření ÚP 
3.4.2 Realizace architektonických a urbanistických studií drobných staveb a sklepů 
3.4.3 Budování startovacích bytů pro mladé a seniory 
3.4.4 Vyčlenění a zasíťování pozemků, podpora výstavby RD 
3.4.5 Nové výrobní provozy a dílny, marketing, osvěta ad. 
3.4.6 Pořádání přednášek, vydávání publikací, tvorba DVD a filmů, ukázky příkladů dobré praxe (I: 

Počet přednášek, materiálů, casestudies) 
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3.5 Veřejná prostranství 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
3.5.1 Zajistit dostatečnou údržbu a úklid veřejných 

prostranství v obcích vč. údržby zeleně 
o I-3.5.1 Spokojenost 

s čistotou veřejných 
prostranství  

o PO-3.5.1 
Dotazníkové 
šetření  

3.5.2 Revitalizovat stará a budovat nová veřejná 
prostranství v obcích a městech v návaznosti na 
historii, zkrášlovat je, využívat původní styl místa, 
vč. výsadky původních dřevin.  
Budovat pěší, relaxační a setkávací zóny, vodní 
prvky apod. 
Zvýšit povědomí občanů a návštěvníků o prvcích 
prostranství (budovy, zeleň, historie apod.) 

o I-3.5.2 Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného území 
celkem 

o PO-3.5.2 NČI - 
332110 

3.5.3 Obnovovat a vybavovat parky relaxačními prvky: 
jezírka, lavičky, trávník na sezení, houpačky pro 
děti a dospělé apod.. 
Zakládat nové parky.  

o I-3.5.3 Plocha nově 
vysazené veřejné 
zeleně 

o PO-3.5.3  
Evidence obcí  

 

3.5 Opatření: 

3.5.1 Údržba a úklid veřejných prostranství, nákup vhodné techniky, zaměstnávání nezaměstnaných 
ad. 

3.5.2 Tvorba a realizace projektů, architektonické studie, zapojení občanů ad. 
3.5.3 Revitalizace parků, školních parčíků, doplnění mobiliářem a vybavením - lavičky, posezení, 

stojany na kola, parkovací místa, bazének, stánek s občerstvením, květiny, zeleň. 
Zakládání nových parků. 
Budování pěších, relaxačních a setkávacích zón, instalace vodních prvků apod. 
Instalace informačních prvků pro zvýšení povědomí občanů a návštěvníků o prvcích 
prostranství (budovy, zeleň, historie apod.) 

 

Návrhy na projekty: 

3.5.1 Dořešit centrum Vracova 
           Oprava náměstí ve Ždánicích 

3.5.2 lavičky, zeleň, kulturní prvky (sochy, objekty apod., kašny atd. 
3.5.4  Park Pohoda v Ratíškovicích 
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Klíčová oblast 4: Aktivity volného času, společenský život, kultura, sport, rekreace 

6.4 Klíčová oblast 4: Aktivity volného času, společenský život, kultura, sport, rekreace 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek ověření 
S-4.I Chránit a rozvíjet kulturní dědictví a duchovní 

odkaz - poklady generací, udržovat tradice 
o I-S-4.I Počet podpořených 

projektů – ochrana 
kulturního dědictví a tradic  

o PO-S-4.I Evidence 
realizátorů 
projektů  

S-4.II Podporovat spolkový život o I-S-4.II Objem dotací na 
sportovní, volnočasové a 
kulturní aktivity 

o PO-S-4.II 
Evidence MAS, 
evidence 
poskytovatelů 
dotací 

S-4.III Podporovat „živou“ kulturu o I-S-4.III Počet podpořených 
projektů a akcí  

o PO-S-4.III 
Evidence 
realizátorů  

S-4.IV Zlepšit spolupráci spolků v jednotlivých 
obcích 

o I-S-4.IV Počet společných 
akcí 

o PO-S-4.IV 
Evidence spolků 

S-4.V Zvýšit návštěvnost akcí o I-S-4.V. Počet návštěvníků 
akcí  

o PO-S-4.V 
Evidence 
organizátorů  

S-4.VI Zapojit více mládež a seniory o I-S-4.VI.A Počet akcí pro 
mládež a seniory  

o I-S-4.VI.B Počet účastníků 
akcí  

o PO-S-4.VI 
Evidence 
organizátorů 

S-4.VII Rozvíjet sportovní a relaxační aktivity pro 
širokou veřejnost 

o I-S-4.VII Objem dotací na 
sport a relaxaci  

o PO-S-4.VII 
Evidence MAS, 
evidence 
provozovatelů 

Podoblasti: 

