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Přílohy 

 

Příloha 1 Osnova integrované územní strategie rozvoje venkova 

Rozsah Strategie je max. 50 stran. 

1 Téma Strategie 

 

Žadatel si může vybrat z následujících čtyř témat: 

 

1) Využívání nového know-how a nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti 

místních produktů a služeb 

2) Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech 

3) Zvyšování přidané hodnoty místních produktů, lepší přístup na trh a lepší marketing pro 

místní produkty malých výrobců 

4) Efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví 

 

Pro rozhodování MAS při volbě tématu Strategie jsou zde jednotlivá témata blíže 

specifikována: 

 

Téma 1 

Využívání nového know-how a nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti 

místních produktů a služeb 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií je nástrojem ke zvýšení ekonomického 

výkonu a k otevření se určité oblasti externím partnerům. Aktivity, které by mohly být 

v tomto rámci vykonány, jsou např.: 

 vzdělávací aktivity za účelem získání nových dovedností a schopností souvisejících 

s využíváním nových technologií, 

 předběžné studie zejména se záměrem zlepšit nabídku nových technologií v dané 

oblasti, 

 vybavení vývojových středisek a center  multimediálními prostředky, 

 financování středisek a institucí s přístupem k informacím,  

 aktivity směřující k rozvoji on-line služeb určených venkovským oblastem, 

 předběžné poradenské analýzy ohledně vybavení novými technologiemi,



 podpora vybavení společností a organizací novými technologiemi, 

 podpora prostředků a využívání nových technologií. 

 

Téma 2 

Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech 

Udržení a rozvoj kvalitních služeb jsou nezbytné podmínky pro život venkovských oblastí. Ve 

své podstatě také posilují přitažlivost těchto oblastí. Je třeba omezovat diskriminaci a 

podporovat začleňování slabších vrstev stejně jako rovnost mezi muži a ženami. Zvyšovat 

atraktivitu území, aby se udrželo, ale i přilákalo obyvatelstvo.  

Aktivity, které by mohly být v tomto rámci vykonány, jsou např.: 

 průzkumy, analýzy, expertizy, předběžné studie, 

 kulturní, společenské a zábavné akce související s tématem (festivaly, slavnosti, 

pouti), 

 vzdělávání, 

 informace pro uživatele, 

 propagace, vnitřní komunikace, 

 služby nezbytné pro hospodářství a život obyvatelstva na venkově, 

 podpora pracovních aktivit, včetně s tím souvisejících studií, se zřetelem na 

dostupnost těchto oblastí, hromadnou dopravu, správu a obnovu veřejných 

nezastavěných prostranství s cílem podporovat zlepšení stavu životního prostředí, 

zapojit slabší vrstvy a respektovat rovnost příležitostí, 

 snahy uplatnit nové služby, 

 vytváření a obnova multifunkčních společenských prostor, 

 posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost, 

 modernizace veřejných služeb, 

 podpora iniciativ majících za cíl využívání obnovitelných zdrojů paliv a energie, 

 studie a práce v oblasti ochrany rázu krajiny, 

 aktivity, jejichž cílem je integrace slabších vrstev do společnosti a podpora jejich 

potřeb. 

 

Téma 3 

Zvyšování přidané hodnoty místních produktů, lepší přístup na trh a lepší marketing pro 

místní produkty malých výrobců



Zhodnocení místních zdrojů je jednou z nejsilnějších stránek Iniciativy Společenství 

LEADER+, toto téma by k takovému zhodnocení mělo výrazně přispět. Místní produkcí se 

rozumí výrobky zemědělské, řemeslnické, turistický ruch … tedy to, co vychází ze zdrojů 

daného území. Aktivity, které by mohly být v tomto rámci vykonány, jsou např.: 

 vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace příslušných pracovníků (např. i kurzy na 

ovládání počítačů, cizích jazyků, další vzdělávání), 

 zvýšení potenciálu rozvoje obchodu v úzkém okruhu na místní a regionální úrovni 

(tradiční trhy, výstavy, soutěže místních výrobků a nabídky, přímý prodej), 

 aktivity směřující ke zhodnocení místní produkce a komerční aktivity (i marketing a 

první uvedení na trh), 

 zapojení aktérů do sítě (původně oddělené činnosti se spojí za účelem podpory místní 

produkce), 

 podpora společných a mezisektorových přístupů. 

 

Téma 4 

Efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví 

Zhodnocení přírodního dědictví a šíření kultury mohou zvýšit atraktivitu těchto oblastí a tak 

udržet a přitáhnout obyvatelstvo nebo přilákat nové zákazníky. Tyto činnosti s sebou nesou 

vznik nových zaměstnání a pracovních míst, s čímž je vhodné spojit zvýšení odborné 

kvalifikace zúčastněných osob. Aktivity, které by mohly být v tomto rámci vykonány, jsou 

např.: 

 zachování přírodních zdrojů a péče o ně, 

 zapojení aktérů do sítě (např. společný projekt na ochranu životního prostředí a 

kulturních památek), 

 aktivity (odborné studie, stavební poradenství, konzervační postupy) spojené se 

zhodnocením kulturního dědictví nebo s kulturou pod podmínkou, že zde existuje i 

ekonomická valorizace mající pozitivní dopad na dlouhodobou zaměstnanost,  

 studie a soupisy zvyšující povědomí o přírodním a kulturním bohatství dané oblasti, 

 upozornění na přírodní a kulturní zdroje prostřednictvím turistických, ekonomických, 

vzdělávacích a poznávacích akcí, 



 podpora projektů napomáhajících rozvoji tvořivosti, umělecké činnosti a šíření 

kultury, 

 činnost v oblasti ochrany rázu krajiny a životního prostředí, 

 vzdělávání zúčastněných osob na místní úrovni a zhodnocení přírodních a kulturních 

zdrojů, 

 komunikační činnost. 

