Zápis z veřejného projednání Integrované strategie rozvoje MAS Hanácké Království
Datum: 26. 6. 2014, 17.00
Místo: Velký Týnec - kino
Přítomní: dle prezenční listiny
Program:
1. Přivítání a představení účastníků
2. Informace o zpracování ISRÚ - proč a jak se strategie zpracovává
3. Dotační možnosti pro programovací období 2014 - 2020
4. Analytická část dokumentu
5. Strategická část - vize, prioritní oblasti rozvoje území
6. Proces dokončení strategie
7. Diskuse
8. Různé
1. Přivítání a představení účastníků
Přítomné přivítali předseda MAS Hanácké Království Ing. Tomáš Kubáček a manažer MAS Ing. Pavel Horák.
2. Informace o zpracování ISRÚ
Mgr. Slováková představila hlavní důvody zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD),
jejíž součástí je právě zpracovávaná Integrovaná strategie rozvoje území MAS (dále jen ISRÚ), popsala strukturu
strategie a postup při jejím zpracování. Postup se řídí Manuálem tvorby CLLD (doporučující) a Metodickým
pokynem pro integrované nástroje (závazný). Celá strategie klade důraz na zapojení veřejnosti (anketní šetření,
dotazníky pro zástupce obcí, podnikatelů a neziskových organizací, veřejná projednávání, jednání Výboru pro
strategii, jednání pracovních skupin atd.).
3. Dotační možnosti pro programovací období 2014 - 2020
Bc. Tomáš Šulák informoval o přípravě ČR a MAS na příští programovací období EU. Pro Českou republiku je pro
příští programové období vyčleněno cca 20,5 miliardy eur, a i když je tato částka o 6 miliard nižší než v
předchozím období. MAS v něm budou mít prostřednictvím tzv. komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
umožněno přerozdělovat finanční prostředky pro místní žadatele nejen z Programu rozvoje venkova (PRV), jak
tomu bylo dosud, ale i z dalších operačních programů, například Integrovaný regionální operační program
(který nahračí dosavadní ROPy, či OP Zaměstnanost. Další programy jako je OP Životní prostředí, OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou v jednání a nabízí se možnost, že by
v regionu v jejich rámci MAS plnily úlohu informační, poradenskou a animační.
4. Analytická část dokumentu

Mgr. Večeř přítomné seznámil s analytickou částí ISRÚ MAS Hanácké Království. Nejobsáhlejší částí
analýzy je tzv. situační analýza, která seznamuje s vývojem a aktuálním stavem v členění do
jednotlivých kapitol jako jsou přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářská činnost, trh práce,
bytová výstavba, školství, sociální věci, životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura, cestovní
ruch či kultura. Analytická část také obsahuje popis stavu území MAS z hlediska jednotlivých aktérů,
vyhodnocení rozvojového potenciálu či analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (tzv.
SWOT analýzu).
5. Strategická část dokumentu

Mgr. Slováková účastníkům představila návrhy mise, vize a globálních cílů integrované strategie.
Následně proběhla diskuse k tematickému obsahu jednotlivých priorit, přidaná opatření do
nejnovější verze dokumentu jsou zvýrazněna žlutě.

Název prioritní oblasti / specifického cíle / opatření
1. Živé vesnice
1.1. Zlepšení občanské vybavenosti v obcích
1.1.1. Obnova a výstavba obecních a budov a zařízení
1.1.2. Obnova a výstavba prodejen a pohostinství v obcích
1.1.3. Obnova a budování informačních a komunikačních sítí
1.1.4. Obnova církevních budov a zařízení
1.2. Rozvoj spolkového a kulturního života
1.2.1. Rekonstrukce zázemí pro spolkovou činnost
1.2.2. Rekonstrukce a výstavba zařízení pro společenské akce (kulturní domy, společenská centra)
1.2.3. Neinvestiční podpora spolkového a společenského života
1.2.4. Podpora rodinných a mateřských center
1.3. Zkvalitnění a vybudování zařízení pro volný čas
1.3.1. Dětská, seniorská, dopravní, multifunkční hřiště
1.3.2. Rozvoj přírodních i nepřírodních koupališť
1.3.3. Budování sportovní infrastruktury
2. Lepší prostředí
2.1. Obnova a rozvoj technické infrastruktury
2.1.1. Obnova stávající sítě technické infrastruktury (vč. veřejného osvětlení)
2.1.2. Budování nové technické infrastruktury
2.2. Rozvoj dopravní infrastruktury
2.2.1. Odklon dopravy od zastavěných území (Silnice I/55 Olomouc-Přerov)
2.2.2. Obnova a výstavba místních komunikací
2.2.3. Obnova a budování veřejných prostranství a ostatních komunikací (chodníky, zálivy, zastávky, parkoviště)
2.2.4. Obnova polních a lesních cest
2.3. Zlepšování životního prostředí a vzhledu obcí
2.3.1. Protipovodňová opatření
2.3.2. Zlepšení nakládání s odpady
2.3.3. Využití a ochrana vodních ploch a vodních toků
2.3.4. Čistý vzduch
2.3.5. Ochrana druhové rozmanitosti flóry a fauny
2.3.6. Obnova a výsadba zeleně, péče o krajinný ráz
2.3.6. Podpora péče o veřejná prostranství
2.3.7. Péče o lesní porosty
2.3.8. Energetické úspory
2.3.9. Odstraňování skládek a ekologických zátěží
2.4. Bezpečnost v krajině i v sídlech
2.4.1. Budování zařízení pro chodce a bezpečnostních dopravních prvků
2.4.2. Prevence kriminality (kamerové systémy, obecní policie, osvěta)
3. Přijeďte k nám
3.1. Zlepšování propojení regionu
3.1.1. Budování cyklostezek
3.1.2. Naučné stezky
3.1.3. Hippostezky, vodní stezky
3.2. Rozvoj cestovního ruchu
3.2.1. Agroturistika
3.2.2. Ubytování
3.2.3. Budování a propagace turistických atraktivit
3.2.4. Budování infocenter
3.3. Podpora kultury a ochrana kulturního dědictví
3.3.1. Obnova kulturních památek
3.3.2. Obnova místních památek
3.3.3. Podpora tradic a místních zvyků (obnova krojů, písemnosti, tradiční akce realizované na území MAS)
3.3.4. Obnova a budování zařízení pro uchování kulturního dědictví
3.3.5. Podpora uměleckých aktivit (hudba, tanec, malíři, sochaři, divadlo)
4. Služby pro všechny generace
4.1. Rozvoj školství a vzdělávání prostřednictvím neinvestičních aktivit
4.1.1. Podpora školních aktivit (exkurze, preventivní programy, podpora praktických činností, rodinná výchova, etická
výchova, vlastivěda, chování za mimořádných situací, dopravní výchova, rozvoj měkkých dovedností atd.)
4.1.2. Podpora mimoškolních aktivit se zaměřením mj. na znevýhodněné osoby
4.1.3. Podpora vzniku regionálních didaktických materiálů
4.1.4. Další vzdělávání a profesní propojování pedagogů
4.1.5. Prevence vyhoření, rekondice, regenerace zaměstnanců ve školství
4.1.6. Podpora celoživotního vzdělávání (knihovny, internet pro seniory atd.)
4.1.7. Vzdělávací projekty pro všechny věkové skupiny(knihovny, internet pro seniory atd.)
4.1.8. Spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými institucemi
4.2. Rozvoj školství a vzdělávání prostřednictvím investic
4.2.1. Rekonstrukce předškolních i školských zařízení a jejich vybavení
4.2.2 Rekonstrukce školních hřišť a tělocvičen
4.3. Zlepšení sociálních a zdravotnických služeb