4.1 Rekreace, sport 

4.2 Kultura, společenský a spolkový život 
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Specifické cíle 

4.1 Rekreace, sport 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
4.1.1 Rozvíjet příměstskou rekreaci o I-4.1.1 Počet nově 

vybudovaných zařízení  
o PO-4.1.1 

Evidence 
provozovatelů 
zařízení  

4.1.2 Budovat klidové zóny, aktivně využívat městskou 
zeleň (parky) 

o I-4.1.2 Plocha nově 
vybudovaných klidových 
zón  

o PO-4.1.2 
Evidence obcí, 
evidence MAS 

4.1.3 Rozšířit a zkvalitnit technické podmínky pro 
tradiční sportovní aktivity, vytvářet podmínky pro 
nové sportovní a relaxační aktivity pro různé 
věkové skupiny a také pro minoritní sportovní 
skupiny. Rozšířit možnosti plavání a koupání 

o I-4.1.3 Počet nově 
vybudovaných a 
zrekonstruovaných 
zařízení  

o PO-4.1.3 
Evidence 
provozovatelů, 
evidence MAS 

4.1.4 Rozšířit možnosti pro neorganizovaný sport. 
Rozvíjet možnosti trávení volného času –
náctiletých. 

o I-4.1.4 Počet nově 
vybudovaných a 
zrekonstruovaných 
zařízení 

o PO-4.1.4 
Evidence 
provozovatelů, 
evidence MAS 

4.1.5 Zajistit personální a finanční podmínky pro rozvoj 
sportovních a relaxačních aktivit 

o I-4.1.5 Objem dotací na 
sport a relaxaci  

o PO-4.1.5 
Evidence MAS a 
provozovatelů  

4.1.6 Pořádat sportovní akce pro různé věkové skupiny o I-4.1.6 Počet sportovních 
akcí  

o PO-4.1.6 
Evidence 
organizátorů  

4.1.7 Rozvíjet doplňkové služby u sportovišť 
a sportovních zařízení 

o I-4.1.7 Počet zařízení, 
nabízející doplňkové 
služby  

o PO-4.1.7 
Evidence 
provozovatelů 
zařízení 

Opatření: 

4.1.1 Budování rekreačních zón vč. přístupových cest, stezek, komunikací a vybavení zón 
4.1.2 Příprava projektů, realizace projektů klidových zón 
4.1.3 Rekonstrukce a budování sportovišť a hřišť - skateparky, posilovny, lezecké stěny, gymnastické 

sály apod. 
Budování víceúčelových hřišť a sportovišť 

Zajištění vybavení tělocvičen a víceúčelových sportovních hal 

Budování / rekonstrukce bazénů a přírodních koupališť, vybavení novými prvky Obnova, 

vybavení a údržba dětských hřišť a pískovišť 

Rekonstrukce sportovního letiště 

Podpora budování relaxačních center 

Budování sportovišť pro zimní sporty  

4.1.4 Budovat prostory pro neorganizovaný sport - venkovní sportovní areály pro různé věkové 
kategorie - fit parky, plácky apod. 

4.1.5 Zajištění kvalitních trenérů, příprava a realizace projektů, financování ze strany obcí 
4.1.6 Pořádání výletů (cyklo, hipo ad.), sportovních turnajů apod. 
4.1.7 Zřízení nebo rozvoj doplňkových služeb - servisy, občerstvení apod. 
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4.2 Kultura, společenský a spolkový život 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
4.2.1 Pořádat kulturní a společenské akce pro různé 