 

2 Žadatel/předkladatel Strategie 

 

 Přesný název MAS, 

 Sídlo MAS, 

 Tel: - včetně předčíslí, 

 E-mail, 

 Právní forma MAS, 

 IČ. 

 

Profesionální poradci (pokud si žadatel nevyhotovil Strategii sám) 

 

3 Stručné představení oblasti a analýza současného stavu na místní úrovni 

 

 geografické,  

 ekonomické,  

 historické,  

 kulturní, 

 sociální, 

 stavu životního prostředí 

 a příslušnosti do regionu se soustředěnou podporou státu dle Usnesení Vlády ČR č. 

722/2003. 

Území musí být přirozeně jednotné, spojité a odpovídat stanoveným cílům. 

 důvod výběru daného území, 

 vznik daného území,  

 jaké jsou zvláštnosti území, přednosti či zápory, které vedou k zaměření Strategie



4 Shrnutí dosud realizovaných programů v dané oblasti (zejména s ohledem na 

ekonomické dopady pro danou oblast a s ohledem na skladbu zúčastněných 

subjektů) 

  

 které programy byly již využívány v dané oblasti, s jakými přínosy pro danou oblast, 

 jaký byl ekonomický dopad realizovaných programů pro danou oblast, 

 navazuje Strategie na minulé programy uskutečněné v dané oblasti a v případě, že ano, 

vyvaruje se případných chyb dřívějších programů, anebo se Vám zdály minulé 

programy pro Vaše území nevhodné a svoji Strategii zaměřujete novým směrem 

rozvoje Vámi zvolené oblasti, 

 který ze členů se účastnil těchto programů. 

 

5 SWOT analýza 

 

 určit silné a slabé stránky a případná ohrožení a příležitosti dané oblasti, 

 na základě výsledku SWOT analýzy vysvětlit, jakým směrem byste chtěli danou 

oblast dále rozvíjet, jak bylo SWOT analýzy využito při tvorbě Strategie, 

 uveďte, z jakých zdrojů byly čerpány informace pro SWOT analýzu, kdo a jak ji 

připravil, apod. 

 

6 Popis Strategie, která by měla být realizována v rámci LEADER+ 

 

 je Strategie v rámci LEADER+ součástí nějaké celkové strategie pro danou oblast? 

Pokud ano, popište zde stručně celkovou strategii, její cíle a záměry, 

 uveďte soulad a souvislost Strategie řešené v rámci LEADER+ s celkovou strategií 

území, jakou roli hraje MAS a její Strategie v celkové strategii pro danou oblast. 

 

 na jakou cílovou skupinu obyvatelstva je Strategie zaměřena, jak bylo využito těchto 

cílových skupin při přípravě Strategie, 

 jaký předpokládáte vývoj Strategie a jejích přínosů pro dané území v dlouhodobější 

perspektivě,



 prokázání pilotní povahy Strategie; uveďte důvody, proč si myslíte, že je vaše 

Strategie pilotního charakteru; 

 

Pilotní povaha znamená např.: 

- uvedení na trh nových výrobků a služeb, které odrážejí specifičnost daného území, 

- nové metody vzájemně kombinující využití přirozených lidských a/nebo finančních 

zdrojů daného území podporující efektivnější využití stávajícího potenciálu, 

- kombinace a propojení mezi ekonomickými odvětvími tradičně od sebe oddělenými, 

- netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a 

realizaci projektů, 

- pilotní je i nová akce či aktivita prováděná v území poprvé. 

 

Strategie se člení na jednotlivé Fiche: 

 popis Fiche č. … - jedna Fiche znázorňuje jednu oblast zaměření v rámci Strategie 

(počet Fichí není určen); jak se Fiche shoduje s tématem Strategie; jaké projekty (resp. 

přijatelné výdaje) v rámci Fiche budou pravděpodobně uskutečněny; kdo bude 

předkladatelem projektu (resp. konečným příjemcem podpory) v rámci Fiche; jaké 

povinné přílohy budete v rámci Fiche od předkladatelů projektů vyžadovat; 

významnost Fiche ve Strategii; budete v rámci Fiche dávat přednost ziskovým nebo 

neziskovým projektům atd. 

 je vhodné zmínit i zapojení a aktivity žen a mládeže. 

