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1 ÚVOD 

 

„Jedině místní společenství zná dobře silné a slabé stránky daného regionu a dokáže nejlépe 

řešit dané problémy.“ 

V průběhu dvaceti let potvrdila metoda LEADER svoji účinnost. Tato metoda pomohla 

venkovským aktérům zvážit dlouhodobý potenciál jejich místních regionů a osvědčila se jako 

efektivní nástroj uskutečňování rozvojových politik. Již od 90. let 20. století využívají místní 

akční skupiny (MAS) v celé Evropské unii (EU) metodu LEADER. Česká republika má 

pozitivní zkušenosti s uplatňováním komunitně vedeného místního rozvoje. Znalost místních 

problémů a zacílení na specifické problémy jsou pro místní akční skupiny velkou výhodou. 

Implementace projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje posiluje spolupráci 

 a důvěru. Hlavním cílem při využívání komunitně vedeného místního rozvoje je posílení 

územní soudržnosti venkovského území a také zajištění udržitelného rozvoje území. V roce 

2014 bylo ukončeno předchozí programovací období, byly proplaceny poslední projekty a 

počátkem roku 2015 dochází k vyhodnocování úspěšných projektů.  Současně v roce 2014 

probíhaly přípravy na programové období 2014–2020. S programovým obdobím 2014–2020 

přichází spousta novinek. Jedná se o změnu názvu metody LEADER. Od roku 2014 je tento 

název nahrazen tzv. Komunitně vedeným místním rozvojem (CLLD - Comunity Led Local 

Development). Metoda CLLD zapojuje místní obyvatele při vytváření příznivějších podmínek 

v daném regionu, a to je hlavní podstatný znak této metody. Další důležitou novinkou je 

možnost MAS čerpat finanční prostředky nejen z Programu rozvoje venkova, ale také 

z Operačního programu (OP) Zaměstnanost, OP Životní prostředí a Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP). Konečný příjemce dotace bude moci čerpat 

z Evropského fondu pro rozvoj venkova, ale i z ostatních Evropských strukturálních a 

investičních fondů (ESIF). 

K řešení problémů obyvatel v jednotlivých obcích napomůže Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD), která je zaměřena na konkrétní problémovou oblast. MAS 

Hranicko patří k moderním venkovským regionům, které nabízí dostatek pracovních 

příležitostí, kvalitní zázemí pro život a široké spektrum služeb všem obyvatelům regionu i 

návštěvníkům. Strategie MAS Hranicko pro programové období 2014–2020 je hlavním 

nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném období a pro uplatnění komunitně 

vedeného místního rozvoje. 
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Cílem diplomové práce je zhodnocení programového období 2007–2013 a následné navržení 

implementační části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Hranicka 

v programovém období 2014–2020. Specifickým cílem je určení rolí orgánů MAS, aby mohla 

být zahájena samotná implementace. 

Diplomová práce se dělí na pět částí, z nichž první tvoří Úvod a poslední Závěr. Druhá 

kapitola „Teorie a metodika komunitně vedeného místního rozvoje“ se zabývá teoretickými 

východisky integrovaných nástrojů a historickému vývoji metody LEADER. Největší důraz je 

kladen na komunitně vedený místní rozvoj v programovém období 2014–2020. 

Kapitola „Možnosti rozvoje regionu Hranicko“ je zaměřena na územní působnost MAS 

Hranicko a její možnosti, včetně socioekonomické analýzy. Zbylá část této kapitoly hodnotí 

účinnost metody LEADER v programovém období 2007 – 2013. Jsou zde obsaženy výpočty 

úspěšnosti projektů za jednotlivá léta a zhodnocení celého programového období. 

Poslední část diplomové práce „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ popisuje 

stručně tvorbu analytické a strategické části Strategie a zejména bude zpracována 

implementační část Strategie, která bude obsahovat konkrétní návrhy opatření pro MAS 

Hranicko a rozvržení celkové alokace pro MAS Hranicko v rámci jednotlivých OP. 

Pro zpracování této práce budou použity zejména internetové zdroje a z Ministerstva pro 

místní rozvoj. 
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2 TEORIE A METODIKA KOMUNITNĚ VEDENÉHO 

MÍSTNÍHO ROZVOJE 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD )je specifický integrovaný nástroj používaný 

na subregionální úrovni a je doplňkovým opatřením k dalším aktivitám na podporu rozvoje na 

místní úrovni. Místní rozvoj vedený komunitami může mobilizovat a zapojit místní komunity 

a organizace do plnění cílů strategie Evropa 2020, jako je inteligentní a udržitelný rozvoj 

podporující začlenění, posilování územní soudržnosti a dosahování konkrétních cílů politiky.  

Jedná se o metodologii týkající se komunitně vedeného místního rozvoje pro fondy ESI, která 

je vedená místními akčními skupinami složenými ze zástupců místních veřejných  

a soukromých socio-ekonomických zájmů. Tato jednotná metodologie umožní propojené  

a integrované čerpání fondů na provádění strategií pro místní rozvoj
1
. Komunitně vedený 

místní rozvoj není projekt, ale jedná se o přístup, který klade za cíl posílit komunity a místní 

samosprávu. Společné rozhodování znamená příležitost pro obyvatele dokázat ovlivnit kvalitu 

života ve svém regionu. Obyvatelé mají lepší přístup k informacím a většímu sociálnímu 

začlenění, ale také větší organizační sílu
2
. 

2.1 Teoretická východiska integrovaných nástrojů 

Slovo integrace znamená sjednocení, splynutí či proces spojování ve vyšší celek. 

Myšlenka propojení nástrojů k dosažení jednoho cíle patří k osvědčeným nástrojům, které 

vytvářejí potenciál pro dosažení řady synergických efektů. Nalezení vhodného spojení 

účelných nástrojů a jejich efektivní uplatnění s multiplikačním rozvojovým dopadem je 

v praxi regionálního rozvoje poměrně složitým procesem. Integrovaný přístup, který je 

realizovaný při čerpání dotací Evropské unie (EU), by měl přispívat k dosažení rozvojových 

cílů, které jsou v rámci mechanismů strukturální politiky definované na různých úrovních. 

Cílený integrovaný přístup zaznamenal svůj rozvoj v devadesátých letech dvacátého století 

v Africe. Integrated Development Planning (IDP) – Integrované plánování rozvoje bylo 

v Jižní Africe použito jako nástroj místních samospráv pro plánování budoucího rozvoje 

v oblastech s velkými rozdíly uplatňovanými vlivem dřívější rasové segregace. Po změně 

                                                 
1
 EVROPSKÁ KOMISE. Politika soudržnosti 2014 - 2020: Komunitně vedený místní rozvoj. 2014. ISBN 

9789279370489. Dostupné také z:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_cs.pdf.  
2
 BINSWANGER-MKHIZE, H., J. REGT and S. SPECTOR. Local and community driven development: moving 

to scale in theory and practice.Washington, D.C.: World Bank, c2010, xxii, 248 p. New frontiers of social 

policy. ISBN 08-213-8195-4. 
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státní politiky v roce 1994 byly IPD nastavovány pro dosažení významných a rychlých změn 

společného rozvoje. Hlavní náplní IPD byla následující témata: efektivní využití omezených 

zdrojů; urychlení dodávek zásobování; pomoc při lákání nových finančních prostředků;  

posílení demokracie; podpora koordinace mezi místní vládou, vláda provincie a národní 

vládou. Jednalo se o pětileté plány s ročními evaluacemi a úpravou nastavení
3
. 

Integrované nástroje patří v České republice k novým pojmům. V 90. letech začala vznikat 

spolupráce euroregionů či svazků obcí a postupně vznikaly nové projekty. Cílem těchto 

nástrojů je provázat aktivity obcí nebo jiných svazků a dosáhnout zlepšení rozvoje v regionu. 

Díky integrovaným nástrojům dochází k řešení prioritních problémů regionů prostřednictvím 

využívání dostupných finančních zdrojů a ke zlepšení spolupráce mezi jednotlivými aktéry 

 a jejich zvyšování schopnosti lépe definovat své potřeby a vytvářet vhodná řešení. Regionální 

politiku a její nástroje lze rozdělit do roku 2004 na dvě linie a to na intervence politik ČR 

 a politik EU. Mezi regionální politikou ČR a EU docházelo k postupnému sbližování 

v oblasti legislativy, využívání programů a jinými kroky, které připravovaly ČR na vstup do 

EU. 
4
 Integrované nástroje byly prvně legislativně zakotveny v roce 1957 v Římské smlouvě, 

ale jejich rozvoj nastal až v 90. letech 20. století v rámci Maastrichtské smlouvy.  Integrované 

přístupy jsou tvořeny nařízeními o integrovaných nástrojích EU ke konkrétnímu 

programovému období
5
. 

Integrované plánování nastavené pro čerpání strukturální pomoci Evropské unie (EU) 

v podmínkách České republiky bylo poprvé použito v programovém období od roku 2007. 

Česká republika se rozhodla pro integrovaný přístup v průběhu přípravy programového 

období, uchopení této myšlenky vyvolalo spoustu rozhodnutí, metodika se stanovovala za 

pochodu bez potřebného metodického a vědeckého zázemí, výsledné nastavení má proto 

spoustu nedostatků, z nichž vyplývá i nedostatečné čerpání dotačních prostředků
6
. 

Integrované přístupy jsou v ČR upraveny Usnesením vlády k hlavním zásadám pro přípravu, 

schvalování a hodnocení integrovaného plánu rozvoje města ze dne 13. Srpna 2007 č. 883, 

                                                 
3
 PAVLÍK, Marek. Jak úspěšně řídit obec a region: cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. 1. vyd. Praha:   

  Grada, 2014. Manažer. ISBN 9788024752563. 
4
 ŠKORŇA, David. Uplatněni integrovaných přístupů v rozvoji území.  Praha, 2011. Odborný článek. Vysoká 

škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra regionálních studií. 
5
 ŠKORŇA, David, ref.4. 

6
 PAVLÍK, Marek, ref.3. 
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 a dále upraveny Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  Strategická 

úprava integrovaných přístupů se týká Národního strategického referenčního rámce ČR
7
. 

2.2 Historie CLLD 

Liaison Entre Actions de Développement de l ́Économie Rurale (LEADER), což 

v překladu znamená „Propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku.“  Jedna z iniciativ 

Evropské unie, jež byla představena v 90. letech 20. století. V předešlých letech byl 

podporován venkov, ale byl zaměřen pouze na zemědělce. Proto se metoda LEADER začala 

zaměřovat na místní rozvoj a lepší využívání potenciálu venkova
8
 . Začal se uplatňovat 

přístup „zdola nahoru“, který vymezuje rozhodovací pravomoci tak, že místní skupiny 

vypracovávají strategie pro místní rozvoj. Místní společenství dobře zná silné a slabé stránky 

daného regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastni problémy
9
. Metoda LEADER 

vznikla v několika vlnách. Od roku 1991 do roku 1993 probíhal LEADER I, který zapojil 

celkem 217 Místních akčních skupin (MAS).  Další vlnou byl LEADER II, jenž probíhal od 

roku 1994 do roku 1999 a počet zapojených MAS se zvýšil na 906. Dne 14. dubna 2000 

schválila Evropská komise zásady určené členským zemím EU pro iniciativu Evropského 

společenství LEADER+, který působil do roku 2006. Všechny tyto vlny metody LEADER 

byly provedeny na úrovních členských států. V roce 2004 se mimo jiné připojila k metodě 

LEADER i Česká republika. Programové období 2007−2013 znamenalo integraci metody do 

celkové politiky Evropské unie. Metoda LEADER se stala součástí Programu rozvoje 

venkova
10

. 

 

2.2.1 LEADER v programovém období 2000–2006 

Metoda LEADER se řídí sedmi hlavními principy, ukotvenými v nařízení Rady (ES) 

č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (European Agricultur Fund for Rural Development - EAFRD), která byla vydána 

dne 20. září roku 2005. Podpora rozvoje venkova je definována v EAFRD v článku 61:  

                                                 
7
 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020.Mmr.cz 

[online]. 2014 [5. 1. 2015]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4-

efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
8
 WADE, Philip and Petri RINNE. A Leader Dissemination Guide Book based on Programme Experience in 

Finland, Ireland and the Czech Republic. Brusel: Rural Policy Committee, 2011. ISBN 978-952-227-072-6. 
9
NÁRODNÍ SÍT MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČR. Současnost a budoucnost venkova. Nsmascr.cz. [online]. 

2014 [3. 1. 2015]. Dostupné z: http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/09/brozura-CLLD_8_2014.pdf 
10

VÁPENÍKOVÁ, Andrea. Role místních akčních skupin při rozvoji venkova. Ostrava, 2013. Diplomová práce. 

VŠB - TU Ostrava. 
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 Strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená 

subregionální venkovská území. 

 Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni – tzv. místní akční 

skupiny (MAS). 

 Přístup zdola („BOTTOM UP“) spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se 

vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám. 

 Více odvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi 

subjekty i projekty z různých odvětví místního hospodářství. 

 Uplatňování inovačních postupů. 

 Provádění projektů spolupráce. 

 Vytváření sítí místních partnerství
11

. 

Těmito hlavními principy se řídí všechny MAS EU. V jednotlivých zemích podle svých 

národních specifik pak rozšiřují své Strategické plány o specifické principy národní  

či lokální
12

. Program LEADER obsahuje prvky předcházejících iniciativ LEADER I  

a LEADER II. Je financován výhradně ze státního rozpočtu. Jde především o to, že Program 

LEADER ČR je investiční, zahrnuje společné projekty a vytváření sítí, a tím je doplňkový  

k převážně neinvestičnímu opatření Rozvoj venkova v rámci operačního programu Rozvoj 

venkova a multifunkční zemědělství. Program LEADER ČR by měl podporovat realizaci 

investičních projektů zapadajících do originálních, integrovaných a kvalitních strategií 

udržitelného rozvoje. Jeho smyslem je vyzkoušení nových forem zlepšování kvality života ve 

venkovských oblastech, posilování ekonomického prostředí a zhodnocování přírodního  

a kulturního dědictví, a tím zlepšování organizačních schopností venkovských regionů
13

. 

V roce 2004, při vstupu ČR do EU, se Ministerstvo zemědělství (Mze) stalo řídícím orgánem 

programu LEADER v součinnosti se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).  

Mze se tak připojilo k Evropským aktivitám, v jejichž rámci realizovalo LEADER+  

2004–2006 spolufinancovaný EU. Souběžně v roce 2004 byl Mze vypsán samostatný národní 

program LEADER ČR dotovaný výhradně ze státního rozpočtu. 
14

Tento program využívající 

investiční státní prostředky byl vyhlašován do roku 2008 a byl určen k podpoře MAS,  

k naplnění jejich rozvojové strategie a záměrů, rovněž k podpoře místních subjektů 

                                                 
11

 RADA EU. Úřední věstník EU [online]. 2015. [6. 3. 2015 ]. Dostupné z: www.eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:277:0001:0040:CS:PDF. 
12

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, ref. 8. 
13

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Příručka programu LEADER ČR. Praha. 2008 
14

 PĚLUCHA, Martin. Rozvoj venkova v programovacím období 2007 – 2013 v kontextu reforem SZP EU. 

Praha: IREAS, 2006. 162 s. ISBN 80-86684-42-3. 
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realizujících konkrétní projekty.
15

 LEADER+ napomáhal realizaci cílů soustředěných ve 

druhém pilíři Společné zemědělské politiky v oblasti rozvoje venkova. Základem se stala 

strategie místního rozvoje a aktivita místních akčních skupin tzv. MAS, které měly 

odpovědnost za implementaci programu.  Program LEADER+ zahrnoval tři cílové aktivity: 

Integrovaný rozvoj venkova, Spolupráce mezi venkovskými oblastmi, Vytváření sítě 

venkovských oblastí EU
16

. 

2.2.2 LEADER v programovém období 2007–2013 

Metoda LEADER je od roku 2007 součástí všech národních programů rozvoje venkova 

( PRV). Nositelem této metody se staly MAS, které naplňují vize a cíle této metody. V tomto 

období byla metoda LEADER samostatnou osou v rámci Programu rozvoje venkova. 

Hlavním cílem je realizace místní rozvojové strategie a spolupráce místních partnerství. 

Prostřednictvím místních akčních skupin dostávají jednotlivé subjekty šanci zapojit se do 

problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva, a to především formou převzetí 

rozhodovacích pravomocí týkajících se příslušných venkovských oblastí 
17

. V rámci 

Programu rozvoje venkova má osa LEADER velký potenciál pro rozvoj venkovského území, 

který bude založen zejména na aktivitách obyvatel obcí.  

V programovacím období 2007–2013 byla finanční alokace pro LEADER stanovena na 

nejnižší možné míře, a to 5 % z celého PRV 2007–2013. V ČR celková finanční alokace na 

tuto osu byla stanovena na 175 969 147 EUR, kdy příspěvek z EAFRD tvoří 80 % celkové 

alokace, tedy 140 775 318 EUR a příspěvek z národních zdrojů je 35 193 829 EUR, což 

odpovídá 20 % celkové alokace Osy 4 LEADER
18

 . 

Osa je rozdělena celkem na 3 opatření, které jsou podporovány: Místní akční skupina, 

Realizace místní rozvojové strategie, Realizace projektů spolupráce.  

Místní akční skupina 

MAS jsou formálně institucionalizovaná partnerství mezi zástupci podnikatelů, občanskými 

sdruženími či zástupci veřejné správy
 19

. Jejich cílem je realizovat projekty ve prospěch 

                                                 
15

 VÁPENÍKOVÁ, Andrea, ref. 9. 
16

 BOHÁČKOVÁ, Ivana a Magdaléna HRABÁNKOVÁ. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 

2009. 188 s. ISBN 978-80-7400-111-6. 
17

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. 

Szif.cz. [online]. 2008 [6. 3. 2015]. Dostupné z:http://www.szif.cz/cs/eafrd~osa4# 
18

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, ref. 14.  
19

 KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014. 