věkové skupiny a napříč generacemi 
o I-4.2.1 Počet 

mezigeneračních 
kulturních 
a společenských akcí  

o PO-4.2.1 
Evidence 
organizátorů akcí  

4.2.2 Pořádat zajímavé a netradiční akce v muzeích a 
knihovnách v rámci regionu 

o I-4.2.2 Počet akcí 
v muzeích a knihovnách  

o PO-4.2.2 
Evidence 
organizátorů akcí 

4.2.3 Pořádat konference, sympozia, multikulturní 
slavnosti 

o I-4.2.3.A Počet 
konferencí a jejich 
účastníků  

o I-4.2.3.B Počet 
multikulturních slavností 

o PO-4.2.3 
Evidence 
organizátorů 

4.2.4 Podporovat mladé umělce o I-4.2.4 Počet 
podpořených umělců do 
30 let  

o PO-4.2.4 
Evidence 
poskytovatelů 
podpory  

4.2.5 Zapojit seniory do společenského života o I-4.2.5.A Počet akcí pro 
seniory  

o I-4.2.5.B Počet 
zapojených seniorů  

o PO-4.2.5 
Evidence 
organizátorů akcí 

4.2.6 Rekonstruovat nevyhovující a budovat nová 
kulturní zařízení. 
Modernizovat knihovny a další kulturní 
a společenská zařízení a propojit je s dalšími 
službami (občerstvení, dětský koutek, čítárna). 
Zajistit bezbariérovost přístupů. 
Využívat / zpřístupnit stávající kulturní zařízení 
(obecní) pro zájmové, kulturní aktivity 

o I-4.2.6 Počet 
rekonstruovaných 
kulturních zařízení  

o PO-4.2.6 
Evidence 
realizátorů 
projektů  

4.2.7 Vybudovat, případně zlepšit zázemí pro spolky a 
občanská sdružení (např. Junáci, Klub 
maminek…). 

o I-4.2.7 Počet nově 
vybudovaných a 
zrekonstruovaných 
zařízení pro spolky a 
občanská sdružení 

o PO-4.2.7 
Evidence spolků 
a NNO 

4.2.8 Podporovat nové oblasti kultury a společenských 
aktivit (různé hudební žánry, divadelní spolky, 
volnočasové aktivity pro dospělé a seniory, 
výtvarná a fotografická sdružení) 

o I-4.2.8 Počet 
podpořených projektů  

o PO-4.2.8 
Evidence MAS a 
poskytovatelů 
dotací  

4.2.9 Podporovat neformální společenské aktivity - 
sousedské „derby“, klábosení apod. 

o I-4.2.9 8 Počet 
podpořených projektů 

o PO-4.2.9 
Evidence MAS a 
poskytovatelů 
dotací 

4.2.10 Budovat multifunkční centra o I-4.2.10 Počet 
vybudovaných center  

o PO-4.2.10 
Evidence 
realizátorů 
projektů  

4.2.11 Vybudovat krojový fond  o I-4.2.11 Existence 
krojového fondu  

o PO-4.2.11 
Evidence MAS  

4.2.12 Doplnit a modernizovat vybavení muzeí – 
interaktivní expozice apod., restaurovat sbírkové 
předměty, nakupovat umělecká díla místních 
autorů nebo přímo spojených s danou lokalitou 
(obrazy, sochy ….) 

o I-4.2.12 Počet 
modernizovaných 
expozic 

o PO-4.2.12 
Evidence muzeí  

4.2.13 Posílit přeshraniční spolupráci (A, SR). Vytvářet o I-4.2.13 Počet o PO-4.2.13 
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mezinárodní projekty, a tak přirozeným způsobem 
stimulovat občansko-společenský život, včetně 
praktického poznání výhod života v rámci EU. 

přeshraničních projektů  Evidence 
realizátorů 
projektů  

4.2.14 Zajistit publikační činnost týkající se kulturního a 
společenského života regionu – periodických i 
neperiodických publikací, sborníků, ročenek ad.  

o I-4.2.14 Počet publikací  o PO-4.2.14 
Evidence MAS, 
evidence 
vydavatelů  

Opatření: 

4.2.1 Pořádání společenských akcí, plesů 
4.2.2 …. 
4.2.3 …. 
4.2.4 …. 
4.2.5 …. 
4.2.6 …. 
4.2.7 Budování kluboven, Komunitní centrum, sídlo MAS – rozšíření pro spolkovou činnost …. 
4.2.8 …. 
4.2.9 …. 
4.2.10  
4.2.11 Pořádání seminářů k údržbě a nošení krojů, pořízení DVD 
4.2.12 …. 
4.2.13 …. 
4.2.14 Vydávání periodických i neperiodických publikací, sborníků, ročenek ad. 
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4.3 Spolupráce, propagace, zajištění 

