
 

 

Seznam p íloh 

P íloha 1: Povinná struktura integrované strategie ITI a IPRÚ 

P íloha Ň:  Povinná struktura integrované strategie CLLD 

P íloha ň: P ehled čerpání Programu LEADER za roky Ň004–2008 ve finančním 

a věcném vyjád ení 

P íloha 4:  Základní informace o Strategii MASVHV 

P íloha 5: Prioritní osy Strategického plánu LEADER 

P íloha 6: Velké podniky na území MASVHV 

P íloha 7: SWOT analýza MASVHV 

P íloha Ř: Struktura členění strategické části SCLLD MASVHV na priority, strategické 

cíle, specifické cíle a opat ení  

P íloha ř: Navržené priority, specifické cíle a opat ení MASVHV 

 

 

 



 

1 

 

P íloha 1: Povinná struktura integrované strategie ITI a IPRÚ 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ň015, s. Ň0 
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P íloha 2: Povinná struktura integrované strategie CLLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ň015, s. ň0 
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P íloha 3: P ehled čerpání Programu LEADER za roky 2004-200Ř ve finančním a v cném vyjád ení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Ň008, s. 5 
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P íloha 4: Základní informace o Strategii MASVHV 

 

Název Strategie 
Strategie komunitn  vedeného místního rozvoje MAS 

Valašsko–Horní Vsacko pro období 2014–2020 

Nositel Strategie MAS Valašsko–Horní Vsacko 

Realizační tým SCLLD 

Pracovníci MAS Valašsko–Horní Vsacko 

Mgr. Petra Zádilská 

Ing. Šárka Burianová 

Ing. Tomáš Kocourek 

Ing. Josef Zvě ina 

Ing. Vlasta Sláčíková 

Bc. Kristýna Jakešová 

Ing. Naděžda Válková 

Ing. Eliška K enková 

Mgr. Irena Šťastná 

GaREP, spol. s r.o. 

Bc. Ing. Roman Chmela  

Ing. Jan Binek, Ph.D. 

RNDr. Kate ina Synková 

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 

Mgr. Jan Holeček 

Nadace Partnerství Mgr. Martin Nawrath 

Ing. Markéta Sprinzlová 

Zdroj: MAS Valašsko–Horní Vsacko, 2016a; vlastní zpracování 
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P íloha 5: Prioritní osy Strategického plánu LEADER 

PRIORITNÍ OSA 1: Valašsko–Horní Vsacko – produktivní a dynamické  
Podpora Cíle Fiche 

 Modernizace zemědělských 
podniků 

 Zvýšení stability území 
prost ednictvím zakládání 
a rozvoje mikropodniků 

 Aktivity zemědělců vedoucí 
k rozvoji nezemědělských 
činností 

Podpora konkurenceschopnosti 

místních podniků 

Posílení dynamiky podnikání 
Rozvoj nezemědělské produkce 

Podpora zaměstnanosti 
Zlepšení kvality života 
a diverzifikace ekonomických 
aktivit 

  Fiche 1: Zemědělství – 

náš chleba 

  Fiche 2:  Podnikání – naše šance 

 

Fiche 3: Diverzifikace 

zemědělství – 

naše možnosti 

PRIORITNÍ OSA 2: Valašsko–Horní Vsacko – tradiční a lákavé 
Podpora Cíle Fiche 

 Vybudování rekreační 
infrastruktury 

pro malokapacitní ubytování, 
včetně stravování a 

rekreačních za ízení 
 Zkvalitnění služeb cestovního 

ruchu 

 Architektonický 
a urbanistický rozvoj obcí 
v souvislosti na zachování 
charakteristického vzhledu 
a hodnot 

 Zvýšení identity a pospolitosti 
obyvatel 

 Udržování, obnova 
a zhodnocování kulturního 
dědictví 

 Podpora kulturních 
a uměleckých aktivit 

a tradiční lidové kultury 

Zvýšení rekreačního potenciálu 
území 
Zlepšení kvality služeb 
v cestovním ruchu 