233 s. ISBN 978-80-87284-44-5. 
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rozvoje venkova a zemědělství a získávají finanční prostředky pro svůj region od Evropské 

unie a z národních programů metodou LEADER
20

. Jednotlivé MAS zpracovávají svůj 

Strategický plán LEADER (SPL) v rámci tohoto opatření. Podpora je poskytována těm, které 

splní kritéria přijatelnosti, posuzovaná SZIF, a jsou vybrána hodnotitelskou komisí, složenou 

ze jmenovaných expertů. Opatření se realizuje na základě principů LEADER. Podpora je 

poskytována na způsobilé výdaje, jako je administrativa, provoz MAS, poradenství při 

realizaci Strategického plánu LEADER nebo příprava programu LEADER na následující 

programové období. Členové MAS musí mít v daném regionu bydliště, resp. Sídlo, nebo 

v něm musí působit
21

. 

Realizace místní rozvojové strategie 

Podpora je poskytována na projekty, které jsou v souladu se Strategickým plánem LEADER. 

Výběrová komise vybírá jednotlivé projekty k realizaci prostřednictvím bodových kritérií. 

Dotaci získá žadatel, pokud bude splňovat tyto kritéria: 

 projekt musí být realizován na území dané MAS, 

 projekt splňuje právní úpravu, která je v souladu se Strategickým plánem LEADER 

(SPL), 

 žadatel musí splňovat podmínky dané MAS, 

 způsobilé výdaje projektu financovat pouze z jednoho zdroje financování EU. 

Realizace projektů spolupráce 

Podpora byla poskytována na projekty spolupráce na územích na národní úrovni nebo také na 

nadnárodní spolupráci.  Cílem bylo povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami v 

rámci členských států a na území třetích zemí.  Výše dotace pro projekty spolupráce je 90 % 

všech způsobilých výdajů, které se musí řídit prováděcími předpisy a být v souladu s PRV  

a SPL. Jedná se o dotaci typu přímé nenávratné dotace
22

. 

 

 

 

                                                 
20

 ČERMÁK, Daniel a Jana VOBECKÁ a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní samosprávě: 

význam, praxe, příslib. Praha: SLON, 2011. ISBN 978-7419-02044-7. 
21

 ČERMÁK, Daniel a Jana VOBECKÁ a kol, ref. 17.  
22

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, ref. 14. 
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2.3  CLLD v programovém období 2014 – 2020 

Nástrojem pro programové období 2014–2020 je územní dimenze, která se zaměřuje 

na koordinaci intervencí na národní a regionální úrovni s cílem zajistit prostřednictvím 

operačních programů cílenou podporu vyváženého rozvoje území. Územní dimenze je 

chápana jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech 

území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na 

vyrovnávaní územních disparit. Ve specifických typech území je tedy účelně, aby docházelo 

ke koncentraci intervenci, zacílených na daný problém napřič programy. Prostřednictvím 

integrovaných nástrojů bude realizována část územní dimenze
23

. 

Územní dimenze bude realizována následujícími způsoby:  

1. projekty (prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území), 

2. integrovanými nástroji 
24

. 

 

Integrované přístupy na regionální úrovni představují z pohledu regionálního rozvoje zvláštní 

nástroj pro uplatnění územní dimenze a zároveň představují z pohledu EU silně prosazovaný 

způsob implementace ESI fondů v rozvoji regionů, měst a obcí. ESI fondy jsou Evropské 

investiční a strukturální fondy, které zahrnují všechny fondy kohezní politiky, rybářské 

politiky a politiky rozvoje venkova. Tyto nástroje vedou k integrovanému plánování 

v souladu s cíli EU. V rámci ČR jsou definována opatření, která analyzují nedostatky 

z předchozího období. Programové období 2007–2013 nepřispělo výrazně ke snížení disparit 

mezi regiony. Proto by měl být kladen důraz na efektivnější využívání ESI fondů  

a strukturálně nejslabší regiony by měly posilovat
25

. 

V současném období dochází ke zjednodušení implementace místního rozvoje vedeného 

komunitami pro konečné příjemce zejména jednotnou metodologii pro místní rozvoj vedený 

komunitami a bude možné ji uplatnit na všechny regiony a fondy. Jednotlivé regiony budou 

moci využít podpory EU na budování kapacit, místních partnerství mezi veřejným  

a soukromým sektorem a strategií, propojování a výměnu zkušeností
26

. 

                                                 
23

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Školení na vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik. 

NSMAS.cz.. [online]. 2014 [6. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://stredocesky.nsmascr.cz/files/2014/12/semin%C3%A1%C5%99e-NS-MAS_podpora-MMR.pdf. 
24

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 7. 
25

 PAVLÍK, Marek, ref.3. 
26

 EVROPSKÁ KOMISE, ref. 1. 
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Další výhodou je pro konečné příjemce snazší vytváření strategie financované z více fondů, 

které budou více odpovídat potřebám a podmínkám příjemců. Pokud dojde k financování 

z více fondů, existuje zde možnost financovat průběžné náklady a organizaci strategie pro 

místní rozvoj prostřednictvím jednoho hlavního fondu. Pro nastavení integrovaných přístupů 

se vycházelo ze zkušeností programového období 2007–2013
27

. 

2.4  Podmínky fungování CLLD 

Podmínky pro fungování jsou uvedeny v Nařízení (EU) Evropského parlamentu 

 a Rady č. 1303/2013 ze 17. 12. 2013,
28

 v kapitole II CLLD, konkrétně v článcích 32 -35 

tohoto nařízení. Článek 32 obsahuje podmínky pro komunitně vedený místní rozvoj a 

obsahuje definici CLLD a podmínky jeho realizace. Komunitně vedený místní rozvoj je 

podporován z EAFRD, který je označován jako LEADER – místní rozvoj, a může být 

podporován z ERDF či ESF (The European Social Fund). Článek 33 popisuje jednotlivé 

prvky Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a vymezuje podmínky a kritéria pro 

výběr strategie. 

Článek 34, Místní akční skupiny, v rámci tohoto článku jsou popisovány 

činnosti a úkoly Místních akčních skupin na území Evropské unie. Článek 35 obsahuje 

podporu komunitně vedeného místního rozvoje z ESI fondů, článek popisuje náklady na 

podporu komunitně vedeného místního rozvoje z příslušných fondů ESI. Podpora provozních 

nákladů a nákladů na oživení, které nepřekročí 25 % celkových veřejných výdajů vzniklých v 

rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
29

. 

Jedná se o místní rozvoj, který je veden místními akčními skupinami a uskutečňuje se na 

základě integrovaných a více odvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou 

oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní 

prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS. Komunitně vedený 

místní rozvoj bude využit ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném 

správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS 

nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel. Tato metoda je 

vhodná pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních 

                                                 
27

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 7. 
28

 Nařízení (EU) Evropského parlamentu  a Rady č. 1303/2013 ze 17. 12. 2013 společných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu. 
29

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 7. 
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ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které 

pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti
30

. 

2.5  Základní principy a témata  

Komunitně vedený místní rozvoj je postaven na 5 základních principech. Prvním 

principem jsou sub – regionální oblasti a místní územní přístup. Finanční prostředky jsou 

soustředěny do oblastí, které je potřebují nejvíce a budou je nejvíce využívat. Řešení jsou 

přizpůsobena k pružnému plnění rozmanitých potřeb a příležitostí. Dalším principem  

je komunitou vedené partnerství a participativní partnerské přístupy, což se jedná o společnou 

odpovědnost a vlastnictví. Žádná zájmová skupina nedominuje a partnerství tak mobilizuje 

zdroje místních aktérů a znalosti. Třetím principem jsou  multisektorové místní strategie, 

které jsou postaveny na silných stránkách oblasti. Vazby jsou navazovány vodorovně 

s dalšími místními aktéry a vertikálně s jinými úrovněmi. Principem čtvrtým jsou inovace, 

kdy dochází k novým myšlenkám, novým způsobům práce nebo k novým trhům. Síťová 

spolupráce je posledním principem a soustřeďuje se na místní komunity a oblasti a jejich 

vzájemnou spolupráci a dochází tak k významnému posílení postavení v globální 

ekonomice
31

. 

Cílem místního rozvoje je podpora místní komunity v rozvoji integrovaného přístupu 

v případech, kdy nastanou místní problémy, které vyžadují strukturální změny. Dalším 

návrhem pro místní rozvoj vedený komunitami je budovat kapacitu komunity 

 a podněcovat inovace, podnikání a změny tím, že motivují rozvoj a odhalování potenciálu 

v komunitě a dané oblasti.  Místní komunity povedou k plnému zapojení do procesu 

implementace cílů EU v daných oblastech a budou tak pomáhat víceúrovňové správě
32

. 

Součástí Komunitně vedeného místního rozvoje jsou Místní akční skupiny, které tvoří 

zástupci místních veřejných a soukromých socio-ekonomických zájmů, např. podnikatelé  

a podnikatelské asociace, místní úřady, zástupci skupin obyvatel, zemědělská sdružení a jiné 

komunitní organizace. Minimálně 50 % hlasů by při rozhodování o výběru mělo patřit 

partnerům mimo orgány veřejné správy. Výhodou místních aktérů je znalost místních 

problémů a jejich schopnost je řešit lépe než státní či regionální orgány. Největší důraz  

je kladen na kvalitní partnerství a důvěrou mezi zúčastněnými stranami, aby byl komunitně 

                                                 
30

 EVROPSKÁ KOMISE. Společné pokyny Evropské komise. Nsmas.cz. [online]. 2013 [15. 3. 2015]. Dostupné 

z:  http://nsmascr.cz/content/uploads/2013/06/Evrospk%C3%A1-kucha%C5%99ka-CLLD-guidance-29-4-13-

final.pdf 
31

EVROPSKÁ KOMISE, ref. 1. 
32

 EVROPSKÁ KOMISE, ref. 1.  
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orientovaný přístup efektivní. MAS je nositelem strategie CLLD a musí dodržovat a plnit 

povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období  

2014 – 2020, schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368
33

. 

Mezi úkoly místní akční skupiny patří:  

 zvyšováni způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a prováděni projektů, 

včetně jejich schopnosti v oblasti projektového řízení, 

 vypracováni nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních 

kriterii pro výběr projektů, jež bráni střetu zájmů a zajištěni, aby nejméně 50 % hlasů 

při rozhodováni o výběru projektů měli partneři, kteří nejsou veřejnými organy, 

 definováni způsobu výběru projektů s ohledem na realizaci strategie a popis způsobu 

písemného záznamu výběru projektů, 

 příprava a zveřejňovaní výzev pro předkládání projektů, včetně vymezeni kriterii 

výběrů; přijímaní a posuzováni žádosti o podporu, 

 výběr projektů k realizaci tak, aby byl zajišťován jejich soulad se strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosů těchto projektů 

k plněni záměrů a cílů strategii, 

 předkládaní seznamů vybraných projektů řídicímu organu odpovědnému za závěrečné 

ověřeni způsobilosti před schválením projektů k realizaci, sledování průběhu 

prováděni strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 

  sledování realizace a udržitelnosti podporovaných projektů; vykonávaní evaluačních 

činnosti 
34

. 

2.6  Hlavní řešená témata CLLD 

K  hlavním řešeným tématům patři především:  

 řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti 

uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově,  

 snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a 

venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově, 

                                                 
33

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v 

programovém období 2014 – 2020. Mmr.cz. [online] 2014.[14.2.2015] Dostupné z: 

https://www.mmr.cz/getmedia/17bb1173-2833-4f32-ac5e-af306e9c6563/MPIN-cista-22-08-2014-%E2%80%93-

schvalena-vladou.pdf 
34

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 30. 
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 stabilizace obyvatelstva zvyšování a změnami jejich kvalifikace a zajištěním 

pracovních příležitostí ve venkovském prostoru  

 podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských 

subjektů v součinnosti místních aktérů.  

 zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího 

nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.  

 využití rozvojového potenciálu venkova. Vytváření podmínek pro spolupráci mezi 

základními a středními školami ve venkovském prostoru.  

 zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při 

zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a 

návazných). Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve 

venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a 

dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i 

netechnických inovací.  

 realizace pozemkových úprav, realizace opatření zlepšujících biodiverzitu.  

 podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovu využití odpadů, recyklace a 

podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.   

 zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, koordinace 

agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny
35

. 

 

2.6.1 CLLD v různých typech oblastí 

Komise očekává, že komunitně vedený místní rozvoj usnadní provádění integrovaných 

přístupů mezi evropskými strukturálními a investičními fondy na místní úrovni v 11 

tematických cílech navrhovaných Společnými ustanoveními nařízení 2014–2020. Komise 

vybízí k používání CLLD, neboť umožňuje také místním komunitám, aby se ujaly cílů 

strategie Evropa 2020
36

.  Podpora komunitně vedeného místního rozvoje z příslušných fondů 

ESI je jednotná a koordinovaná mezi jednotlivými příslušnými fondy ESI. To se zajišťuje 

mimo jiné prostřednictvím koordinovaného posilování kapacit, výběru, schvalování 

 a financování strategií komunitně vedeného místního rozvoje a místních akčních skupin. 

Metodologii pro CLLD bude možné použít na všechny fondy a regiony, všechny regiony tak 

                                                 
35

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 7. 
36

 EVROPSKÁ KOMISE, ref. 27. 
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budou moci využít podpory EU na budování kapacit, místních partnerství mezi veřejným  

a soukromým sektorem a strategií, propojování a výměnu zkušeností. 

Místní rozvoj může být realizován čtyřmi Evropskými strukturálními a investičními fondy 

(ESIF) k řešení problémů v různých typech oblastí. Jedná se o venkovské oblasti, rybářské  

a pobřežní oblasti, městské oblasti, oblast nezaměstnanosti a sociálního začleňování a také 

uchopení příležitosti pro spolupráci. 

Rozvoj venkova je historicky nejstarší v provádění komunitně vedeného místního rozvoje. 

V průběhu 25 let se počet partnerství rozrostl až k počtu 2 321 do současného období. 

V rámci programu LEADER došlo ke zlepšení situace na venkově a kvality života, ale také 

došlo ke zvýšení počtu pracovních míst.
37

 V městských oblastech navazuje CLLD na 

předchozí zkušenosti s iniciativami URBAN
38

 a URBACT
39

. V návaznosti na zkušenosti 

z těchto iniciativ může mít CLLD spoustu forem v městských partnerstvích a strategiích, 

včetně: malé čtvrti, menší města a jiné
40

. 

2.7  Hodnocení komunitně vedeného místního rozvoje 

Proces hodnocení se rozdělen na 2 kroky: 

1. Standardizace MAS 

Pro programové období 2014–2020 bylo Mze pověřeno přípravou standardů pro místní akční 

skupiny. Každá MAS musí splňovat dané standardy, které jsou rozděleny do 5 okruhů: 

územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace 

MAS. Nastavení standardů provádí pracovní skupina (PS), do které se řadí zástupci Řídícího 

orgánu PRV, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Svazu měst  

a obcí ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Sdružení místních samospráv ČR, 

Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. 

Jednotlivé MAS nastavují standardy na základě předchozího období a musí prokázat,  

že se mohou podílet na implementaci programů z evropských strukturálních a investičních 

fondů. Aby mohla MAS realizovat Komunitně vedený místní rozvoj, musí být přijata 

Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Pokud budou 

                                                 
37

 EVROPSKÁ KOMISE, ref. 27. 
38

 URBAN je společná iniciativa programování. Cílem je vytvořit atraktivní a ekonomicky udržitelné městské 

oblasti, vnichž se mohou občané Evropy rozvíjet. 
39

 URBACT je jedna z iniciativ Společenství. Program URBACT přispívá k vytváření a zavádění nových řešení 

městské obnovy, která budou přínosem pro obyvatele všech evropských měst. Hlavním opatřením programu 

URBACT je vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek. 
40

 EVROPSKÁ KOMISE, ref. 27. 
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MAS přijaty, mohou začít předkládat své strategie. Poté se přechází k hodnocení samotných 

strategií
41

. 

2. Hodnocení kvality integrované strategie rozvoje území 

Hodnocení a schvalování Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS. Každá MAS 

předkládá ke schválení a realizaci pouze jednu integrovanou strategii. Tato strategie je 

posuzována v rámci tří kol. 

Kontrola formálních náležitostí – kontrola je prováděna na základě splnění daných kritérií, 

a to úplnost žádosti a úplnost příloh k žádosti. Kontrolu provádí Ministerstvo pro místní 

rozvoj (MMR) ve spolupráci s externími hodnotiteli. Externí hodnotitelé musí dodržovat 

pravidla Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programové 

období 2014–2020.
42

 Kontrola bude provedena maximálně do 15 pracovních dnů od 

odevzdání strategie. V případě neúplnosti žádosti vyzve MMR místní akční skupinu 

k odstranění nedostatků či doplnění k její úplnosti maximálně do 5 pracovních dnů. Výsledek 

kontroly se zaznamená do Monitorovacího systému pro programové období 2014–2020 

(MS2014+)
43

. 

Hodnocení přijatelnosti – po ukončení kontroly formálních náležitostí bude provedeno 

hodnocení přijatelnosti skupinou hodnotitelů MMR a Národního odboru pro koordinaci 

(NOK). Do 30 pracovních dnů je provedeno hodnocení přijatelnosti. V případě nedostatků 

vyzývá MMR k napravení. Maximálně do 20 dnů dochází k odstranění nedostatků. Výsledek 

hodnocení se opět zadává do systému MS2014+. 

Obsahové posouzení souladu integrované strategie s cíli, zaměřením  

a podmínkami programů - posuzování správnosti obsahu strategie v souladu s konkrétními 

cíli programu. MMR kontroluje zejména věcné zaměření strategie, výše požadovaných 

finančních prostředků, harmonogram přípravné fáze klíčových projektů, finanční a časový 

harmonogram realizace. Řídící orgán může vyzvat MAS k prezentaci dané strategie. 