Specifické cíle Indikátor Prostředek ověření 
4.3.1 Zlepšit propojení činností spolků v jednotlivých 

obcích 
o I-4.3.1 Počet společných 

akcí spolků  
o PO-4.3.1 

Evidence spolků  

4.3.2 Koordinovat akce v rámci regionu o I-4.3.2 Existence 
a funkčnost 
koordinačního centra  

o PO-4.3.2 
Evidence MAS  

4.3.3 Zlepšit propagaci muzeí a výstav  o I-4.3.3 Počet druhů 
propagačních materiálů a 
dalších informačních 
produktů 

o PO-4.3.3 
Evidence MAS 

4.3.4 Zapojit rodiče a prarodiče do volnočasových aktivit 
dětí 

o I-4.3.4 Počet akcí 
s podílem rodičů  

o PO-4.3.4 
Evidence MAS, 
evidence 
organizátorů  

4.3.5 Zapojit místní lidi a podnikatele, mládež do akcí 
volného času 

o I-4.3.5 Počet účastníků 
akcí  

o PO-4.3.5 
Evidence MAS, 
evidence 
organizátorů 

4.3.6 Zvýšit úroveň akcí, zapojit odborníky o I-4.3.6 Spokojenost 
s úrovní akcí 

o PO-4.3.6 
Dotazníkové 
šetření  

4.3.7 Finančně podporovat sportovní a kulturní aktivity 
Podporovat spolky a organizace, které pracují 
s mládeží, finančně ohodnotit lidi pracující 
s mládeží 

o I-4.3.7 Objem dotací na 
sportovní, volnočasové a 
kulturní aktivity  

o PO-4.3.7 
Evidence MAS, 
evidence 
poskytovatelů 
dotací  

Opatření: 

4.3.1 Vytvoření společné strategie pro spolkovou činnost v regionu, Organizovat setkávání spolků 
4.3.2 Vytvoření databáze akcí 
4.3.3 Webová prezentace, informační letáky apod. 
4.3.4 …. 
4.3.5 …. 
4.3.6 …. 
4.3.7 ….., Přitáhnout „Vůdce“ nové práce s mládeží 
4.3.8  
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Klíčová oblast 5: Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

6.5 Klíčová oblast 5: Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek ověření 
S-5.I Zajistit kvalitní a dostatečně pestrou nabídku 

vzdělávání a doplňkových aktivit pro 
všechny věkové skupiny, zajistit systémový 
přístup ke vzdělávání 

o I-S-5.I.A Kapacita škol na 
území MAS  

o I-S-5.I.B Počet podpořených 
mimoškolních projektů a 
dalších aktivit 

o PO-S-5.I.A 
Evidence 
zřizovatelů škol  

o PO-S-5.I.B 
Evidence 
poskytovatelů 
dotací  

S-5.II Zajistit materiálně technické zázemí pro 
vzdělávání a doplňkové aktivity 

o I-S-5.II Počet nově 
vybudovaných a 
zrekonstruovaných zařízení 
pro školy 

o PO-S-5.II 
Evidence 
zřizovatelů škol 

S-5.III Zajistit dostatečné sociální služby pokrývající 
potřeby v regionu 

o I-S-5.III Spokojenost 
s úrovní sociálních služeb  

o PO-S-5.III 
Dotazníkové 
šetření  

S-5.IV Zajistit zdravotnické služby pokrývající 
potřeby regionu 

o I-S-5.IV Spokojenost 
s úrovní zdravotnických 
služeb 

o PO-S-5.IV.1 
Dotazníkové 
šetření 

Podoblasti: 

5.1 Školství a vzdělávání 

5.2 Sociální služby 

5.3 Zdravotnické služby 
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Specifické cíle 

5.1  Školství a vzdělávání 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 
ověření 

5.1.1 Podporovat malotřídní a komunitní školství o I-5.1.1 Podíl 
malotřídního školství  

o PO-5.1.1 
Evidence 
zřizovatelů škol  

5.1.2 Stabilizovat financování škol o I-5.1.2 Objem dotací a 
grantů pro školy  

o PO-5.1.2 
Evidence škol  

5.1.3 Zlepšit materiálně technické zázemí a vybavení 
vzdělávacích zařízení  

o I-5.1.3 Počet 
podpořených škol – 
zlepšení vybavení  

o PO-5.1.3 
Evidence MAS, 
evidence 
zřizovatelů škol  

5.1.4 Stabilizovat kvalitní pedagogický sbor, zajistit 
dostatečný počet kvalitních pedagogů vč. 
specializovaných a jejich efektivní využití v rámci 
regionu 