4.3.1. Podpora center pro seniory
4.3.2. Domy s pečovatelskou službou
4.3.3. Péče o seniory v domácím prostředí
4.3.4. Vytváření podmínek pro dostupnou zdravotní péči
4.3.5. Podpora sociálního bydlení
4.3.6. Podpora znevýhodněných skupin obyvatel
4.3.7. Podpora zaměstnanosti rodičů
4.3.8. Rozvoj zdravotnických služeb
4.4 Vytváření pracovních míst
5. Konkurenceschopné zemědělství
5.1. Modernizace zemědělských podniků
5.2. Podpora nadstavby zemědělské prvovýroby
5.3. Podpora výroby a prodeje regionálních výrobků
5.4. Zavádění inovací v zemědělství
5.4. Zavádění inovací v zemědělství
6. Podnikáme na venkově
6.1. Podpora podnikatelských aktivit
6.1.1. Podpora drobných řemesel
6.1.2. Investice do rozvoje malého a středního podnikání
6.1.3. Regenerace opuštěných areálů (brownfields)
6.1.4. Zavádění inovací v podnikatelském sektoru
6.1.5. Budování průmyslových zón
6.2. Sociální podnikání a zaměstnanost
6.3 Zvyšování kvalifikace podnikatelů
6.4. Marketing, propagace a síťování pro podnikatele
7. Partnerství a spolupráce
7.1. Posilování partnerství členů v regionu
7.2. Zlepšování managementu MAS
7.3. Spolupráce národní i mezinárodní
7.5. Propagace regionu

6. Proces dokončení strategie
Ing. Pavel Horák popsal nejbližší kroky dalšího úspěšného fungování MAS. Každá MAS v ČR bude muset projít
procesem standardizace (certifikace). Tento proces bude zahájen v průběhu září/října 2014. Druhým krokem je
právě dokončení zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ta bude nejdůležitějším
dokumentem programového období a určí cíle a priority MAS Hanácké Království. Zároveň vymezí typy
projektů, na které bude možné prostřednictvím místní akční skupiny získat finanční podporu.
7. Diskuse
 Prioritní oblasti/specifické cíle/opatření
o PO 1., 4. Neinvestiční podpora neziskovým organizacím – kurzy, školení, podpora
dobrovolnictví atd.
o PO 4. Školství – zařazení dalších opatření – vlastivědné aktivity, tvorba regionálních
didaktických materiálů, profesní propojování pedagogů, podpora psychologů atd.
o PO 4. Sociální služby – zařazení/úprava opatření – podpora zaměstnanosti rodičů, rozvoj
zdravotnických služeb, tvorba pracovních míst, spolupráce s příslušnými úřady práce
o PO 5. Konkurenceschopné zemědělství – zařazení opatření zaměřených na podporu
ekologického zemědělství a agroturistiky
o PO 5., 6. Rekvalifikace a zvyšování kvalifikace zaměstnanců firem, praxe, stáže, podpora
zkrácených a snížených úvazků, firemní školky, systém hlídání dětí
 Úkoly pro jednání Výboru pro strategii (29. 7. 2014)
o Rozpracovat prioritní oblast 5. Konkurenceschopné zemědělství dle poslední verze Programu
rozvoje venkova ČR 2014 – 2020
o Projednat návrhy indikátorů v členění dle jednotlivých prioritních oblastí
8. Závěr
Ing. Horák požádal přítomné o aktivní zapojení do tvorby strategické části dokumentu. Celý text Integrované
strategie rozvoje území MAS Hanácké království bude zveřejněn po jednání výboru pro přípravu strategie, tj.
v závěru července 2014. V závěru zástupci MAS poděkovali za konstruktivní přístup přítomných
k projednávaným bodům.
Zapsal: O. Večeř