Posouzení správnosti se provádí do 30 pracovních dnů a řídící orgán provede posouzení  

a navrhne případné úpravy, aby docházelo k souladu s podmínkami programu. 

                                                 
41

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém 

období 2014-2020.Komora.cz. [online]. 2014. [19. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.komora.cz/pr-

podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/18-14-metodika-pro-

standardizaci-mistnich-akcnich-skupin-v-programovem-obdobi-2014-2020-t-28-3-2014.aspx. 
42

 Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení1 a výběr projektů v programovém  období 2014–2020 byl 

vytvořen s cílem stanovit pro řídící orgány operačních programů  a Programu rozvoje venkova jednotná závazná 

pravidla v oblasti řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 
43

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 30. 
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Strategie, kterou předkládá MAS musí být v souladu s ostatními strategiemi (obecními, 

krajskými, národními). Za realizaci SCLLD přebírá odpovědnost právnická osoba MAS, 

kterou si samotná MAS zvolila
44

. Další podmínky pro splnění formálních náležitostí  

a hodnocení přijatelnosti mohou být upřesněny ve výzvách k předkládání integrovaných 

strategií. 

2.8 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

V rámci období 2014–2020 vypracovávají MAS Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje. Součástí této strategie musí být analýza potřeb rozvoje a potenciálu dané oblasti 

včetně SWOT analýzy a musí být definována populace, které se strategie týká. Dále jsou zde 

popsány cíle a integrované inovační prvky strategie s měřitelnými cíli a definují možné cíle 

podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj 

Komunitně vedený místní rozvoj je zaměřen na určitou oblast a skupinu obyvatel určité 

místní strategie. Místní akční skupiny jsou odpovědné za definování konkrétní oblasti a 

skupiny obyvatel.  Skupina obyvatel, na kterou se strategie zaměřuje, by měla činit minimálně 

10 000 obyvatel a nejvýše 150 000 obyvatel. Komise může ve výjimečných situacích na 

návrh členského státu schválit odchylku od těchto limitů
45

. Pro úspěšný rozvoj je nutné 

stanovit opatření, která povedou k jejich naplnění. 

Strategie musí vycházet ze specifických cílů programů ESIF, u kterých byla identifikována 

územní dimenze pro dané typy území k řešení integrovaným nástrojem. Oproti předchozímu 

období bude CLLD  realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky a také 

prostřednictvím dalších operačních programů v rámci ERDF (The European Regional 

Development fund – Evropský fond regionálního rozvoje)  a ESF. Integrovaného nástroje 

CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v OP Zaměstnanost, OP Životni 

prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude vyčleněno 

minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z ERDF bude  pro CLLD využito 4,95 % a z 

ESF 2,17 %. Hlavním fondem pro hrazeni nákladů MAS bude ERDF. Předpokládá se 

podpora až 170 MAS s průměrnou alokaci na strategii CLLD ve výši 120 mil. Kč
46

. 

 

                                                 
44

 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, ref. 30. 
45

 PAVLÍK, Marek, ref. 3. 
46

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Brožura LEADER budoucnost venkova 2009. Mmr.cz. [online]. 2011. 

[27. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/37121/_02_Brozura_LEADER_budoucnost_venkova_2009.pdf 

 



19 

 

 

2.8.1 Struktura SCLLD 

SCLLD se skládá ze tří základních části: 

 Analytická část – zachycení situace v území 

 Strategická část –stanovení směřování rozvoje 

 Implementační část – nastavení implementace strategie a jejího monitoringu 

Analytická část 

Jedná se o nejobsáhlejší část strategie, která analyzuje stav regionu. Součástí analýzy je 

popis území v jednotlivých typech rozvoje, vymezení potřeb a problémů území. Analýza  

je zpracovaná jako rozvojová a inovační. Důležitou součástí analytické části je vyhodnocení 

kvalitativních a kvantitativních charakteristik území ve formě tabulek, grafů nebo map s 

hodnocením. Tabulková část sdružující data popisu území, která jsou zpracována ve formě 

souhrnného datového souboru, která bude přílohou analýzy ve formě excelové tabulky (xls, 

xlsx). Vyhodnocení současného stavu z pohledu aktérů z území a definování negativ, pozitiv 

a rozvojového potenciálu území na základě komunitního projednávání v oblastech, které 

aktéři považují za důležité pro rozvoj území. Analýza rozvojových potřeb území včetně 

SWOT
47

 analýzy. Konkrétně se v analytické části vymezuje rozloha a počet obyvatel, na které 

se vztahuje SCLLD, stručná socio-ekonomická analýza, analýza problémů a vazba na 

strategické dokumenty. 

Strategická část 

Obsahem strategické části je stanovení vize, strategických, specifických cílů a opatření. 

Definování dlouhodobé vize pro rozvoj území. Zpracování důležitých principů, kterými se 

řídí MAS. Úkolem MAS je přijímat a akceptovat ostatní strategické dokumenty na obecní či 

národní úrovni. Závazným obsahem této části je popis strategie a jejích cílů a popis 

integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných  

a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. 

Implemenční část 

Implementační proces na úrovni MAS obsahuje schéma a popis organizační struktury 

partnerství, stanovy a jednací řády všech orgánů MAS. Místní akční skupina musí splňovat 

pravidla pro standardizaci MAS podle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin 

                                                 
47

 SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, 

spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
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v programovém období 2014–2020 schválené Vládou České republiky 21. 5. 2014.  Po 

splnění kritérií přijatelnosti obdrží MAS Osvědčení o splnění standardů MAS. Splněním 

těchto podmínek je MAS způsobilá se podílet na implementaci programů financovaných 

z ESIF a poté může předkládat svou SCLLD.  

Struktura implementační části je dána Metodickým pokynem pro využití integrovaných 

nástrojů v programovém období 2014– 2020 vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČRD: 

 popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy projektů implementace, 

 popis spolupráce mezi MAS na národní, mezinárodní a přeshraniční úrovni, 

 popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost MAS Hranicko 

realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení. 

Grafickou strukturu Strategie komunitně vedeného rozvoje nalezneme níže. 

 

Obrázek 2.1 Struktura SCLLD 
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3 MOŽNOSTI ROZVOJE HRANICKÉHO REGIONU 

Region Hranicko se nachází v oblasti, která má velký historický význam 

v celoevropském měřítku. Tento region patří k nejvyspělejším regionům v České republice. 

V určitých oblastech dokonce předbíhá spoustu ostatních regionů. Hranice a jeho okolí je 

zajímavé nejen z hlediska přírodního prostředí a historických památek, ale také se nachází na 

významném prostoru, kde kumulují dopravní koridory na hlavním železničním a silničním 

tahu z Přerova do Ostravy či Olomouce. Velký význam pro Hranický region mají Lázně 

Teplice nad Bečvou, protože patří k velice významným českým lázním. Tento region by se 

měl stále udržovat na určité úrovni a je potřeba ho zdokonalovat a inovovat ve všech 

oblastech. 

Obrázek 3.1 Mapa územní působnost MAS Hranicko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     zdroj: MAS HRANICKO, 2015 
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3.1 Situační analýza 

Jedná se o zjednodušenou situační analýzu, která zachycuje podstatné informace o 

území Hranicka z hlediska přírodních, ekonomických a sociálních podmínek. 

3.1.1 Přírodní podmínky 

Region Hranice leží ve východní části Olomouckého kraje, konkrétně v okresu Přerov 

na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou Pahorkatinou. Na severovýchodě 

sousedí s Moravskoslezským krajem, s okresem Nový Jičín. Na jižní straně je sousedícím 

územím Zlínský kraj s okresy Kroměříž a Vsetín. Území Regionu Hranicko tvoří 31 obcí, ve 

kterých žije přes 34 tisíc obyvatel. Centrem regionu je město Hranice s necelými 20 tisíci 

obyvateli, pouze tři další obce mají nad 1000 obyvatel. Ráz krajiny se pohybuje v rozmezí od 

rovinaté nivy řeky Bečvy v Hranicích až po hornatou a lesnatou krajinu na Potštátsku. 

Hranicko je velmi dobře dostupné díky poloze na hlavních dopravních tazích (nový úsek 

dálnice D 47). Regionem prochází nejníže položený úsek evropského rozvodí Černého a 

Baltského moře. Hlavní řekou je Bečva, která tvoří východo-západní osu regionu, severní část 

odvodňují potoky vlévající se do Odry. Díky geologickému zlomu se v areálu Lázní Teplice 

nad Bečvou nachází prameny léčivých minerálních vod, zpřístupněné jeskyně a nejhlubší 

propast ve Střední Evropě. Jmenovitě tvoří region obce Býškovice, Bělotín, Černotín, Dolní 

Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, 

Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec, Opatovice, Paršovice, 

Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad 

Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky
48

. 

Území regionu leží v oblasti intenzivně zemědělsky využívané, se změněnou krajinnou 

strukturou. V nedávné minulosti výrazně ovlivněné scelováním pozemků, rušením rozptýlené 

stromové a keřové vegetace, mezí, příkopů, které byly přirozeným útočištěm mnoha divokých 

druhů. Další negativní vlivy způsobily snížení biodiverzity, zvýšení průmyslových emisí a 

hnojení umělými chemickými hnojivy, znečištění řek i půd. V regionu existují územní 

systémy ekologické stability (ÚSES) na lokální, regionální a nadregionální úrovni. 

Procházejí a kříží se zde nadregionální koridory Jezernice – Hukvaldy,  

Chropyňský luh – Oderská niva a Kostelecké polesí. Také se zde nachází nadregionální 

                                                 
48

 TURISTICKÁ LOKALITA HRANICKO. Příroda. [online]. 2014 [15. 3. 2015]. Dostupné z: 
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biocentrum Jezernice, jejímž ekosystémem jsou suťové a roklinové lesy, lesní porosty se 

smrkem, bukem či javorem. Dále se zde nachází pět regionálních biokoridorů s celkovou 

délkou 23,5 km (Ludina – Suchá Dora, Ludina – Kozí hřbet, Nad Emauzy – Vrchy,  

Polomské rybníky – u  Špiček, u Zámrsk). Biokoridory spojují regionální biocentra, kterých 

se na území nachází 13 o celkové výměře 390 ha. Je zde k nalezení sedm lokalit NATURA 

2000 (Bečva-Žebračka Hranická propast, Hustopeče štěrkáč, Choryňský mokřad, Nad 

Kostelíčkem, Soudkova štola, Týn nad Bečvou) a 10 maloplošných chráněných území (Hůrka 

u Hranic, Velká Kobylanka, Malá Kobylanka, Bukoveček, Dvorčák, Doubek, Zbrašovské 

aragonitové jeskyně, Těšice, Nad Kostelíčkem,V Oboře), 7 památných stromů a 6 ptačích 

oblastí. Jedním z nejatraktivnějších přírodních úkazů jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně, 

které vznikly tzv. teplicovým krasověním a byly objeveny v roce 1912. Jeskyně jsou 

výjimečné minerálem aragonitem na stěnách a stropech a výskytem fosilních gejzírových 

krápníků. V nejhlubších místech jeskyně zvyšují vývěry uhličitých plynů průměrnou teplotu 

jeskyní na 15 až 24 ⁰C, čímž se řadí mezi nejteplejší jeskyně v celé České republice. Hranická 

propast je nejhlubší propastí v České republice a ve Střední Evropě a je nejhlubší sladkovodní 

jeskyní na světě. Poslední průzkum v roce 2012 posunul hloubku propasti i na 442,5 metru  

a celková odhadovaná hloubka je až 800 metrů. Celý region získával postupně charakter 

zemědělské kulturní krajiny, tvořené mozaikou lesů, polí a luk, oddělených cestami, mezemi, 

alejemi a vodními toky. Na sledovaném území převládají půdy vznikající za výrazného 

přispění nadmořské výšky a bioklimatického vlivu. Na Hranicku působí velké zemědělské 

podniky jako je Hranicko a.s., Luha Jindřichov a.s., ZD Černotín atd. Tyto společnosti 

hospodaří s více než 1000 ha území. Zemědělské plochy jsou obhospodařovány zejména jako 

orná půda. Mezi hlavní komodity patří zejména řepka olejná, pšenice, ječmen či brambory. 

Lesní porosty na hranicku činí kolem 23% celého území. Oblast lesního hospodářského celku 

(LHC) pro lesy Hranicka se rozkládá na území čtyř přírodních oblastí: Nízký Jeseník, 

Hornomoravský úval, Kelečská pahorkatina, Podbeskydská pahorkatina.  Podle 

dotazníkového šetření mezi vlastníky lesa (17 respondentů) poukázalo na opotřebení lesních 

cest (6 respondentů), potřebu obnovy či pořízení lesnické techniky (6 respondentů)  

a nedostatečné zpracování zbytkové dřevní hmoty
49

. 

Podle společnosti Ekotaxa, s.r.o., která provádí výzkum v oblasti turismu, kulturních  

a přírodních památek, patří Hranicko k významným regionům. Důležitým turistickým 
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centrem jsou Lázně Teplice nad Bečvou. Jejich dominantou jsou historické lázeňské domy 

nebo krásné parky plné zeleně. Samotné město Hranice patří mezi centrum kulturně 

historických památek celého regionu. Masarykovo náměstí s měšťanskými domy, městské 

hradby, renesanční zámek či farní kostel patří mezi významné historické památky, které jsou 

turisty velice často navštěvovány. Je zde i spousta dalších památek, z celkových 165 památek 

v regionu Hranicko je téměř 105 ve městě Hranice. 

Příznivé přírodní podmínky a vhodný reliéf umožnily vytvoření sítě turistických stezek. 

Mnoho turistických tras je vyznačených ve směru Potštát – Hranice – Teplice nad Bečvou  

a odtud pak směrem na Lipník nad Bečvou, ve zbytku území pak pěší turistické značení 

neexistuje. V atraktivním reliéfu byla vybudována i síť cyklotras a cyklostezek, které často 

propojují jednotlivé obce. Stejně jako u turistických označení je zde dominantní trasa Potštát 

– Hranice – Teplice nad Bečvou. Cyklostezka se nachází také mezi obcemi Teplice nad 

Bečvou, Ústí, Skalička, Hustopeče nad Bečvou a dále pokračování stezky směrem na 

Valašské Meziříčí. Dále místní část Hranice-Rybáře prochází na cyklotrasa směrem na Lipník 

nad Bečvou. Budování turistických stezek a cyklotras má na hranicku spousty nedostatků, 

které by v následujících letech měly být zlepšeny
50

. 

3.1.2 Ekonomické prostředí 

Území hranicka je atraktivní i z hlediska ekonomického prostředí.  Podle výsledků Sčítání 

lidu, domů a bytů pracovalo téměř 40 % obyvatelstva v průmyslovém odvětví, jenž má na 

hranicku dlouholetou historii. Hlavní průmyslová výroba je soustředěna podél železnice, kde se 

nacházejí firmy jako je SSI Schäfer, Sigma Pumpy Hranice, Tondach Česká republika nebo 

Cement Hranice. Tyto firmy zaměstnávají obyvatelé nejen z Hranic, ale i okolních vesnic.  

Necelých 8 % zaměstnaných působí v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Nejvíce 

zaměstnaných působí v hranické nemocnici, která zaměstnává přes čtyři sta zaměstnanců.  Větší 

firmy se nacházejí i v ostatních obcích. V Hustopečích nad Bečvou působí potravinářská firma 

Váhala & spol.s.r.o. Za zmínku stojí společnost Philips, výrobce obrazovek, který v minulosti 

zaměstnával přes tisíc zaměstnanců, ale z důvodu ekonomické recese a zastaralé výroby, byla v 

roce 2010 továrna uzavřena. Prostory průmyslové zóny však byly nastartovány inovativní 

developerskou společností CTPark, která se specializuje na investiční výstavbu a financování 

velkých průmyslových staveb určených k pronájmu a na projekty prvotřídních kancelářských, 

víceúčelových a prodejních prostor. V CTParku Hranice sídlí firmy jako je Smithts Medical, jenž  
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je přední globální poskytovatel zdravotnických prostředků pro nemocnice a speciální zdravotní 

péči. Působí zde další firmy: Etimex, Henniges Automotive, Medi-Globe, DAS, či Rolled Alloys. 

Jeho výrobky se používají pro zajištění neodkladné a intenzivní péče, při chirurgických 

zákrocích, pooperační péči.  Na Hranicku je zaznamenán velký počet zaměstnaných 

prostřednictvím velkoobchodů a maloobchodů. Dominantou jsou 2 hypermarkety Albert  

a Kaufland a 4 supermarkety Lidl, Albert, Penny market, Billa a další velké množství menších 

obchodů. Sídelní struktura regionu Hranicko se skládá z měst Hranice, Potštát, městys Hustopeče 

nad Bečvou a dalších 28 obcí. Více něž 1000 obyvatel mají obce Bělotín, Hustopeče nad Bečvou 

a Potštát.  Celkem 20 obcí se pohybuje pod úrovní 500 obyvatel a nejméně obývanou obcí je 

obec Dolní Těšice s celkovým počtem 65 obyvatel. V regionu Hranicko žije celkem 34 492 

obyvatel.  Celkový vývoj obyvatelstva ovlivnil nejen hospodářský ale i politický vývoj. Po druhé 

světové válce došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel a od 90. let docházelo k ustálení s mírnou 

klesající tendencí. Pokles způsobuje zejména zvyšující se migrace obyvatel do míst s větší 

nabídkou pracovních míst, ale také nízká porodnost a stárnutí populace. Počet zaměstnaných na 

hranicku se pohybuje kolem 14 612 obyvatel.   

3.1.3 Sociální prostředí 

Sociální prostředí patří mezi velice finančně náročnou oblast, ale v současné době je 

kladen důraz na zvyšování kvality a inovování. Trend populačního stárnutí na Hranicku a 

v celé České republice zaznamenává vysoký příliv uživatelů sociálních služeb a do budoucna 

jich bude přibývat. Na území MAS Hranicko se nachází několik sociálních zařízení. 