o I-5.1.4 Počty 
zaměstnanců škol  

o PO-5.1.4 
Evidence škol 

5.1.5 Ve výuce zařazovat specializované výchovy, reagovat 
na potřeby společnosti 

o I-5.1.5 Podíl škol 
zařazující specializované 
výchovy 

o PO-5.1.5 
Evidence škol 

5.1.6 Promítnout inovativní přístupy do vzdělávání (principy 
dramatické výchovy, projektová výchova, zážitková 
pedagogika, intuitivní). Využívat venkovních prostor a 
přírody pro vzdělávání a výchovu i mimoškolní aktivity 
dětí a mládeže „Děti ven“ 

o I-5.1.6 Počet škol, 
využívajících inovativní 
metody ve výuce 

o PO-5.1.6 
Evidence škol  

5.1.7 Rozšířit mimoškolní aktivity pořádané školami pro 
všechny věkové skupiny vč. celoživotního vzdělávání  
Posílit zájmové kroužky 
Zvýšit dostupnost jednotlivých vzdělávacích programů 
(vzdálenost, financování ad.) 

o I-5.1.7 Počet 
podpořených 
mimoškolních projektů a 
dalších aktivit 

o PO-5.1.7 
Evidence MAS, 
evidence 
zřizovatelů škol  

5.1.8 Zajistit spolupráci škol a dalších vzdělávacích zařízení 
v rámci regionu 

o I-5.1.8 Počet společných 
akcí a projektů škol  

o PO-5.1.8 
Evidence škol 

5.1.9 Lépe propagovat školní aktivity o I-5.1.9 Počet druhů 
propagačních materiálů 
a dalších informačních 
produktů 

o PO-5.1.9 
Evidence škol, 
evidence MAS 

5.1.10 Budovat předškolní zařízení různého typu 
s variabilními možnostmi kapacity; 
Podporovat rozvoj lesních mateřských školek 

o I-5.1.10 Kapacita 
předškolních zařízení 
podle typu 

o PO-5.1.10 
Evidence 
zřizovatelů škol 

5.1.11 Vybudovat/rekonstruovat a vybavit zázemí pro 
umělecké činnosti (taneční sály, hudební sály) 

o I-5.1.11 Počet nově 
vybudovaných 
a zrekonstruovaných 
zařízení pro školy 

o PO-5.1.11 
Evidence škol  

5.1.12 Zapojit vzdělávací zařízení do systému 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v rámci regionu 

o I-5.1.12 Počet programů 
EVVO zajištěných 
školami  

o PO-5.1.12 
Evidence škol 

Opatření: 

5.1.1 Stabilizace malotřídek, spolupráce škol a obce, společné projekty …. 
5.1.2 Stabilizace příspěvků do škol … 
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5.1.3 Rekonstrukce / rozšiřování starých nevyhovujících zařízení, vybavení moderními pomůckami a 
technikou, stavba nových zařízení 

5.1.4 Finanční ohodnocení pedagogů, zajištění možnosti kvalitního bydlení pro pedagogy, vzdělávání 
pedagogů – reakce na nové věci, spolupráce škol při využívání speciálních pedagogů 

5.1.5 Specializovat třídy na ruční práce, finanční gramotnost, etický výchova apod. 
5.1.6 Exkurse, vzdělávání pedagogů, přenos dobré praxe, výukové materiály apod. 
5.1.7 Vzdělávací akce a aktivity pro všechny věkové skupiny - kurzy pro různé cílové skupiny, 

rekvalifikační kursy, samostatné přednášky humanitně, přírodovědně, technicky ad zaměřené, 
zajistit univerzitu III. věku, sportovní aktivity, společenské aktivity 

5.1.8 Pravidelné setkávání ředitelů / zástupců škol Předávání zkušeností 
5.1.9 Webové prezentace, propojení informačních systémů, propagační aktivity apod. 
5.1.10 Rekonstrukce vhodných prostor pro předškolní zařízení, dětské skupiny, lesní školky ad. 
5.1.11 Rekonstrukce, budování, vybavení Lidových školy umění 

Budování zázemí pro ZUŠ a dalších forem přípravy na uměleckou činnost 

 (ZŠ Vracov – využití pro uměleckou školu) 