 

7 Popis realizace partnerství 

 

Popište: 

 úlohu a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování a realizaci Strategie, 

 kdo se bude podílet na rozhodování, 

 jaká byla míra aktivního zapojení a podněty jednotlivých partnerů při sdružování MAS 

a zpracování Strategie, 

 jaká je historie vzájemné spolupráce, resp. jak vznikalo partnerství mezi subjekty, na 

základě jakých kritérií docházelo k volbě partnerů, 

 jak předpokládáte, že se bude vyvíjet spolupráce v budoucím období, 

 jaké byly vyvinuty snahy o sdružování a informování ve vztahu k obyvatelstvu.



8 Organizace MAS 

 

 Struktura a organizace MAS, zkušenosti osob zapojených do činnosti MAS, 

 rozdělení odpovědnosti, 

 způsob sestavení výběrové komise a důvody tohoto rozhodnutí, členové výběrové 

komise,  

 role manažera nebo osoby, která bude řídit realizaci Strategie – identifikační údaje o 

managerovi a popis jeho role v MAS, 

 technické prostředky MAS sloužící k zabezpečení její činnosti v souvislosti s realizací 

Strategie. 

 

 propagace Strategie a postup při vyhlášení příjmu žádostí, 

 jak budou informováni koneční příjemci o možnosti předkládání dílčích projektů 

v rámci dané Strategie, 

 bude docházet ke školení samotných předkladatelů projektů, a pokud ano, tak jakým 

způsobem, 

 administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru žádostí a projektů,  

 zaměstnanci MAS nebo osoby, které se budou podílet na příjmu a hodnocení žádostí a 

jejich funkce v procesu příjmu žádostí. 

 

9 Realizace Strategie prostřednictvím dílčích projektů 

  

 časový plán pro vyhlášení příjmu žádostí a uskutečnění výběru projektů  

 jaké projekty budou pravděpodobně uskutečněny 

 v jakém časovém horizontu budou projekty pravděpodobně uskutečněny 

10 Monitoring, hodnocení a kontrola pro účely MAS 

 

Uvedete: 

 lidské zdroje, finanční zdroje a prostředky uplatňované při monitoringu,  

 prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu, 

 zajištění jednoduché kontroly, zejména při vedení účetnictví v rámci správy režijních 

nákladů.



11 Vztah k ostatním programům uplatněným v území 

 

Poukážete na oprávněnost vaší žádosti ve vztahu k ostatním územním programům 

uplatňovaným v dané oblasti.  

Za tímto účelem: 

 stručně popište existující rozvojové programy a strategie rozvoje pro dané území, 

včetně jejích cílů, 

 objasněte spojitost s ostatními územními aktivitami týkajícími se rozvoje venkova 

(SAPARD, ochrana přírody a krajiny, ochrana památek apod.), 

 zda a v jaké intenzitě dochází ke spolupráci s dalšími organizacemi, které nejsou členy 

MAS, 

 v případě, že se záměry překrývají, proveďte rozlišení podle pole působnosti a 

vymezte postupy vůči ostatním územním strukturám a programům. 

 

Datum:     Podpis(y) zástupce(ů) MAS: 

 

Zdroj: www.maszr.oblast.cz/tmp/dokumenty/18474.doc 

 

Příloha 2 Administrativní členění mikroregionu Javornicko a místní části 

obcí 

NUTS 1 Česká republika 

NUTS 2 Střední Morava 

NUTS 3 Olomoucký kraj 

LAU 1 Okres Jeseník 

LAU 2 Obec Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná, Vlčice 

Obec Bernartice Bernartice, Buková, Horní Heřmanice 

Obec Bílá Voda Kamenička, Městys Bílá Voda, Ves Bílá Voda 

Obec Javorník Bílý Potok, Horní Hoštice, Javorník, Travná, Zálesí 

Obec Uhelná 
Červený Důl, Dolní Fořt, Horní Fořt, Hraničky, Nové 

Vilémovice, Uhelná 

Obec Vlčice Bergov, Dolní Les, Vlčice, Vojtovice 

 



Příloha 3 Mapa mikroregionu Javornicko 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, vlastní úpravy 

 

Příloha 4 Administrativní členění mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska a 

místní části obcí 

NUTS 1 Česká republika 

NUTS 2 Moravskoslezsko 

NUTS 3 Moravskoslezský kraj 

LAU 1 Okres Bruntál 

LAU 2 
Obec Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Liptaň, Město Albrechtice, 

Osoblaha, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Vysoká 

Obec Bohušov Bohušov, Dolní Povelice, Karlov, Ostrá Hora 

Obec Dívčí Hrad  

Obec Hlinka  

Obec Liptaň Bučávka, Horní Povelice, Liptaň 

Obec Město Albrechtice 
Burkvíz, Česká Ves, Dlouhá Voda, Hynčice, Linhartovy, 

Opavice, Město Albrechtice, Piskořov, Valštejn, Žáry 



Obec Osoblaha  

Obec Rusín Hrozová, Matějovice, Rusín 

Obec Slezské Pavlovice  

Obec Slezské Rudoltice Amalín, Koberno, Slezské Rudoltice, Víno 

Obec Vysoká Bartultovice, Pitarné, Vysoká 

 

Příloha 5 Mapa mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, vlastní úpravy 

 