Základním článkem v této oblasti je Nemocnice Hranice, a.s. Nemocnice vznikla jako 

samostatná organizace již v roce 1991. Osm oborů zajišťuje lůžkovou péči (chirurgie, 

plastická chirurgie, gynekologie, ARO, interna, infekční oddělení, pediatrie a oddělení 

dlouhodobě nemocných) a tyto obory zabezpečují i nepřetržitou ambulantní péči. Ve 

spolupráci s privátními lékaři jsou zajišťované i jiné odborné ambulantní provozy
51

. Zařízení 

pro seniory se nachází v Hranicích a Hustopečích nad Bečvou.  Domov seniorů Hranice 

provozuje pobytové služby, ale také se jedná o domov se zvláštním režimem. Dům 

s pečovatelskou službou nebo možnost využití pečovatelských služeb (dovážka obědů, praní, 

žehlení a jiné činnosti)se nachází v Hustopečích nad Bečvou. Další zařízení, které mohou 

obyvatelé Hranicka využívat jsou: Charita Hranice, denní centrum Archa pro zdravotně 

postižené, pobytové zařízení Větrný mlýn Skalička pro zdravotně postižené ženy a dívky, 
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sociální služba pro děti a mládež Fénix, křesťanská společnost ELIM poskytující nocleh pro 

bezdomovce, azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči. Na území MAS je možné 

využít terénních i ambulantních služeb. Převážná část výdajů na sociální služby je hrazena 

samotnými uživateli, zbývajících 30% hrazeno prostřednictvím Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR. Velkým problémem je na Hranicku domov seniorů. Na celkový počet 34 

tisíc obyvatel je jeden domov seniorů nedostačující. Domov seniorů má v Hranicích 

dlouholetou tradici, činnost byla zahájena již v roce 1985. Okolní obce mohou tak využít 

Domov seniorů v Radkove Lhotě, která spadá pod okres Přerov. Základní podmínka pro 

udržitelnost rozvoje venkova je dostupnost technické infrastruktury. V současné době jsou 

kladeny větší nároky nejen na bydlení, ale i na kvalitu života z hlediska životního prostředí. 

Každá obec by se měla postarat o vyšší standardy bydlení, které jsou mladšími generacemi 

vyžadovány. 

3.2 Zhodnocení rozvojových potřeb území Hranicka 

Hranicko patří mezi vyspělé regiony a v žádné oblasti výrazně nezaostává za 

republikovými průměry. Naopak v určitých oblastech patří mezi výjimečné. Obce regionu 

staví na velice dobrých mezilidských vztazích a udržovaných tradicích. Prioritou je rozvoj 

malého a středního podnikání, protože na Hranicku mají velký potenciál právě drobní 

podnikatelé, ale obce nemají dostatek finančních prostředků pro jejich podporu. Významným 

zdrojem pro rozvoj celého území jsou jeho obyvatelé a také vhodně vypracovaný územní 

plán, jenž má za cíl funkční uspořádání území v krajině a jejího využití. Cílem územního 

plánu je nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu  

a trvale udržitelný rozvoj a nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, 

hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.  Následující tabulka uvádí počty 

obcí s platným územním a strategickým plánem v rámci Hranického regionu. 

Tabulka 3.1: Územní a strategické plánování v Hranickém regionu 

 Počty obcí Poznámky 

Obce s platným územním 

plánem 
30 

Pouze jedna obec z celkových 31 obcí Hranického 

regionu nemá platný územní plán 

Obce s přípravným územním 

plánem 
1 Obec Jindřichov 

Obce se strategickým 

plánem 
29 

Jedna obec nedisponuje strategickým plánem, jedna 

obec nemá aktuálně strategický plán prodloužený a 

jedna obec uvedla, že neví, zda má nějaký plán 

Zdroj: internetové stránky jednotlivých obcí, vlastní tvorba 
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3.2.1 Strategie na území regionu 

Strategie, které se odehrávají na území Hranicka a které ovlivňují rozvoj jsou např.: 

Program rozvoje města na období 2012–2020, jenž obsahuje situační analýzy jako je veřejný 

pořádek, životní prostředí, doprava, sociální péče a další.  Program byl schválen 

zastupitelstvem města dne 15. Prosince 2011. Je to dokument, jenž přispívá k podpoře 

regionálního rozvoje města a je zaměřen především na životní a ekonomické prostředí. Při 

tvorbě programu se vycházelo z Programu rozvoje města na období 2004–2010 a Programu 

rozvoje Olomouckého kraje. Současný program se dělí na 2 části, a to na analytickou  

a návrhovou část. Město Hranice zvolilo v rámci programu 4 prioritní osy: Zdravé životní 

prostředí, Příznivé podmínky pro podnikání, Rostoucí kvalita života pro bydlení, Bezpečné  

a přívětivé sociální prostředí. Každý rok dochází k aktualizaci Programu prostřednictvím 

Akčního plánu pro daný rok, kde jsou vymezeny aktivity, které je potřeba zlepšit, způsoby 

financování a jejich zdroje
52

. 

Program rozvoje kultury města na období 2014 – 2020, má za cíl mapovat výdaje města na 

kulturu, organizace zřízené městem nebo jiné sdružení a spolky. Program schválilo 

zastupitelstvo města dne 26. 6. 2014. Cílem programu je vytvořit podmínky pro organizaci  

a finanční zabezpečení pro rozvoj kultury na území Hranicka. Program rozvoje města na 

období 2012–2020 se zastupitelům jevil jako nedostatečný pro rozvoj kultury, a proto byl 

zpracován Program rozvoje kultury města na období 2014– 2020, jehož cílem je tyto priority 

převést do praxe. Podle analýzy města výdaje na kulturu za posledních 5 let klesají. V rámci 

současného období byly zvoleny 3 prioritní osy: Příspěvkové organizace v oblasti kultury 

(Městské kulturní zařízení, Městské muzeum a galerie, Městská knihovna), Fyzické osoby, 

spolky a sdružení v oblasti kultury, Infrastruktura kultury
53

. 

 Příručka kvality obsahuje popis systému managementu kvality a odpovědností, organizační 

uspořádání, dokumentace či úkoly samosprávy. Příručka je tvořena na základě normy ISO 
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9001:2000
54

.  Hlavním cílem je vytvořit management v organizaci, který se postará o zvýšení 

výkonnosti organizace
55

. 

Program regenerace městské památkové zóny Hranice na období 2011–2017, který 

charakterizuje území, památky a jejich aktuální stav a plány akcí na zmíněné období. 

V Hranicích je spousty památek, které byly vyhlášeny Ministerstvem kultury za památkovou 

zónu, proto je potřebné se o tyto památky starat. Program vychází z Programu regenerace 

městské památkové zóny Hranice 2004–2010. Současný program byl schválen 

zastupitelstvem města Hranice dne 30. 3. 2011
56

. 

Komunikační strategie města Hranice a analýza současného stavu komunikace, zaměření na 

občany Hranického regionu a turisty, modernizace webových stránek. Jedná se o současný 

stav komunikace vnitřní mezi úřady a komunikací vnější mezi občany, spolky, organizacemi. 

Vnější komunikace se dělí na povinnou, která obsahuje povinná nařízení a normy potřebné 

pro základní fungování. A nepovinná komunikace vychází z kultury a tradičních zvyků 

místních obcí
57

. 

3.2.1 Potenciální území pro rozvoj 

Jedná se především o místa, památky, rekreační místa či zanedbané plochy, jejichž 

kultivací se přispěje k rozvoji území. Nachází se zde spousta opuštěných zemědělských  

a průmyslových areálů, které nejsou vůbec využívány. 

Ve Všechovicích se nachází areál bývalé pobočky továrny na nábytek TON. Tato budova je 

zcela nevyužívaná. Navíc jsou zde nové elektrické rozvody a každý objekt je zabezpečen 

kovovými dveřmi. Budova by byla vhodná pro výrobu potravin. 

Historické hradby města Hranice působily jako valové opevnění, aby opevnili město. 

Hradby jsou v současné době zanedbané a překryté zahradní vegetací. Bylo by vhodné 

vybudovat naučnou stezku po zbytcích hranické minulosti. Hradby bývají i častým útočištěm 

pro spousty fotografů a zátiší pro svatební fotografie a jiné. 
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Soukromý pozemek bývalého vojenského areálu Jaslo v severovýchodní části města 

Hranice. Z důvodu vysoké prodejní ceny si nemůže město dovolit tyto pozemky odkoupit, ale 

byl by to vhodný pozemek pro sportovní vyžití, kancelářské budovy nebo průmyslové 

prostory. 

V místě krasových vrchů se nachází paleolitické osídlení, které je z větší části zalesněno a je 

přírodní rezervací. Z důvodu ochrany je nutné regulovat přístup, aby nedocházelo 

k poškozování krajiny. 

Hranická propast je druhá nejhlubší propast na světě. Musí dojít ke zlepšení propagace a 

využití potenciálu tohoto území. Konkrétně se jedná o využití prázdné budovy vlakové 

zastávky Teplice nad Bečvou jako "brány" k propasti (infocentrum, občerstvení, populárně 

vědecké centrum, prostorová imitace vnitřku propasti), atraktivity pro rodiny s dětmi (lanové 

centrum v lese, stezka ve stromech, dětské hřiště), rozšíření parkování, rozšíření podchodu 

pod tratí, nové příchozí pěšiny a cyklostezky, rozhledna v sousedství propasti, přírodní park s 

přírodními atraktivitami vedle propasti, vybudování přístupu až k hladině jezera. 

Z hlediska neinvestičních projektů se jedná o tzv. Sociální podnik, který by zaměstnával 

sociálně slabé obyvatele Hranického regionu. Jde především o služby typu úprava veřejného 

prostranství, úklidové práce, výroba propagačních a reklamních letáků. Služby pro zdravotně 

postižené či seniory v podobě roznášení obědů nebo úklid v domácnosti
58

. 

 

3.3 Aktéři zapojeni do rozvoje území 

O rozvoj hranického území se starají nejen jednotlivé obce, ale je také důležité využít 

rozvojových aktivit města Hranic, rozvojových agentur nebo neziskových organizací. 

3.3.1  MAS Hranicko 

MAS Hranicko je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS), která sdružuje 

celkem 31 obcí. Členy jsou podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy 

a spolky v regionu Hranicko. Jedná se o regionální sdružení 60 subjektů (k 13. 2. 2015),   

z toho: 8 fyzických osob nepodnikajících, 12 fyzických osob podnikajících, 9 právnických 

osob, 18 nestátních neziskových organizací, 10 obcí, 2 dobrovolné svazky obcí  

a 1 příspěvková organizace obce, subjekt se státní či krajskou účastí.  Jedná se o partnerství  

a spolupráci obyvatel, kteří pracují v odlišných oborech a sektorech a dochází tak k výměně 

zkušeností a zvyšování znalostí o regionu Hranicko.  
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Místní akční skupina vznikla jako neformální sdružení regionálně činných institucí v roce 

2005. Hlavním zájmem byla spolupráce ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak MAS 

Hranicko získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním 

posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech  

a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním 

využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na 

základě partnerství a vzájemné spolupráci, sdružení funguje na tzv. principech LEADER
59

. 

Prostřednictvím programu LEADER bylo schváleno velké množství projektů, které 

napomohly k rozvoji venkova obcí. Během programové období 2007 – 2013 bylo 

schválených kolem 80 projektů. 

Návrh konkrétních opatření MAS Hranicko včetně hlavních priorit, specifických cílů  

a opatření pro období 2014 – 2020 nalezneme v příloze 1. 

3.3.2 Ostatní aktéři rozvoje 

Dalšími aktéry podílející se na rozvoji území jsou Mikroregion Hranicko, Hranická rozvojová 

agentura, Město Hranice, Olomoucký kraj, spolky, podnikatelé či neziskové organizace. 

 

Mikroregion Hranicko 

Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který byl založen v roce 2001. Jeho členskou základnu 

tvoří 22 obcí ze spádové oblasti města Hranic. Byl založen za účelem koordinace postupů  

při řešení problémů vzniklých se samosprávou obcí a s kulturním a hospodářským životem 

v obcích. Jedná se o významného aktéra místního rozvoje, který pomáhá s projektovými 

návrhy a také se zprostředkováním dotací. V rámci Mikroregionu bylo vytvořeno spousty 

úspěšných projektů, jako jsou například významný projekt Cyklostezka Bečva, který  

se realizoval v roce 2012 a celkový rozpočet činil necelých 10 miliónů korun. Cyklostezka 

navazuje na úsek, který budovalo město Valašské Meziříčí a je dlouhá 141 km
60

. 

Mikroregion Hranicko připravuje Grantový program regionu Hranicko 2015 ve spolupráci 

s Hranickou rozvojovou agenturou a s významnými firmami na Hranicku. Zapojeny jsou zde 

firmy Cement Hranice,a.s.; CS STEEL a.s.; DEMSTAV group,s.r.o.; KUNST spol.s.r.o.; SSI 

Schafer s.r.o.; TONDACH Česká republika s.r.o.; VÁHALA a spol. výroba a prodej masných 

a lahůdkářských výrobků. Cílem projektu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, 

                                                 
59
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sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež na Hranicku. Vhodnými žadateli 

jsou nadace, zájmová sdružení, spolky školy a jiné právnické osoby. Mezi žadatele je 

rozděleno celkem 215 000 Kč a maximální částka pro jednoho žadatele činí 15 000 Kč
61

. 

 

Hranická rozvojová agentura 

Tato agentura byla založena v roce 2007 Mikroregionem Hranicko a Místní akční skupinou 

Hranicko. Je důležitým aktérem v oblasti získávání dotací z EU ale i z České republiky. 

Hranická rozvojová agentura poskytuje spolupráci jednotlivým obcím, podnikatelům, 

spolkům či neziskovým organizacím.  Nabízí vzdělávací programy, které souvisejí s realizací 

projektu. Agentura se specializuje i na jiné aktivity. Vytváří destinační management Hranicka 

a je orgánem pro rozvoj cestovního ruchu. Mezi zajímavé projekty patří například vybudování 

31 km dlouhé hipostezky přes katastry měst Hranice – Středolesí, Potštát, Olšovec, Radíkov  

a Partutovice. Projekty česko-polské spolupráce zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. 

Zajímavým projektem je zavedení regionální značky Moravská brána. Tato značka garantuje 

místní původ výrobku a vazbu na oblast Moravské bránu a jeho kvalitu. Je to výzva pro 

místní podnikatelé.  V současné době získalo certifikaci celkem 20 výrobků od 17 výrobců 

a pokračují dále.
62

 

 

Město Hranice 

Jedná se o centrum celého regionu.  Město se účastní na financování důležitých projektů pro 

rozvoj území. Vytváří speciální programy pro rozvoj města, rozvoj kultury, zlepšování 

životního prostředí, ale soustředí se také na infrastrukturu a komunikaci. Jednotlivé strategie, 

které vytvořeny městem jsou obsaženy v kapitole 3.2.1. 

 

Spolky, podnikatelé, neziskové organizace 

V regionu se nachází spousty podnikatelů a neziskových organizací, které mají velký význam. 

Každá obec se snaží podporovat místní spolky, ale nemá velkou možnost je finančně podpořit 

z důvodu nedostatečného rozpočtu. V regionu se nachází i spoustu ovocných sadů, z kterých 

vznikají regionální výrobky, ale mohly by dojít k rozšíření větší působnosti. V okolí je 

spousta malých podnikatelů, kteří mají velký potenciál a republikový význam, ale pouhá 

regionální značka nepomůže k rozšíření výroby. V rámci programu LEADER dostávají 
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možnost lepšího financování i nejmenší podnikatelé. Za posledních 7 let se díky dotacím 

zpracovalo spousty projektů, které byly financovány z evropských fondů. 

 

3.4 Vyhodnocení úspěšných projektů programu LEADER „Měníme 

Hranicko“ v rámci programovacího období 2008 – 2013  

Prostřednictvím programu LEADER „Měníme Hranicko“ bylo během minulého 

programového období podpořeno 81 projektů na území Hranicka. Dotační program 

realizovala MAS Hranicko a v programovém období 2008–2013 bylo do hranického regionu 

nasměrováno více jak 43 miliónů Kč dotačních prostředků. Jedná se  

o finanční podporu z EU a ze státního rozpočtu ČR. Při zpracovávání SPL na Hranicku byla 

použita Strategie rozvoje regionu Hranicko na období 2006–2013. V rámci EU a ČR bylo 

zvoleno programovací období 2007–2013, ale na území MAS Hranicko probíhala příprava od 

března 2007 a konkrétní výzvy na předkládání návrhů projektů byly vyhlášeny až v roce 

2008, proto je v rámci Hranicka programovací období od roku 2008.  Na podzim roku 2007 

probíhaly jednotlivé dotazníkové šetření, které probíhaly na území MAS a účastnily se jich 

prioritní cílové skupiny (veřejnost, zemědělští podnikatelé, obecní úřady, poskytovatelé 

služeb v cestovním ruchu). Fiche
63

 SPL byly vytvořeny v souladu s opatřeními Strategie 

rozvoje regionu Hranicko. Žádost o dotaci musí být v souladu s podmínkami, které jsou 

uvedeny v dané fichi a v souladu  s dokumentem: Pravidla, kterými se stanovují podmínky 

pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013. 

 Jedná se celkově o 9 fichí, mezi které patří: rozvoj zemědělských podniků,  zemědělské a 

potravinářské produkty, lesnická infrastruktura, lesnická technika, veřejná prostranství, 

spolkový život a sport, rozvoj cestovního ruchu, pěší trasy a hipostezky, zakládání a rozvoj 

mikropodniků.  Popis těchto fichí je na další stránce, v tabulce 3.2. 