5.1.12 Vytvoření organizační struktury, zajištění kvalifikovaných pedagogů, ustanovení koordinátorů 
EVVO, školení, exkurze, vybavení pomůckami, vybudování zázemí pro EVVO – např. zelené 
učebny apod.  
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5.2 Sociální služby 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 

5.2.1 Koordinovat a propojovat sociální služby o I-5.2.1 Počet aktivně 
zapojených subjektů  

o PO-5.2.1 
Evidence 
koordinátora 
sociálních 
služeb  

5.2.2 Zajistit návaznost sociálních služeb na zdravotnické 
služby 

o I-5.2.2 Počet společných 
projektů  

o PO-5.2.2 
Evidence 
realizátorů 
projektů  

5.2.3 Zajistit variabilitu služeb sociálních služeb dle 
aktuálních potřeb společnosti 

o I-5.2.3 Počet nově 
poskytovaných typů 
služeb 

o PO-5.2.3 
Registr 
poskytovatel
ů sociálních 
služeb  

5.2.4 Umožnit péči o seniory a zdravotně postižené v 
přirozeném prostředí 
Vytvářet programy pro seniory 

o I-5.2.4 Podíl seniorů 
využívajících služby 
v přirozeném prostředí  

o PO-5.2.4 
Evidence 
poskytovatel
ů služeb  

5.2.5 Vytvořit potřebné zázemí pro poskytování sociálních 
služeb  

o I-5.2.5 Počet chráněných 
míst 

o PO-5.2.5 
Evidence 
poskytovatel
ů služeb  

5.2.6 Zvýšit osvětu občanů regionu o komunitním plánování 
a poskytovaných sociálních službách v regionu a okolí 

o I-5.2.6 Počet osvětových 
akcí  

o PO-5.2.6 
Evidence 
MAS 
a poskytovat
elů služeb  

Opatření: 

5.2.1 …. 
5.2.2 …. 
5.2.3 …. 
5.2.4 …. 
5.2.5 Rekonstrukce, případně rozšíření stávajících zařízení, vybavení zařízení, 

Vybudování nových zařízení  

Adaptace využití stávajících objektů na poskytování sociálních služeb (např. fara) 

Budování chráněných dílen 

Vybudování stacionáře …. 

5.2.6 …. 
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5.3 Zdravotnické služby 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 

5.3.1 Zachovat dostupnost a rozsah poskytování 
zdravotnické péče 

o I-5.3.1 Počet lékařů 
v regionu MAS podle 
specializací  

o PO-5.3.1 
ČSÚ, 
lékařská 
komora -  

5.3.2 Zachovat pohotovost a poskytování lékárenské služby o I-5.3.2 Existence 
pohotovosti  

o PO-5.3.2 
Evidence 
MAS 

5.3.3 Modernizovat přístrojového vybavení zdravotnických 
zařízení  

o I-5.3.3 Počet 
podpořených 
zdravotnických zařízení  

o PO-5.3.3 
Evidence 
zdravotnický
ch zařízení  

5.3.4 Zlepšit přístup personálu zdravotnických zařízení o I-5.3.4 Spokojenost 
s úrovní zdravotnických 
služeb  

o PO-5.3.4 
Dotazníkové 
šetření  

5.3.5 Zlepšit dostupnost zdravotnických služeb o I-5.3.5 Počet typů 
zdravotnických služeb  

o PO-5.3.5 
Evidence 
MAS, 
lékařská 
komora  

5.3.6 Zajistit zdravotnickou osvětu (prevence, zdravý životní 
styl, nadužívání léků, alternativní medicína, zdravá 
výživa atd.) 

o I-5.3.6.A Počet 
osvětových akcí 

o I-5.3.6.B Počet 
podpořených projektů  

o I-5.3.6.C Počet účastníků 
akcí a projektů 

o PO-5.3.6.A 
Evidence 
organizátorů 
akcí  

o PO-5.3.6.B 
Evidence 
realizátorů 
projektů 

o PO-5.3.6.C 
Evidence 
organizátorů 
akcí 

Opatření: 

5.3.1 Podpora dostupnosti specializované ambulantní péče v regionu 
5.3.2 Stabilizace pohotovosti a lékárenské služby 
5.3.3 Nákup zdravotnického zařízení a vybavení 
5.3.4 Školení personálu, praxe, stáže, zprostředkování příkladů dobré praxe 
5.3.5 Zavést ordinační hodiny u lékaře v odpoledních hodinách …. 
 

 

 

 

 

 