 

 

 

 

                                                 
63

 Fiche je stručný popis navržených opatření stanovených MAS v souladu se Strategickým plánem Leader a 

vymezuje oblast podpory pro konečné žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. 
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Tabulka 3.2 Přehled vyhlášených fichí v období 2007–2013 

Zdroj: MAS Hranicko, 2008, vlastní tvorba 

 

 

 

 

 

Fiche Popis 

Rozvoj 

zemědělských 

podniků 

Rekonstrukce, modernizace a nová výstavba objektů určených pro živočišnou a 

rostlinou výrobu 

Nákup technologií zlepšující produktivitu práce zemědělských podniků v oblasti 

rostlinné a živočišné výroby 

Investice do objektů a výrobních zařízení vedoucí k rozvoji produkce a využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Zemědělské a 

potravinářské 

produkty 

Investice do provozů zlepšující zpracování zemědělských a potravinářských produktů 

Opatření zlepšující skladování a odbyt zemědělských a potravinářských produktů 

Lesnická 

infrastruktura 

Výstavba a obnova lesních cest 

Záměry upravující vodní režim v lesích 

Lesnická technika 
Stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků 

Stroje pro údržbu lesních porostů a prvotní zpracování dříví 

Veřejná prostranství 

Obnova veřejných prostranství 

Výstavba a obnova autobusových zastávek 

Obnova veřejného osvětlení 

Obnova zeleně a parkové úpravy 

Spolkový život a 

sport 

Výstavba, obnova a rekonstrukce volnočasových areálů pro sport a kulturní vyžití 

Obnova výletišť 

Výstavba a obnova sociálních zařízení při kulturních a sportovních objektech. 

Rekonstrukce a vybavení prostor pro spolkové aktivity. 

Budování parkovišť u kulturních areálů. 

Modernizace místních knihoven. 

Výstavba a modernizace informačních center 

Rozvoj cestovního 

ruchu 

Výstavba, obnova či rozšiřování stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit 

Budování kapacit turistického ubytování 

Zřizování či obnova půjčoven sportovního vybavení 

Budování turistických a naučných tras 

Investice do zlepšování infrastruktury služeb pro rozvoj hipoturistiky 

Pěší trasy a 

hipostezky 

Budování pěších, naučných, tematických, lyžařských stezek a hipostezek 

Nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem 

Zakládání a rozvoj 

mikropodniků 

Nová výstavba objektů pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků 

Rozšíření, přestavba, rekonstrukce či modernizace provozovny určené pro zakládání a 

rozvoj mikropodniků včetně zázemí pro zaměstnance,  Nákup strojů, výr. zařízení, 

technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků, nákup vybavení provozovny 
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3.4.1 Zhodnocení úspěšných projektů v roce 2008 

V roce 2008 bylo nejvíce dotací poskytnuto v rámci fiche Spolkový život a sport. Dále 

byly poskytnuty dotace v rámci fiche Rozvoj zemědělských podniků, Lesnická technika a 

Veřejná prostranství. Jedná se o dotaci přímou a nenávratnou, kdy její výše činí 80 % celkové 

částky. Rozpočet pro 11 uskutečněných projektů programu LEADER v roce 2008 činil 

11 713 145 Kč a celková poskytnutá dotace 6 848 385 Kč. V rámci veřejného sektoru bylo 

podpořeno celkem 9 projektů, kdy nejčastějším příjemcem dotace byla obec. Pouze 2 projekty 

byly schváleny v rámci soukromého sektoru a příjemcem dotace byli místní podnikatelé. 

Důvod proč jsou příjemci dotace zejména obce je zřejmě nevědomí místních podnikatelů o 

možnosti žádosti o finanční prostředky z EU. Seznam všech projektů, jejich rozpočet a 

poskytnutá dotace je v příloze 2. V tabulce 3.3 je znázorněno finanční vyhodnocení výzvy č. 

1, která byla vyhlášena dne 25. července 2008.  Celková přidělená alokace z EU činila pro 

tuto výzvu 7 940 037 Kč, ale skutečně bylo vyčerpáno 7 809 262 Kč, což lze považovat za 

úspěšnost. Pro úspěšné projekty bylo vyčerpáno celkem 6 848 385 Kč  a pro hospodaření 

MAS skutečně vyčerpáno celkem 960 877 Kč. 

Tabulka 3.3 Finanční vyhodnocení výzvy č. 1 v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MAS Hranicko, 2015, vlastní tvorba 

 

 

 

2008
Přidělená 

alokace (Kč)

Skutečně 

vyčerpáno 

(Kč)

Rozdíl 

(Kč)

Rozdíl 

(%)

Proplacenost 

projektů
6 939 100 6 848 385 90 715 1,3

Hospodaření 

MAS
1 000 937 960 877 40 060 4

Výzva 1/2008 

celkem
7 940 037 7 809 262 130 775 1,6

Úspěšně 

vyčerpáno
98,40%



35 

 

3.4.2 Zhodnocení úspěšných projektů v roce 2009 

Nejvíce projektů bylo podpořeno v rámci Fiche Spolkový život a sport. Byly schváleny  

2 velké projekty Fiche Zemědělské a potravinářské produkty, jejichž rozpočet činil kolem 

2 500 000 Kč každého z těchto dvou projektů a místní podnikatelé získali obrovskou 

příležitost rozvíjet své podnikání. Dotace byly získány prostřednictvím Fiche Podnikání 

v cestovním ruchu a Lesnická infrastruktura. Celkem 9 projektů bylo uskutečněno veřejným 

sektorem, zejména se jedná o obce a 5 projektů bylo provedeno soukromými podnikateli. 

Rozpočet schválených projektů pro rok 2009 činil 15 781 361 Kč. Celková částka poskytnuté 

dotace na tyto projekty byla 8 910 410 Kč. Konkrétní projekty nalezneme v příloze 3. 

Úspěšnost vyčerpání finančních prostředků činí 96,40 %, což je v porovnání s předchozím 

obdobím horší, ale bylo podpořeno více projektů. Pro hospodaření MAS bylo využito celkem 

1 368 844 Kč. 

Tabulka 3.4 Finanční vyhodnocení výzvy č. 1 v roce 2009 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MAS Hranicko, 2015, vlastní tvorba 

 

3.4.3 Zhodnocení úspěšných projektů v roce 2010 

V roce 2010 činil rozpočet všech projektů 19 062 604 Kč a celková dotace 8 165 394 

Kč. Největší investice plynuly do Fiche Rozvoj zemědělských podniků a Veřejných 

prostranství. Významnou položkou byly i projekty týkající se Fiche Podnikání v cestovním 

ruchu. Tento rok byl z hlediska programovacího období nejúspěšnější. Bylo zrealizováno 

celkem 16 projektů, které zatraktivnily nejen místní obce, ale také je to příležitost pro místní 

zemědělce. Počet soukromých žadatelů se zvýšil a z celkových 16 projektů bylo v rámci 

soukromého sektoru podpořeno 7 projektů. Veřejný sektor stále dominuje, bylo schváleno 9 

2009
Přidělená 

alokace (Kč)

Skutečně 

vyčerpáno 

(Kč)

Rozdíl 

(Kč)

Rozdíl 

(%)

Proplacenost 

projektů
9 091 634 8 910 410 181 224 2,0

Hospodaření 

MAS
1 570 000 1 368 844 201 156 12,8

Výzva 1/2009 

celkem
10 661 634 10 279 254 382 380 3,6

Úspěšně 

vyčerpáno
96,40%



36 

 

projektů, kdy mezi žadateli byly zejména obce. Úspěšnost čerpání dotací se snižuje na 85,6%, 

protože2 žadatelé odstoupili od realizace projektu na MAS. V rámci výzvy č. 1 tedy nebylo 

využito celkem 1 624 726 Kč, přičemž hospodaření MAS bylo na velice dobré úrovni a 

vyčerpáno bylo 1 494 331 Kč.  Výpis všech úspěšných projektů roku 2010 nalezneme 

v příloze 4 a finanční hodnocení níže v tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5 Finanční vyhodnocení výzvy č. 1 v roce 2010 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj:MAS Hranicko, 2015, vlastní tvorba 

3.4.4 Zhodnocení úspěšných projektů v roce 2011 

Celkem 10 projektů bylo schváleno v roce 2011, ale jejich počet se oproti předchozím 

obdobím snížil. Bylo tomu zejména kvůli přidělené alokaci na rok 2011, protože se snížila 

oproti roku 2010 téměř o polovinu. Výzva č. 1/2011 byla vyhlášena místní akční skupinou 

dne 4. dubna 2011 a byly vyhlášeny celkem 3 fiche (Zemědělské a potravinářské produkty, 

Spolkový život a sport, Zakládání a rozvoj mikropodniků). Rozpočet projektů činil 

11 909 308 Kč. Poskytnuté celkové dotace byly 6 093 523 Kč. Nejvíce projektů bylo 

uskutečněno v rámci fiche  Zakládání a rozvoj mikropodniků. Tentokrát převažuje počet 

soukromých žadatelů. Z celkových 10 projektů bylo zrealizováno 7 projektů v rámci 

soukromého sektoru a 3 projekty z veřejného sektoru. Nejčastějším místem realizace projektu 

bylo město Hranice, které se v seznamu úspěšných projektů objevily třikrát. U žadatele  

VT Hranice nebyla proplacena dotace, z důvodu ukončené administrace dne 29. 10. 2014. 

Úspěšné projekty jsou k nalezení v příloze 5, včetně jednotlivých výpočtů. 

2010
Přidělená 

alokace (Kč)

Skutečně 

vyčerpáno 

(Kč)

Rozdíl 

(Kč)

Rozdíl 

(%)

Proplacenost 

projektů
9 738 146 8 165 395 1 572 751 16,2

Hospodaření 

MAS
1 546 000 1 494 331 51 669 3,3

Výzva 1/2010 

celkem
11 284 146 9 659 726 1 624 420 14,4

Úspěšně 

vyčerpáno
85,60%
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Tabulka 3.6 Finanční vyhodnocení výzvy č. 1 v roce 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:MAS Hranicko, 2015, vlastní tvorba 

 
3.4.5 Zhodnocení úspěšných projektů v roce 2012 

Dne 12. dubna 2012 byla vyhlášena výzva č. 1/2012 k předkládání žádostí o dotaci. 

Konečný rozpočet projektů činil 15 028 632 Kč a poskytnutá dotace celkem 6 115 459 Kč. 

V rámci výzvy byly vyhlášeny 4 fiche (Rozvoj zemědělských podniků, Veřejná prostranství, 

Podnikání v cestovním ruchu, Pěší trasy a hipostezky). Uskutečněno bylo 14 projektů a z toho 

polovina prostřednictvím Fiche Rozvoj zemědělských podniků. Pouze 2 projekty jsou 

realizovány veřejným sektorem a zbylých 12 projektů v rámci soukromých podnikatelů. Na 

území Hranic byly realizovány 3 projekty. V roce 2012 bylo úspěšně vyčerpáno 97,90 % 

celkové alokace. Seznam konkrétních projektů je v příloze 6. 

 

Tabulka 3.7 Finanční vyhodnocení výzvy č. 1 v roce 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:MAS Hranicko, 2015, vlastní tvorba 

2011
Přidělená 

alokace (Kč)

Skutečně 

vyčerpáno 

(Kč)

Rozdíl 

(Kč)

Rozdíl 

(%)

Proplacenost 

projektů
6 130 399 5 323 154 807 245 13,2

Hospodaření 

MAS
1 517 869 1 509 256 8 613 0,6

Výzva 1/2011 

celkem
7 589 343 6 832 413 756 930 10

Úspěšně 

vyčerpáno
90,00%

2012
Přidělená 

alokace (Kč)

Skutečně 

vyčerpáno 

(Kč)

Rozdíl 

(Kč)

Rozdíl 

(%)

Proplacenost 

projektů
6 753 745 6 115 459 638 286 9,5

Hospodaření 

MAS
1 515 547 1 304 543 211 004 13,9

Výzva 1/2012 

celkem
7 577 733 7 420 002 157 731 2,1

Úspěšně 

vyčerpáno
97,90%
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3.4.6 Zhodnocení úspěšných projektů v roce 2013 

Rok 2013 byl druhým nejúspěšnějším z hlediska schválených projektů. Rozpočet všech 

projektů v roce 2013 činil 18 286 648 Kč a poskytnutá dotace 7 810 032 Kč. Bylo podpořeno 

15 projektů na území Hranicka a nejvíce žadatelů je ze sektoru veřejného. Opět byly 

realizovány projekty z Fiche Spolkový život a sport, Podnikání v cestovním ruchu a rozvoj 

zemědělských podniků. Zatím nebyly proplaceny všechny projekty a prozatímní úspěšnost 

čerpání je stanovena na 74,5%. Pro práci MAS bylo vyčleněno celkem 1 621 037 Kč  

a skutečně vyčerpáno zatím 952 179 Kč. Pro konečné zhodnocení je nutné počkat na 

proplacenou všech projektů. Seznam žadatelů nalezneme v příloze 7. 

Tabulka 3.8 Finanční vyhodnocení výzvy č. 1 v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj:MAS Hranicko, 2015, vlastní tvorba 

 

 

3.4.7 Současný stav a zhodnocení 

 V současné době probíhá monitoring, podrobná evaluace a celkové zhodnocení Místní 

akční skupinou Hranicko. Úplné hodnocení úspěšnosti projektů může být provedeno až v roce 

2019, kdy skončí povinnosti udržitelnosti posledním projektům a jejich dopady na kvalitu 

života v místních obcích. Období 2008–2013 je hodnoceno jako úspěšné. Díky evropskému 

financování se uskutečnily důležité projekty, které ovlivní rozvoj celého území Hranicka.  

Ve většině obcí regionu došlo k zatraktivnění návsí, zastávek, sportovních hřišť a jiných 

prostranství. Všechny tyto projekty naplňují cíle a podmínky Strategického plánu LEADER. 

Zhruba 85 % veškeré alokace získali nejúspěšnější žadatelé z Hranicka. Kolem 15% dotace 

MAS využila pro řízení a administraci programu, na vzdělávání svých členů i široké 

veřejnosti, kontrolu konečných příjemců dotace, na propagaci svou i podpořených projektů. 

2013
Přidělená 

alokace (Kč)

Skutečně 

vyčerpáno 

(Kč)

Rozdíl 

(Kč)

Rozdíl 

(%)

Proplacenost 

projektů
7 810 382 5 536 015 2 274 367 29,1

Hospodaření 

MAS
1 621 037 952 179 668 858 41,3

Výzva 1/2013 

celkem
8 710 382 6 488 194 2 222 188 25,5

Úspěšně 

vyčerpáno
74,50%



39 

 

Během 6 let vyhlašování výzev byli hlavními žadateli především soukromí podnikatelé  

a obce. Nejčastějšími příjemci dotace byli členové MAS Hranicko. V rámci členství v MAS 

mají potenciální žadatelé větší možnosti a výhody, jako jsou např. Přístup k aktuálním 

informacím z dění regionu, kraje, ČR, které mohou ovlivnit rozvoj území.  Mají také možnost 

ovlivnit směřování rozvoje regionu a účastnit se na jednání orgánů spolku, na kterých lze 

předkládat vlastní návrhy. Člen také může využívat poradenství kanceláře MAS.  

Graf 3.1 Poskytnuté dotace v rámci jednotlivých fichí v programovacím období 2008-

2013 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Na grafu je popsána poskytnutá dotace během v období 2008-2013 v rámci 

jednotlivých fichí.  Nejvíce bylo čerpáno z fiche Spolkový život a sport a celková dotace 

činila 14 664 302 Kč. V rámci fiche Rozvoj zemědělských podniků byly podpořeny velice 

významné projekty, které významně ovlivnily místní zemědělce, zejména v rámci zlepšování 

technologie a vyčerpáno bylo celkem 7 432 315 Kč.  Nejméně projektů bylo uskutečněno 

v rámci fiche Pěší trasy a hipostezky, kdy poskytnutá dotace činila pouze 487 174 Kč. 
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Pro rozvoj regionu Hranicko bylo využito evropských dotací v celkové částce 43 931 818 Kč. 

Skutečně však bylo zatím proplaceno 43 084 057 Kč. Z tabulky 3.10 je zjevné, že se 

skutečnost od původního plánu lišila maximálně do 5%, což je důkazem opravdu kvalitně 

nastaveného programovacího období 2008-2013. Během schvalování projektů nedocházelo 

k žádným výrazným problémům. Prostřednictvím 6 výzev bylo uskutečněno 81 projektů na 

území Hranicka. Co se týče vlastního spolufinancování žadatelů, tak u všech projektů dosáhlo 

částky 48 754 368 Kč, což znamená další investice na Hranicku. V rámci programu LEADER 

„Měníme Hranicko“ bylo proinvestováno 92 686 186 Kč. 

Tabulka 3.9 Rozdělení finančních prostředků podle oblastí podpory  

Zdroj: MAS Hranicko, 2015, vlastní tvorba 

 

V období 2007 – 2013 čerpaly MAS pouze z PRV, ale v programovém období 2014 – 2020 

bude umožněno místním akčním skupinám čerpat i v rámci jiných operačních programů a to:   

OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, OP Životní prostředí, OP 

Technická pomoc a PRV. Metoda CLLD nebude implementována do OP Doprava a OP 

Rybářství. V období 2014-2020 jsou pro rozvoj regionů a venkova očekávány větší finanční 

prostředky. Bude záležet na pracovní skupině MAS, jaké projekty budou financovány 

prostřednictvím dotací z EU. MAS Hranicko zpracovává pro programové období 2014 – 2020 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která vymezuje problémové místa regionu, 

ale také místa vhodná pro investice, které je potřebné využít. V rámci SCLLD byly stanoveny 

základní opatření a specifické cíle, které vymezují priority v oblastech jako je rozvoj 

cestovního ruchu, zlepšování životního prostředí, sociální začleňování, podpora malého a 

Oblast
Poskytnuté 

dotace (Kč)

Poskytnuté 

dotace (%)

Původní plán dle 

aktualizace SPL 

2011 (%)

Skutečně 

proplaceno 

(Kč)

Zakládání a rozvoj 

mikropodniků
2 602 133 5,9 5,4 1 831 764

Celkem 43 931 818 100,0 100,0 43 084 057

Rozvoj lesního 

hospodářství
3 096 798 7,0 9,2

10 825 625

3 065 916

19 968 144

7 392 608

Revitalizace obcí 19 981 939 45,5 42,8

Rozvoj cestovního ruchu 7 425 323 16,9 18,8

Rozvoj zemědělství 10 825 625 24,6 23,8
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středního podnikání nebo veřejná infrastruktura a komunikace. Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje na území Hranicka je klíčovým nástrojem pro získání dotací v období  

2014 – 2020. Aby se mohla MAS podílet na implementaci programů, tak musí splnit 

Osvědčení o splnění standardů MAS a poté může žádat o podporu implementace své 

SCLLD
64

. MAS Hranicko tyto standardy splňuje a v současné době probíhá příprava 

implementační části SCLLD, která je součástí kapitoly 4. 
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4 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) území MAS Hranicko pro 

období2014-2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném 

programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje. Aby mohly 

být čerpány finanční prostředky z EU, musí být vytvořena tato strategie. Místní akční skupina 

pracuje na základě zkušeností z tvorby Strategického plánu LEADER, který byl součástí 

programového období 2008-2013 na Hranicku. SCLLD MAS Hranicko vznikla za pomoci OP 

Technická pomoc a finanční podpory Olomouckého kraje. Strategie je připravována 

komunitním způsobem a na jejím vzniku se podílejí zejména MAS Hranicko ve spolupráci 

s Mikroregionem Hranicko, Hranickou rozvojovou agenturou a městem Hranice. Tvůrci 

strategie byli rozděleni na řešitelský tým, který se skládá z odborníků, kteří mají na starost 

tvorbu analýz a formulaci strategické části. Dále se skládá ze strategického výboru, který je 

složen ze zástupců rozhodovacích orgánů zapojených subjektů, jehož role je přijímat zásadní 

rozhodnutí a schvalovat výstupy v rámci tvorby strategie a dále se jedná o 3 pracovní 

skupiny: Ekonomický rozvoj, obyvatelstvo a sociální infrastruktura, životní prostředí, 

technická a dopravní infrastruktura. Každá tato skupina se skládá z 20 osob, které mají 

odborné kompetence k dané oblasti. V průběhu roku 2014 probíhala jednání těchto 

pracovních skupin a docházelo ke sběru a kompletování podkladů pro tvorbu analytické  

a strategické části Strategie.  

Analytická část strategie, která byla dopracována koncem srpna 2014, mapuje a rozebírá 

území a obyvatelstvo Hranicka z nejrůznějších pohledů, geografickou strukturu, přírodní 

prostředí, ekonomickou strukturu, oblast školství a další oblasti. Tato rozsáhlá část strategie je 

nezbytným základem, který podpírá fakty a čísly část návrhovou obsahující zejména 

stanovené strategické a specifické cíle. Součástí analytické části je také SWOT analýza území 

Hranicka, která vymezuje silné, a slabé stránky regionu a také hrozby a příležitosti.  

Strategická část vymezuje cíle a priority, které jsou nutné pro rozvoj Hranicka. Konkrétní 

specifické cíle a opatření zpracované MAS pro region Hranicko na programové období  

2014 – 2020 jsou v příloze 1. Strategická část byla zpracována na konci roku 2014. Návrh 

implementační části Strategie a určení rolí orgánů MAS je obsahem této kapitoly. 

Na základě Národní stálé konference vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor 

rozvoje a strategie regionální politiky výzvu k předkládání Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje prostřednictvím Monitorovacího systému pro programové období  
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2014- 2020 (MS2014+). Pro komunitně vedený místní rozvoj je výzva předkládána 

samostatně a konečný termín pro vyhlášení výzvy na předkládání SCLLD je 31.12.2017. 

MAS předkládá ke schválení jednu strategii k hodnocení.  

4.1 Organizační struktura MAS Hranicko 

Na začátku celé implementace je potřebné vyjasnit role jednotlivých orgánů, aby mohlo 

dojít k samotné implementaci. Stanovy MAS jsou základní právním podkladem pro fungování 

a existenci MAS. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 214 a 

následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Územní působnost spolku pro období 2014 –2020 tvoří území 31 obcí správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Hranice. Toto území se zvykově nazývá “region Hranicko”. Spolek 

může vyvíjet činnost naplňující účel a cíle spolku i mimo toto území. MAS Hranicko z. s. 

(zapsaný spolek) je nepolitickým spolkem podporující své členy i ostatní subjekty v regionu v 

jednotlivých rozvojových projektech a aktivitách. Využívá k tomu vlastních zdrojů z území, 

stejně jako podpory finančních prostředků z Evropské unie a z národních dotačních  

a grantových programů. 

 Základním cílem činnosti je zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity 

a trvale udržitelný rozvoj území při maximálním využití potenciálu místních lidských a 

přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství veřejného a 

soukromého sektoru, vzájemné spolupráci, otevřenosti, síťování, strategickém plánování a 

zavádění inovací. Při své činnosti dbá na ochranu přírody, krajiny a kulturního bohatství, ctí 

dobré mezilidské vztahy a udržování tradic. Hlavní činnosti spolku jsou financovány 

především z členských příspěvků, dotací, grantů, darů a ze zisku z vedlejších činností. Tento 

spolek realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Hranicko na 

období 2014 – 2020. Místní akční skupina Hranicko má vytvořeny vlastní orgány. Jeden 

orgán nejvyšší a další orgány, které mají funkci rozhodovací, kontrolní a výběrovou. 
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Obrázek 4.1 Schéma organizační struktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: Vlastní tvorba 

4.1.1  Valná hromada 

 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi partnery MAS. 

Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku, jako jsou přijetí základních 

programových dokumenty spolku, schvalování plánu činnosti spolku na nadcházející období, 

schvalování zprávy o činnosti spolku a ročního rozpočtu, volba členů Výboru MAS, volba 

předsedy a místopředsedy Výboru MAS. Pokud je partnerem MAS právnická osoba, zmocní 

fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího 

statutárního orgánu. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku tím, že 

zejména: schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změně, určuje hlavní a vedlejší činnosti 

spolku, přijímá základní dokumenty a vnitřní předpisy spolku a kontroluje jejich plnění, 

schvaluje plán činnosti spolku na nadcházející období, rozhoduje o přijetí a vyloučení členů, 

rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, nese zodpovědnost za distribuci veřejných 

prostředků a provádění SCLLD na území MAS, schvaluje SCLLD, schvaluje způsob 

hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, zřizuje orgány 

spolku, určuje způsob volby, způsob odvolávání a počet jejich členů, působnosti, pravomoci  

a způsob jejich jednání, ze svého středu volí členy volených orgánů, zřizuje dle potřeby další 

komise, pracovní a iniciativní skupiny, odvolává členy volených orgánů, schvaluje výroční 

zprávy, zprávy o činnosti a hospodaření spolku a zprávy Kontrolní komise, rozhoduje  

o zrušení, fúzi, rozdělení či změně právní formy spolku, jmenuje likvidátora v případě zániku 

spolku. 

VALNÁ HROMADA 

VÝBOR MAS 

KONTROLNÍ KOMISE VÝBĚROVÁ KOMISE 

KANCELÁŘ MAS 
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4.1.2  Výbor MAS 

Výbor MAS je výkonným orgánem spolku a má 13 členů, kteří jsou voleni Valnou 

hromadou. Do působnosti Výboru MAS patří zejména: svolávání Valné hromady, věcné, 

organizační a administrativní zajištění jeho průběhu, sestavování návrhu rozpočtu a návrhu 

roční účetní uzávěrky spolku, zpracovávání zpráv o činnosti spolku, zřizování komisí, popř. 

jiných pracovních a iniciativních skupin, výklad stanov spolku, rozhoduje o nákupu, využití a 

prodeji majetku spolku. Výbor MAS pracuje od 20. 1. 2015 v tomto složení: Dobrovolný 

svazek obcí Mikroregionu Záhoran, Mikroregion Hranicko, Obec Partutovice, Obec Skalička, 

Obec Střítež nad Ludinou,  Obec Ústí, OS Centrum aktivního odpočinku Jezdecká společnost 

JUKO, Sargánek & Skácel, spol. s r.o., SH ČMS SDH Horní Újezd, Skácel Vojtěch, Ski klub 

Hranice, o.s., TJ Střítež nad Ludinou, Zemědělské družstvo Partutovice. 

Předseda a místopředseda Výboru MAS 

Předseda a místopředseda Výboru MAS jsou statutárními orgány spolku a se souhlasem 

Výboru MAS činí jménem spolku právní úkony. Zastupují spolku navenek. Předsedu a 

místopředsedu Výboru MAS volí ze svého středu Výbor MAS.  Předsedou Výboru MAS byl 

na Valné hromadě dne 20. ledna 2015 opětovně zvolen Vojtěch Skácel, který je členem MAS 

jako fyzická osoba, místopředsedou byl zvolen Ski klub Hranice, o.s., který v MAS zastupuje 

Ing. Filip Konečný MBA.  

4.1.3  Kontrolní komise 

Členové kontrolního orgánů musí být voleni z partnerů MAS. Člen Kontrolní komise 

nemůže být členem Výboru MAS ani zaměstnancem spolku. Kontrolní komise má právo 

nahlížet do všech písemností spolku. Ve své práci Kontrolní komise odpovídá Valné 

hromadě. Kontrolní komise sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem 

na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku, 

hodnocení projektů a programů realizovaných spolkem, předkládání zpráv o kontrole Valné 

hromadě, a to minimálně jedenkrát ročně, projednávání stížností členů. Úkolem kontrolní 

komise je kontrola dodržování stanov spolku, usnesení orgánů spolku v souladu s 

podmínkami standardů MAS, pravidly dotačních programů, SCLLD a všeobecně platných 

právních norem. Dále se jedná o kontrolu dodržování práv a povinností všech členů spolku, 

přijímání podnětů ke kontrolní činnosti od členů spolku a projednávání stížností členů spolku, 

projednávání výročních zpráv a zpráv o činnosti a hospodaření spolku činnosti spolku, 
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předkládání zpráv o kontrolní činnosti a další podnětů vyplývajících z funkce Kontrolní 

komise Valné hromadě spolku nejméně 1x ročně a to ústy předsedy Kontrolní komise, plnění 

jmenovitých kontrolních úkolů zadaných jinými volenými orgány spolku, svolání 

mimořádného jednání Valné hromady či Výboru MAS, vyžadují-li to zájmy spolku, kontrola 

metodiky způsobu výběru projektů a jejího dodržování, kontrola hodnocení projektů 

vlastních dotačních programů spolku, vyřizování odvolání žadatelů ve vlastních dotačních 

programech spolku proti výběru projektů či administrativním postupům, zodpovědnost za 

monitoring a evaluace SCLLD. 

Předsedou kontrolní komise byl zvolen Městys Hustopeče nad Bečvou zastoupený  

Ing. Václavem Vomáčkou MSc. Kontrolní komise pracuje od 20. ledna 2015 v tomto složení: 

Městys Hustopeče nad Bečvou, Lázně Teplice nad Bečvou, Obec Rouské, Tělocvičná jednota 

SOKOL Hranice, Tělovýchovná jednota Sokol Horní Újezd. 

4.1.4  Výběrová komise 

Výběrová komise má za úkol revizi kontroly kritérií přijatelnosti prováděné 

manažerem MAS, hodnocení registrovaných žádostí o podporu podle preferenčních kritérií a 

určení pořadí projektů. Při své činnosti respektuje názor a doporučení poradních skupin MAS. 

Při své činnosti se řídí Statutem Výběrové komise. Do působnosti komise patří hodnocení  

a seřazení projektů předložených jednotlivými žadateli v dotačních programech 

vyhlašovaných spolkem dle předem daných výběrových kritérií. Tento předvýběr předává ke 

schválení Výboru MAS, organizace veřejných obhajob žadatelů, sběr vlastních podnětů ke 

způsobu hodnocení a výběru projektů a jejich předávání kompetentnímu orgánu spolku. 

Členové jsou voleni na období jednoho roku a můžou být voleni opakovaně.  

 K nové volbě dojde v průběhu roku 2015. Naposledy pracovala v tomto složení: Dobrovolný 

svazek obcí Mikroregionu Záhoran, Hlaváčková Blanka, Jednota spotřební družstvo v 

Uherském Ostrohu, KOPČA LESY s.r.o., Mikroregion Hranicko, Mikuš Radovan, Obec 

Bělotín, Obec Malhotice, Obec Partutovice, Obec Skalička, Skácel Vojtěch, Ski klub Hranice 

o.s., Společnost "Patriot" o.s. 

4.1.5  Management MAS 

Administrativní zázemí pro činnost vytváří management MAS. Skládá se z jednoho 

hlavního zaměstnance, který je zodpovědný za realizaci SCLLD. A z dalších podřízených 

zaměstnanců. Ve funkci manažera MAS pracuje Mgr. František Kopecký a od září 2014 
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vykonává funkci asistentky MAS Ing. Zuzana Zajícová. Management MAS zajišťuje vůči 

spolku: funkční zázemí, každodenní administrativní činnosti spolku, vedení seznamu členů,   

každodenní implementaci (realizace, monitoring atd.) SCLLD, dalších dílčích strategií, 

vlastních dotačních programů a projektů, plnění dílčích úkolů zadaných orgány spolku, 

komunikaci mezi orgány spolku a veřejností, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními 

subjekty, předkládání vlastních podnětů kompetentním orgánům ke zlepšení činnosti spolku, 

spolupráci na tvorbě strategických dokumentů spolku a zpracování výročních zpráv a zpráv  

o činnostech a hospodaření spolku. Zajišťuje také srozumitelné informování veřejnosti  

o činnosti spolku, aktualizaci internetových stránek spolku a ostatní činnosti vůči veřejnosti. 

4.2 Návrh implementace 

Jedná se o návrh implementační části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Hranicko. Struktura této části musí respektovat obsah metodických pokynů k přípravě 

SCLLD.  Implementační část je složena z 3 základních bodů a to: 

 popis implementačního procesu na úrovni MAS Hranicko, 

 popis spolupráce mezi MAS na národní úrovni a mezinárodní úrovni a příhraniční 

spolupráce, 

 popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost MAS Hranicko 

realizovat strategii. 

 

4.2.1 Implementační proces na úrovni MAS Hranicko 

Řídící orgán vyhlásí výzvu v MS2014+, v případě PRV bude výzva předložena platební 

agentuře SZIF. Poté MAS Hranicko vyhlásí podvýzvu, která bude schválena řídícím orgánem 

v rámci cílených výzev. Tato podvýzva musí být v souladu s programem, výzvou řídícího 

orgánu a Strategií rozvoje regionu Hranicko (SCLLD). Možnosti věcného a územního 

zacílení výzev komunikuje MAS prostřednictvím regionální stálé konference (RSK) a národní 

stálé konference (NSK). Řídící orgán nebo platební agentura schválí všechny údaje, které jsou 

podstatné pro transparentní průběh výzvy. V rámci výzvy je vymezena alokace podle 

jednotlivých specifických cílů SCLLD. Dále se vymezí přesný popis způsobu výběru projektů 

a vymezí se kritéria výběru s důrazem na soulad projektu se strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje.  
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Poté MAS posoudí žádosti o podporu v návaznosti na integrovanou strategii a provádí 

základní kontrolu obsahu povinných částí žádostí. Povinnou součástí výzvy je číslo a název 

výzvy, odkaz na výzvu řídícího orgánu, odkaz na SCLLD a kritéria pro hodnocení a výběr 

projektu. Podle kritérií schválených řídícím orgánem hodnotí výběrová komise MAS projekty 

s ohledem na soulad s vyhlášenou výzvou. Kritéria a postupy, podle kterých výběrová komise 

hodnotí předložené žádosti, stanovuje kontrolní komise. Ta také schvaluje výsledky výběru 

jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise. Toto doporučení 

sestavuje výběrová komise formou seznamu v pořadí podle bodové hodnoty a vyznačuje 

projekty navržené ke schválení a projekty náhradní. Na základě bodového hodnocení stanoví 

MAS Hranicko pořadí projektů podle přínosu projektů k plnění záměrů a cílů strategií za 

každý specifický cíl SCLLD zvlášť. Pokud MAS Hranicko vyhodnotí žádost jako 

nevyhovující, tak je žádost vyloučena. A pokud žádost vyhovuje všem kritériím, tak získává 

doporučení na další zpracování. Tyto kompletní projekty jsou předkládány řídícímu orgánu, 

který provádí v MS2014+ nebo v Informačním systému SZIF hodnocení každého projektu 

podle pravidel programu. Jestli projekt nesplňuje kvalitní požadavky, je vyloučen. V opačném 

případě je projekt vybrán a je schválen pro realizaci. Těmto projektům vydává řídící orgán 

právní akt o poskytnutí.  

 

Obrázek 4.2 Zjednodušené schéma implementačního procesu 

 

 

  

 Zdroj: Vlastní tvorba 

 

4.2.2 Podrobný popis administrativních procesů 

V rámci cyklu vyhlašování výzvy probíhají určité fáze daného kola výzvy a je potřebné 

zjistit dílčí kroky a administrativní postupy. Jedná se zejména o časové rozmezí všech fází, 

které musí být dodržovány. Po odzkoušení časové lhůty budou potřeby upřesněny  

a přizpůsobeny každé fázi. 

Přípravná fáze je zahájení kola pro příjem žádostí a to v rámci veřejné výzvy. Tato veřejná 

výzva se bude muset vyhlásit 4 týdny před příjmem žádostí. Výzva se musí zveřejnit 

prostřednictvím internetové stránky MAS Hranicko, dále také v místním tisku Hranický týden 
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a také musí být součástí úředních desek obcí, které jsou součástí MAS. Potenciální žadatelé  

o finanční podporu svých projektů mohou po celou dobu po ukončení příjmů žádostí využívat 

konzultace a poradní činnost v MAS Hranicko.  

Přijímání žádostí a výběr žádostí proběhne v kanceláři MAS. Příjem žádostí bude probíhat v 

období 2 týdnů před vyhlášenou uzávěrkou. Bude nutné nutné tuto žádost odevzdat 

v úředních hodinách a to manažeru MAS Františkovi Kopeckému nebo jeho asistentce 

Zuzaně Zajícové. Tito pracovníci fyzicky zkontrolují, zda je žádost v pořádku a řádně 

vyplněná. Pokud žádost obsahuje veškeré přílohy a je v pořádku, tak pracovníci MAS tuto 

verzi uloží v elektronické podobě a bude přiděleno registrační číslo v rámci MAS. V daném 

kole přijmu žádostí bude moci žadatel podat pouze jedinou žádost. Termín příjmů žádostí 

bude minimálně v rozsahu 3 pracovních dní. Po přijetí žádostí v MAS Hranicko bude 

potenciálnímu žadateli vystaven doklad potvrzení o přijetí žádosti, který bude dvakrát 

vyhotoven, nejen pro žadatele ale i pro potřeby MAS Hranicko. Po ukončení příjmu žádostí 

bude provedena obsahová kontrola žádostí. Ke každé dané fichi musí MAS Hranicko stanovit, 

jaké jsou potřeba přílohy. V případě neúplnosti žádosti a chybějících příloh, MAS Hranicko 

tuto žádost nepřijme, ale pokud stihne žadatel chyby napravit do lhůty pro předkládání 

žádostí, může požádat znovu o registraci. MAS Hranicko bude informovat žadatele o stavu 

jejich žádosti prostřednictvím emailů a lhůta pro doplnění bude maximálně 5 dní.  Pokud se 

neozve emailem, tak bude kontaktován i telefonicky. Když žadatel neprovede žádné změny, 

tak administrace jeho žádosti o dotace bude ukončena. Žádosti, které budou obsahově 

správně, budou předloženy manažerovi Františku Kopeckému a výběrové komisi a ti posoudí, 

zda žádost vyhovuje kritériím stanovených MAS. Tyto kritéria přesně specifikují, jak má 

daný projekt vypadat. Poté budou opět žadatelé informováni, zda vyhověli kritériím 

prostřednictvím doporučeného dopisu. Výběrová komise pak jednotlivé projekty bodově 

hodnotí.  Celkový počet bodů se vypočítá jako průměr součtu bodů od každého hodnotitele 

zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Předseda výběrové komise musí zajistit, aby 

nedocházelo ke střetu zájmů a každý z projektů musí zhodnotit minimálně 3 členové komise. 

Projekty, které budou nejlépe obodovány, budou předloženy celé výběrové komisi ke 

schvalování. Vybrané projekty musí být v pořadí, jak byly obodovány a musí respektovat 

finanční alokaci na jednotlivé výzvy. Finanční alokace se poté rozděluje podle počtu bodů. 

Následně podá předseda výběrové komise zprávu o výsledcích hodnocení. Na internetových 

stránkách MAS Hranicko bude zveřejněný seznam a pořadí všech schválených projektů 
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Realizační část začne zaregistrováním těchto žádostí u centrálního poskytovatele finančních 

prostředků. Realizace projektů probíhá podle pravidel operačních programů a podle pravidel 

MAS Hranicko, které nejsou v rozporu s pravidly OP. MAS Hranicko se bude řídit také na 

základě zkušeností z programu LEADER „Měníme Hranicko“ pro programové období 2007-

2008. MAS Hranicko bude poskytovat v průběhu realizace konzultace pro žadatele a MAS 

Hranicko bude prostředníkem pro komunikaci mezi poskytovatelem finančních prostředků  

a žadatelem. MAS ve spolupráci s žadatelem nahlásí případné změny v projektu. Žadatel a 

zároveň realizátor projektu bude muset předkládat zprávy a finanční hodnocení projektu a 

tímto pomůže MAS Hranicko v rámci monitoring 

Monitorovací a kontrolní činnost patří ke kvalitnímu vyhodnocování realizace 

integrovaných nástrojů je podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti 

implementace územní dimenze. Monitoring bude prováděn vždy po každém kole výzvy. 

Odpovědnost za monitoring nese manažer MAS Mgr. František Kopecký. Monitoring se bude 

zabývat souladem realizace dotačního programu s parametry SCLLD a fichí. Bude nástrojem 

dohledu na kolik podpořené projekty v rámci jednoho kola veřejné výzvy přispěly k dodržení 

nastavených monitorovacích indikátorů. Každý monitorovací indikátor bude mít svou vlastní 

evidenci, která pomůže jeho sledování a vyhodnocování v čase. Monitorovací kritéria budou 

ověřována ze zpráv o realizaci projektu a budou kontrolována v rámci závěrečných kontrol. O 

výsledcích bude vypracována monitorovací zpráva, která bude předložena kontrolní komisi. V 

případě, že bude docházet k odchylkám od původních předpokladů monitorovacích 

indikátorů, bude provedena evaluace dosavadní realizace SCLLD a navržena aktualizace 

fichí. Návrhy změn schvaluje kontrolní komise. 

Tato kapitola vymezuje operační programy, ve kterých je v současném období 

implementovaná metoda CLLD. Oproti předchozímu období nastala změna, a to v rámci 

čerpání z OP. V minulosti mohly MAS čerpat pouze z Programu rozvoje venkova, ale nyní je 

podpora MAS rozšířena do dalších ESI fondů. MAS mají možnost čerpat  nejen z  PRV, ale 

také z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a IROP. MAS Hranicko nebude využívat  

OP Životní prostředí, protože tento program bude sloužit jen pro vybrané MAS, do jejichž 

územní působnosti patří Chráněná krajinná oblast (CHKO). Přímo na území MAS Hranicko 

žádná CHKO není. V případě OP Zaměstnanost se bude vybírat pouze 50 MAS a je 

nepravděpodobné, že by se MAS Hranicko zapojila. Proto je část této kapitoly věnována 

pouze PRV a IROP. 
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 Program rozvoje venkova ČR pro programové období 2014 – 2020 byl Evropské 

komisi předložen dne 25. 3. 2015, jedná se zatím o poslední aktualizovanou verzi 

(duben 2015).  Předpokládané schválení PRV Evropskou komisí je v červnu 2015. 

Hlavním cílem PRV je zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství 

prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, podpora 

konkurenceschopnosti zemědělských podniků nebo podpora mladých zemědělců.  

Podporován bude CLLD, který podporuje venkovská území a rozvoj spolupráce 

aktérů na místní úrovni
65

. 

 Integrovaný regionální operační program navazuje na 7 regionálních OP a částečně 

na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou je 

vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a 

veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a 

regionech.
66

Konkrétně se jedná o projekty podporující vybrané silnice II. a III. třídy, 

rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu, 

podporu kultury, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných 

infrastrukturách, podporu nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální 

integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj 

měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální 

kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a 

programové dokumentace krajů a obcí
67

. 

 

4.2.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni  

a příhraniční spolupráce 

 MAS Hranicko spolupracuje na národní úrovni s organizacemi stejného typu MAS. 

Cílem projektů spolupráce je aktivní účast MAS na společně vypracovaném projektu s jinou 

MAS. Projekty spolupráce spočívají nejen ve výměně informací a zkušeností mezi 

jednotlivými MAS, ale také při řešení společných problémů, potřeb nebo využití existujícího 

potenciálu území. V rámci MAS Hranicko činila výše požadované dotace projektů spolupráce 
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od roku 2009 do roku 2013 celkem 8 803 261 Kč. Proplacena byla zatím částka 4 273  445 

Kč. Konkrétně se jedná o spolupráci s MAS Mohelnicko, Český Západ - Místní partnerství, 

Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS - Partnerství Moštěnka, Místní akční skupina Horňácko a 

Ostrožsko, MAS Regionu Poodří, Rýmařovsko, MAS Bojkovska, MAS Moravská brána. 

Dále také spolupracuje na národní úrovni s Národní sítí Místních akčních skupin ČR. V rámci 

přeshraniční spolupráce se jedná zejména o Polsko  - spolupráce s místní akční skupinou 

MAS Kraina Dinozaurów.  

V současném programovém období by se měla MAS Hranicko soustředit na MAS ve svém 

okolí, a to zejména MAS Moravská brána (Lipník nad Bečvou), MAS Podhostýnska, MAS 

Regionu Pododří či MAS Kelečsko Lešensko. Tyto MAS jsou si územně nejblíže a jejich 

vzájemná spolupráce bude mít větší přínos pro všechny tyto obyvatele. Plánuje se spolupráce 

s MAS v Polské republice, protože spolupráce v předchozím období je hodnocena jako velice 

úspěšná. Nejdůležitější je projekt Moravsko –polské cesty tradic a poznání, jedná se hlavně o 

muzejní expozice, propagační materiály či kapesní průvodce. 

 

Obrázek 4.3 Příklad vzájemné spolupráce 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.2.4 Definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů 

CLLD vychází ze specifických cílů a opatření IROP a PRV. MAS Hranicko si musí 

vybrat cíle, které bude naplňovat v souladu se stanovenými prioritami. 

 

Priority MAS Hranicko 

 Priorita: Rozvoj mikro a malého podnikání, podpora zaměstnanosti a vzdělání 

Součástí této priority jsou důležité aktivity, které je nutné na Hranicku podpořit. Jedná se  

o podporu drobných podnikatelů, zejména zakládání malých podniků, které zaměstnají místní 

obyvatele. Dále zvýšit konkurenceschopnost místních produktů na trhu. Uskutečnění 

rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané obyvatele Hranicka nebo zapojit studenty v rámci 

praxe do místních podniků. 

 Priorita: Rozvoj komunitního života a kvalitní trávení volného času 

Na území Hranicka je stále spousta sportovních ploch a kulturních objektů, které jsou 

opotřebené a nevhodné k trávení volnočasových aktivit. Je potřebné zlepšit zapojení obyvatel 

do života obce, další rozvoj a údržba pro spolkové činnosti. Cílem této priority je také 

zapojení jednotlivých zájmových spolků a sdružení. 

 Priorita: Podpora sociálního začleňování, kvalitní sociální služby 

Cílem této priority je zlepšit úroveň nabízejících sociálních služeb a vybudovat infrastrukturu 

pro terénní a ambulantní zdravotní služby pro osoby, které jsou ohrožené sociálním 

vyloučením. Zejména také zabránit vzniku sociálně vyloučených lokalit. Na Hranicku přibývá  

počet uživatelů sociálních služeb a v současné době tyto služby nejsou dostatečně zajištěny. 

 Priorita: Veřejná infrastruktura a komunikace 

Podpora projektů v rámci údržby veřejné infrastruktury. Zajištění kvalitní infrastruktury 

v obci a zatraktivnění obcí. Výstavba a obnova komunikací I., II., a III. třídy. Stanovení 

minimálního standardu občanské vybavenosti. 

 Priorita: Zlepšování stavu ŽP 

Na Hranicku je problém zejména s polními a lesními cestami. Dále budou důležité investice 

do lesnické techniky, tím tak dojde k efektivnímu systému likvidace odpadu. 

 Priorita: Rozvoj cestovního ruchu 

Hranický region patří mezi velice zajímavá turistická místa, nejen z hlediska přírodního, ale i 

kulturního. Cílem této priority bude rozšiřování služeb v cestovním ruchu, podpora 
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marketingu, rozšíření nabídky turistických aktivit.  Rozšiřování turistických cílů může 

probíhat pouze za předpokladu podpory stravovacích a ubytovacích služeb a zvyšování jejich 

úrovně. 

V rámci IROP se MAS Hranicko bude zejména soustředit na modernizaci infrastruktury, 

včetně budování nových cyklostezek, cyklotras a pěších stezek. V oblasti sociální inkluze 

rekonstrukce sociálních zařízení včetně poskytování komunitní péče. Dále také podpora 

školních pracovišť a rekonstrukce učeben. Prostřednictvím PRV se MAS Hranicko zaměří 

především na podporu zemědělské a lesnické činnosti. Konkrétně se jedná o nové zemědělské 

technologie, které místním podnikatelům pomohou se lépe uplatnit na trhu. 

 

Všechny realizované projekty budou vycházet ze specifických cílů a opatření IROP  a PRV, 

které jsou obsaženy v dalších tabulkách. Obsahem tabulek jsou pouze vybrané aktivity 

vhodné pro MAS Hranicko. 

 

Tabulka 4.1 Opatření Programu rozvoje venkova odpovídající implementaci na základě 

CLLD – výběr aktivit vhodných pro MAS Hranicko 

 

OPERAČNÍ 

PROGRAM 

 

OPATŘENÍ ESI fondů OPATŘENÍ  PODPOŘENÉ AKTIVITY 

PRV 19 – Podpora CLLD 

Investice do hmotného 

majetku 

 

 

Podpora investic v zemědělských 

podnicích 

Podpora investic, které se týkají 

zpracování zemědělských produktů 

Podpora investic do infrastruktury 

související s rozvojem a 

modernizací v zemědělství a 

lesnictví 

Rozvoj zemědělských 

podniků a podnikatel.  

činnosti 

Podpora zahájení podnikatelské 

činnosti pro mladé zemědělce 

Investice do rozvoje 

lesních oblastí a zlepšování  

životaschopnosti lesů 

 

Podpora investic do lesnických 

technologií 

Zdroj: PRV; Vlastní tvorba 
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Tabulka 4.2 Opatření Integrovaného regionálního operačního programu odpovídající 

implementaci na základě CLLD – výběr aktivit vhodných pro MAS Hranicko 

 

OPERAČNÍ 

PROGRAM 

 

OPATŘENÍ ESI fondů OPATŘENÍ  PODPOŘENÉ AKTIVITY 

IROP 

4.1 Posílení CLLD za 

účelem zvýšení kvality 

života 

Zvýšení podílu 

udržitelných forem 

dopravy 

Výstavba a modernizace 

přestupních terminálů pro veřejnou 

dopravu. 

 

Zvyšování bezpečnosti želez., 

silniční, cyklistické a pěší dopravy, 

projekty rozvíjející cyklodopravu 

(výstavba a rekonstrukce 

cyklostezek a cyklotras). 

 

Doplňková zeleň v okolí 

přestupních terminálů budov a na 

budovách. 

Zvýšení kvality a 

dostupnosti služeb vedoucí 

k sociální inkluzi 

Zřizování či rekonstrukce 

stávajících zařízení pro poskytování 

komunitní péče a zřizování nových 

zařízení. 

 

Infrastruktura pro terénní, 

ambulant.a  nízkokapacitní 

pobytové formy sociálních, 

zdravotních služeb pro osoby 

sociálně vyloučené či ohrožené 

chudobou a sociálním vyloučením . 

Vznik nových a rozvoj 

existujících aktivit 

v oblasti sociálního 

podnikání 

Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a 

vybavení sociálních podniků. 

Zvýšení kvality a 

dostupnost infrastruktury 

pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

Stavby, stavební úpravy, pořízení 

vybavení a úpravy venkovních 

prostranství, rozšíření kapacity 

zařízení péče o děti do 3 let, 

dětských skupin a mateřských škol. 

 

Podpora soc. inkluze prostřed. stav. 

úprav budov a učeben, školních 

poradenských pracovišť, pořízení 

vybavení včetně kompenzačních 

pomůcek a kompenzačního 

vybavení pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

4.2 Posílení kapacit  

CLLD 

(zlepšení řídících a 

administ. schopností 

MAS) 

 

Budování kapacit, odborná 

příprava a vytváření sítí za 

účelem vypracování a 

provádění SCLLD 

 

Zdroj: IROP; Vlastní tvorba 
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4.2.5 Návrh realizace opatření SCLLD MAS Hranicko ve formě specifických 

fichí 

Důležitým nástrojem MAS Hranicko pro dosažení cílů SCLLD jsou konkrétní fiche, 

které vychází z priorit, které si MAS Hranicko stanovila. Konkrétní fichí dochází k realizaci 

priority tím, že jsou podporovány a vybírány projekty, které jsou v souladu s prioritou a fichí.. 

Fiche obsahují a pokrývají problémové oblasti, které se vyskytují na území MAS Hranicko. 

Pokud bude každý projekt splňovat kritéria a postupy dané fiche, je velice pravděpodobné, 

aby byl projekt úspěšný. 

Priorita: Rozvoj mikro a malého podnikání, podpora zaměstnanosti a vzdělání 

1. Fiche: Konkurenceschopnost mikro a malých podniků 

2. Fiche: Investice do hmotného majetku 

Priorita: Rozvoj komunitního života a kvalitní trávení volného času 

3. Fiche: Podmínky pro volný čas 

4. Fiche: Podpora spolků 

Priorita: Podpora sociálního začleňování, kvalitní sociální služby 

5. Fiche: Podpora sociálního podnikání 

6. Fiche: Rozšíření nabídky sociálních služeb 

Priorita: Veřejná infrastruktura a komunikace 

7. Fiche: Výstavba cyklostezek a cyklotras 

8. Fiche: Rozvoj a údržba infrastruktury 

9. Fiche: Infrastruktura pro vzdělání 

Priorita: Zlepšování stavu ŽP 

10. Fiche: Obnova polních a lesních cest 

11. Fiche: Pořízení lesnické techniky 

Priorita: Rozvoj cestovního ruchu 

12. Fiche: Podpora podnikání v cestovním ruchu 

13. Fiche: Zkvalitnění služeb v cestovním ruchu 

V jednotlivých letech programového období budou vyhlašovány výzvy pro předkládání 

žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci těchto fichí. Pro programové období  

2014 – 2020 se jedná o návrh celkem 13 fichí.  Součástí další tabulky je návrh harmonogramu 

vyhlašování jednotlivých fichí. 
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Tabulka 4.3 Plán vyhlašovaných fichí 

Fiche 2016 2017 2018 2019 2020 

1 x x   x 

2   x x  

3 x x  x  

4 x  x  x 

5  x x   

6  x x  x 

7   x x x 

8   x x x 

9 x x  x x 

10  x x   

11 x x x   

12  x x x  

13 x x  x  

Zdroj: Vlastní tvorba 

4.2.6 Popis opatření pro řízení a sledování strategie 

Řízení a naplňování Strategie MAS Hranicko bude probíhat na základě metodických 

pokynů této oblasti. Bude nutné aktualizovat všechny informace v souladu s aktuálními 

verzemi metodických pokynů. MAS Hranicko se bude plně soustředit na vyhlašování výzev 

v rámci jednotlivých priorit, což musí být v souladu s podmínkami řídících orgánů programů 

ESI fondů. MAS Hranicko musí nastavit správně mechanismus pro výběr projektů, jenž musí 

splňovat princip transparentnosti.  Vybrané projekty musí zásadně vyhovovat cílům, které 

jsou uvedeny ve Strategii MAS Hranicko. MAS musí především zajistit, aby docházelo ke 

kvalitnímu řízení Strategie a také zajistit vzájemnou spolupráci s orgány programů ESI fondů. 

V rámci monitorovacího systému MS2014+ bude MAS Hranicko provádět evaluaci Strategie. 

MAS bude hodnotit naplňování Strategie na základě jednotlivých realizovaných projektů a 

jaký dopad mají tyto projekty na území Hranicko. 

Po skončení každé výzvy bude MAS Hranicko podávat zprávy o plnění Strategie jednotlivým 

řídícím orgánům.  Obsahem této zprávy musí být přehled schválených a realizovaných 
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projektů, a zda tyto projekty splňují cíle Strategie. Dále musí být provedeno hodnocení 

naplňování jednotlivých indikátorů projektu, na jejichž základě bude zpracována 

monitorovací zpráva, která bude předložena kontrolnímu výboru. 

4.3 Alokace finančních prostředků 

Pro programové období 2014 – 2020 bude MAS Hranicko čerpat zejména na základě 

zkušeností z programového období 2007-2013. Zhodnocení období 2007 – 2013 je součástí 

kapitoly 3.  

V březnu 2015 byla zveřejněna plánovaná alokace pro CLLD v rámci ČR pro jednotlivé OP. 

Je uvažováno, že bude podpořeno všech 180 MAS v ČR a tím je možno získat 

předpokládanou alokaci pro MAS Hranicko. Alokace všech OP bude vydělena počtem MAS 

v ČR a tím je možno získat předpokládanou alokaci pro MAS Hranicko.  

V okamžiku zpracování této kapitoly (duben 2015) není jisté, zda budou všechny MAS 

podpořeny, tak se jedná o předběžná čísla, která jsou nutná pro návrh implementace. 

Předpokládaná výše alokace IROP pro CLLD je 8 % , což je 10 967,5 mil. Kč pro MAS 

v rámci ČR. IROP bude pro MAS největším zdrojem finančních prostředků. V rámci PRV je 

celková alokace pro metodu CLLD opět 5% PRV, což je 4 207, 5 mil. Kč. Program rozvoje 

venkova byl jediným OP, ze kterého mohly jednotlivé MAS čerpat v rámci realizace projektů. 

OP Životní prostředí rozdělí v rámci CLLD celkem 495 mil. Kč, ale MAS Hranicko nevyužije 

tento OP, protože na území MAS není CHKO. Alokace pro OP Zaměstnanost dosahuje výše 

1 850,75 mil. Kč, ale MAS Hranicko nepředpokládá, že by čerpalo z tohoto OP. Ostatní OP 

jako je OP Podnikání pro inovace pro konkurenceschopnost, OP Vývoj, věda a vzdělání 

využijí MAS v oblasti poradenství. OP Rybářství a OP Doprava nebude v rámci CLLD 

implementován. 
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Tabulka 4.4 Odhad alokace pro MAS Hranicko 

Operační 

program 

MAS ČR  

(mil. EUR)* 

MAS ČR 

(mil. Kč) 

MAS 

HRANICKO 

(mil. EUR) * 

MAS 

HRANICKO 

(mil. Kč) 

IROP 382,05 10 967,5 1 663,2 59,4 

PRV 150,27 4 207,5 655,2 23,4 

OPZ 66,10 1 850,75 MAS  nebude čerpat 

OP Ž 18 495 MAS nebude čerpat 

CELKEM 598,42 17 025,75 2 318,4 82,8 

Zdroj: NSMAS; vlastní tvorba 

* Při kurzu 28 Kč/EUR 

 

Bude předpokládáno, že MAS Hranicko získá přibližně 82,8 mil. Kč, což je skoro dvakrát 

více než v období předchozím a bude to znamenat více příležitostí pro místní obyvatelé. 

Celková alokace v rámci IROP bude předběžně činit 59,4 mil. Kč a prostřednictvím PRV 

bude celková hodnota dosahovat 23,4 mil. Kč. Což vykazuje větší zdroj finančních 

prostředků v rámci IROP. 

Implementační část neobsahuje konkrétní finanční plány realizace SCLLD s přímým 

rozdělením finančních prostředků na určité cíle a priority. Jednotlivé fiche nebudou 

realizovány každý rok, protože se bude muset počítat s přestávkami, kvůli přípravám na 

dalších projektech. V současné době (duben 2015) není jasné, které projekty budou opravdu 

uskutečňovány. 

Na základě vyhodnocení programového období 2007 – 2013 lze rozdělit celkovou 

alokaci podle jednotlivých let. V rámci odhadu rozdělení alokace zde není zahrnut rok 2015, 

protože stále probíhají přípravy. Jednotlivé MAS teprve dokončují své strategie a připravují 

veškeré podklady pro čerpání z ESI fondů. Výše alokace roku 2015 bude rozpuštěna do 

dalších let. V rámci PRV je v průběhu 5 let uvažováno rovnoměrné rozdělení alokace. 

V případě IROP nemá MAS dostatek zkušeností s čerpáním finančních prostředků, proto je 

očekáván pozvolný růst čerpání a největší projekty, jako jsou výstavby cyklostezek, jsou 

předpokládány až v dalších letech. 
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Tabulka 4.5 Rozdělení alokace dle OP podle jednotlivých let programového období 

OP 

Alokace pro MAS 

Hranicko 

(mil. Kč) 

Rozdělená alokace podle jednotlivých let 

(mil. Kč) 

2016 2017 2018 2019 2020 

PRV 23,4 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 

IROP 59,4 8,5 9,5 13,8 13,8 13,8 

Celkem 82,8 13,18 14,18 18,48 18,48 18,48 

Vlastní tvorba 

4.4 Návrh konkrétní fiche 

Výstupem této kapitoly bude vytvoření návrhu vlastní fiche pro programové období  

2014 – 2020. Jedná se o návrh fiche 7: Rozvoj cyklotras a cyklostezek. Výběr této fiche 

ovlivnil fakt, že v programovém období 2007 – 2013 byl realizován velice úspěšný projekt 

Cyklostezka Bečva. Občané Hranicka tuto stezku využívají nejen pro volný čas, ale i jako 

cestu do práce. Samozřejmě ne všichni občané tuto stezku využijí v rámci cestování za prací. 

Stále více občanů dojíždí za prací na jízdním kole, ale se stále se zvyšujícím provozem se 

silnice stávají nebezpečné nejen pro cyklisty, ale také pro řidiče automobilů, protože musí 

dbát zvýšené opatrnosti při setkávání s cyklisty na silnicích. Na Hranicku je spousta lokalit, 

ve kterých chybí cyklostezky. Například z obce Bělotín se cyklisté dostanou do Hranic přes 

čtyřproudovou silnici, na které projede denně tisíce automobilů nebo velkou objížďkou přes 

obec Střítež, kde však ztratí spoustu času a trasa je mnohem delší. Podle analýzy Rozvojové 

agentury Hranice jsou cyklostezky využívány na Hranicku zejména cyklisty, na druhém místě 

inline bruslaři a nejméně běžci. Budování nových cyklostezek podpoří také tvorbu nových 

pracovních míst a to zejména při budování míst pro odpočinek jako jsou stánky 

s občerstvením, které mohou brát místní podnikatelé jako příležitost podpořit své podnikání.  

Tato fiche vymezuje přiřazení ke konkrétnímu operačnímu programu. Popisuje charakter  

a specifické vymezení fiche, podle kterého se orientují jednotliví žadatelé. Čím více inovací 

nové projekty přinesou a budou splňovat daná kritéria fiche, tím bude pravděpodobnost 

realizace projektu vyšší. 
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Obrázek 4.4 Konkrétní fiche 

MAS HRANICKO 

  

ČÍSLO FICHE NÁZEV FICHE 
7 Rozvoj cyklotras a cyklostezek 

PŘIŘAZENÍ FICHE K OP 
OP IROP 

HLAVNÍ OPATŘENÍ OP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

CÍL OPATŘENÍ Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší 

dopravy, projekty rozvíjející cyklodopravu (výstavba a 

rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, budování doprovodné 

infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy nebo cyklistické 

jízdní pruhy). 

VYMEZENÍ FICHE 

CÍL FICHE Podpora cykloturistiky na území MAS Hranicko. Zlepšení 

orientace na trasách 

POPIS CHARAKTERU 

FICHE 

Na Hranicku je potřebné zvýšit úroveň cyklotras a cyklostezek  

a zvýšit tak návštěvnost turistických míst na Hranicku. Propojit 

obce regionu Hranicko, aby se zvýšila jejich atraktivita pro šetrný 

cestovní ruch. Vybudování cyklostezek napomáhá ke snížení 

nehodovosti na silnicích. 

SPECIFICKÉ VYMEZENÍ Bezpečnost pohybu cyklistů, inline bruslařů nebo chodců. Zvýšení 

využívání jízdního kola (jízda do práce, zábava, návštěvy.) 

Zlepšení zdraví obyvatel zvýšením pohybových aktivit na 

cyklostezce. Budování doprovodné infrastruktury např. 

odpočívadla. 

DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE 
Obce, vlastnící cyklistické stezky, organizační složky obcí., příspěvkové organizace zřízené obcemi, 

svazky obcí 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
Projekt je realizován na území působnosti MAS 

Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné FICHE 

Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou ve FICHI 

Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou 

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY 

Území všech krajů kromě hlavního města Prahy – konkrétně se jedná o region Hranicko 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
Tvorba a úprava cyklostezek a cyklotras 

Nákup pozemků v souladu s projekty 

Pořízení staveb 

Stavební práce 

Projektová dokumentace 

Technická dokumentace 

Publikace, marketing 

PREFERENČNÍ KRITÉRIA POVINNÁ 
Bodování preferenčních kritérií: 0 – 10 bodů podle přínosu projektů 
Vytvoření každého nového trvalého pracovního 

místa na plný úvazek 

Za každé vytvořené pracovní místo                   2b 

Uplatňování inovačních přístupů Za každou inovaci, kterou přinese žadatel        5b 

Dopady projektu na mladší generace                                                                             5b 

Dopady projektu na ženy                                                                             2b 
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PREFERENČNÍ KRITÉRIA STANOVENÁ MAS HRANICKO 

Cyklostezka vede kolem v blízkosti turistické atraktivity nebo kolem služeb cestovního ruchu       10b 

Šetrnost k životnímu prostředí                                                                                                              5b 

Spolupráce s destinačním managementem                                                                                         10b 

Trasa nabízí informační tabule a interaktivní prvky                                                                             8b 

Světla na osvětlení cyklostezky                                                                                                            5b 

Konání tradičních akcí                                                                                                                          5b 

KRITÉRIA PRO MONITORING 

DĚLKA NOVÉ CYKLOSTEZKY Km 

POČET NOVÝCH ZNAČEK Ks 

  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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5 ZÁVĚR 

Historie komunitně vedeného místního rozvoje zasahuje až do 90. let 20. století. V roce 

2004, při vstupu nových zemí do EU, byla ČR jednou z prvních zemí, která začala využívat 

program LEADER a měla připraveno nejvíce projektů. LEADER se vztahuje na menší oblasti 

a výsledky jsou dobře měřitelné a také dostatečně viditelné, což je podstatou komunitního 

rozvoje. Místní aktéři, kteří znají daný region, umí nejlépe řešit jeho problémy, což je velkou 

výhodou pro implementaci projektů právě formou komunitně vedeného místního rozvoje. 

Prostřednictvím této metody získávají místní akční skupiny finanční prostředky Evropské 

unie na podporu svých regionů. MAS zpracovávají strategie pro svá území, ve kterých 

definují hlavní potřeby regionu v souladu s cíli operačních programů EU.  Projekty 

uskutečněné v rámci metody LEADER „Měníme Hranicko“ patří mezi velice úspěšné a 

napomohly k rozvoji obcí na Hranicku. Programové období 2014 – 2020 je pro MAS 

Hranicko velkou výzvou, protože nebude žádat o finanční prostředky jen z PRV, ale i z IROP, 

což vykazuje větší objem financí pro obce na Hranicku. Během roku 2014 a na počátku roku 

2015 byla místní akční skupinou Hranicko vytvořena analytická a strategická část Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje a cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh části 

implementační. 

Diplomová práce je rozdělena celkem na 5 částí. Kapitola s názvem „Teoretická východiska 

komunitně vedeného místního rozvoje“ představuje metodu z pohledu historického, ale i 

praktického. V této kapitole dochází ke změně termínu LEADER, který byl používán zejména 

do roku 2013. V programovém období 2014 – 2020 byl tento termín pozměněn v rámci celé 

EU z metody LEADER na Komunitně vedený místní rozvoj. Úvodní část diplomové práce 

vedla ke zjištění, že metoda LEADER má své opodstatnění. Použitím přístupu „zdola nahoru“ 

je zapojeno místní společenství, které nejlépe zná místní problémy. Je součástí místních 

akčních skupin a sdružuje místní odborníky do pracovních skupin pro tvorbu strategií pro 

rozvoj svých území. 

 Další kapitola se zabývala socioekonomickou analýzou území MAS Hranicko, což bylo 

potřebné i pro následnou implementaci. Zejména při tvorbě nových priorit a specifických cílů 

pro programové období 2014 – 2020. MAS Hranicko se bude soustředit na slabé stránky 

regionu, prostřednictvím nichž budou realizovány nové projekty, které napomohou k 

zatraktivnění oblastí na Hranicku. Součástí kapitoly bylo vyhodnocení programu LEADER 

„Měníme Hranicko“ v programovém období 2007-2013. Touto analýzou bylo potvrzeno 
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úspěšné čerpání finančních prostředků z PRV. Prostřednictvím programu LEADER vytvořila 

MAS Hranicko celkem 9 fichí, díky kterým mohli čerpat dotace obce, podnikatelé či 

neziskové organizace. Mezi nejčastější žadatelé v programovém období 2007 – 2013 patřili 

především obce a podnikatelé. Bylo proplaceno přes 43 miliónů Kč v rámci 81 projektů, z 

toho 3 projekty nebyly dosud proplaceny. Celkem bylo vyčerpáno skoro 100% poskytnutých 

dotací, což je považováno za velký úspěch a důkaz výborné práce celého managementu MAS. 

Proto je programové období 2014 – 2020 velkou výzvou pro MAS Hranicko a ještě větší 

příležitostí pro místní občany. 

Poslední kapitola naplňuje cíl, který byl zadán v úvodu diplomové práce. Byla zpracována 

implementační část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Hranicka. 

V listopadu 2014 byly za pomoci MAS Hranicko definovány role nové organizační struktury 

pro programové období 2014 – 2020. Tímto krokem získala MAS Hranicko certifikát o 

standardizaci MAS, aby mohla začít samotná implementace SCLLD. V organizační struktuře 

došlo k menším úpravám a zjednodušení. Byl zrušen programový výbor a jeho kompetence 

přešly na výbor MAS a na kontrolní komisi. Dále byl v rámci MAS Hranicko zrušen předseda 

a místopředseda MAS, jenž byl volen v období 2007 – 2013 valnou hromadou. Veškeré 

změny organizační struktury byly provedeny v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS 

v programovém období 2014 – 2020. Aplikační část diplomové práce propojila 

implementační část Strategie zachycující priority a specifické cíle MAS Hranicka s dotačními 

programy IROP a PRV. Při tvorbě této kapitoly (duben 2015) nebyla stále zveřejněna nová 

verze Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období  

2014 – 2020, který by měl  podat přesné informace o celkové alokaci a o financování 

jednotlivých opatření pro MAS v ČR. Proto byl v diplomové práci vytvořen pouhý odhad 

finanční alokace v rámci jednotlivých OP. Bylo zjištěno, že MAS Hranicko získá skoro 

dvojnásobné finanční prostředky na programové období 2014 – 2020. Jedná se téměř o 100 

miliónů Kč, které budou investovány během 5 let na území MAS Hranicko.  

Na základě vyhodnocení programového období 2007 – 2013 byly stanoveny konkrétní fiche 

pro MAS Hranicko, které navazují na opatření IROP a PRV a na základní potřeby regionu 

Hranicko. K dosažení cíle diplomové práce přispělo vytvoření návrhu vlastní fiche, která 

definuje oblast podpory a specifické cíle v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu. Návrh se týká fiche 7 Rozvoj cyklostezek a cyklotras. Tato fiche byla zvolena 

zejména kvůli vysokému zájmu o výstavbu cyklostezek na Hranicku. Návrh obsahuje typy 

projektů, na které se musí žadatelé orientovat, pokud chtějí žádat o finanční podporu 
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prostřednictvím této fiche. V době zpracování této kapitoly (duben 2015) stále chyběly 

dostupné informace pro zpracování implementační části Strategie, což je důvodem proč MAS 

Hranicko nezahájila aktivity vedoucí k vytvoření implementační části Strategie.  

Tato část byla vytvořena pouze na základě dostupných informací a posledních 

aktualizovaných verzí operačních programů. 
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MAS    Místní akční skupina  
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MMR – ORSP  Odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní   

                                    rozvoj ČR  

MPIN    Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém  

                                 období 
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MZe    Ministerstvo zemědělství  

NČI 2014+   Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020  

NOK    Národní orgán pro koordinaci  

NSK    Národní stálá konference  

OP    Operační program  

PRV    Program rozvoje venkova 
ŘO   Řídící orgán 

SCLLD  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
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