Zvýšení zaměstnanosti 
Zvýšení atraktivity Valašska–
Horního Vsacka 

Využití potenciálu bohatých 
kulturních tradic Valašska 

Zvýšení povědomí o p írodních 
a kulturních hodnotách 
prost edí 

Fiche 4: Cestovní ruch – 

náš potenciál 
 

Fiche 5: Kulturní dědictví – 

naše chlouba 

PRIORITNÍ OSA 3: Valašsko–Horní Vsacko – krásné a pohodové 
Podpora Cíle Fiche 

 Zlepšení kvality života 
v obcích 

 Zajištění chybějícího 

občanského vybavení a služeb 

Zvýšení atraktivity Valašska–
Horního Vsacka 

Zvýšení kvality života v obcích 

Udržení obyvatel na venkově 

Fiche 6: Vesnice – naše radost 
 

Fiche 7: Život v obcích – 

naše pohoda 

Zdroj: MAS Valašsko–Horní Vsacko, Ň00Řb; vlastní zpracování 
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P íloha 6: Velké podniky na území MASVHV 

Firma Oblast podnikání Počet zam stnanců Sídlo 

Jednota, spot ební 

družstvo ve Vsetíně 
Potraviny, sklady, služby 40 - 60 

Hovězí 
KRAL – VUHŽ, s.r.o. Kovovýroba 20 - 40 

KVD, s.r.o. Zpracování vlny, šití 20 - 40 

Vsacko Hovězí, a.s. Zemědělství 10 – 20 

Alena Dor áková Kovovýroba 10 – 20 

ZAMET, spol. s r.o. Zpracování plechu 80 - 100 Huslenky 

Beech, s.r.o. Výroba nábytku 20 - 40 

Halenkov 

Jednota Obchod 10 – 20 

Toptex pletací p íze, 

s.r.o. 
Výroba pletacích p ízí 10 – 20 

Topstone, s.r.o. Úprava povrchů 10 – 20 

Forest Mass, a.s. Zpracování d eva 10 – 20 

ZAMET, spol. s r.o. Strojírenství 20 - 40 

Nový Hrozenkov Charita sv. Rodiny Nový 

Hroztenkov 
Sociální služby 20 – 40 

Hotel Solá  Hotelnictví 10 - 20 

Karolinka CRYTALEX, a.s. Průmyslová výroba 120 - 140 

Penny Market, s.r.o. Obchod 10 – 20 

Timber Production, s.r.o. D eva ská výroba 40 - 60 

Velké Karlovice 

Pila MSK, a.s. 
D eva ská výroba, 

kovovýroba 
40 – 60 

SYNOT REAL ESTATE, 

k.s. 
Hotelnictví 20 – 40 

František Podešva Autodoprava, benzinka 20 – 40 

TP EUROokna, s.r.o. D eva ská výroba 20 - 40 

Zdroj: MAS Valašsko–Horní Vsacko, Ň016a; vlastní zpracování 
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P íloha 7: SWOT analýza MASVHV 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

OBYVATELÉ 

 Sounáležitost s regionem, 

 udržování tradic, 

 hodně kulturních akcí, 

 pracovitost a zručnost lidí, 

 kladné migrační saldo, 

 dobrá péče o seniory. 

 Vysoká nezaměstnanost, 

 urbanizace mladých lidí, 

 nízká vzdělanost, 

 nedostatek za ízení sociální péče, 

 omezenost poradenských služeb, 

 chybí p íležitost dalšího vzdělávání. 

INFRASTRUKTURA 

 Kvalitní pitná voda, 

 zabezpečená kanalizace, plynovod, elekt ina, 

internetové p ipojení, 

 dostačující vybavenost obcí, 

 fungující vlakové spoje a ve ejná doprava. 

 Špatný technický stav silnic, 

 zastaralost ve ejného osvětlení. 

PODNIKÁNÍ A ZAM STNANOST 

 Zdroj surovin ke zpracování, 

 místní firmy zaměstnávají místní obyvatele, 

 dostatek pracovní síly, 

 vysoká zaměstnanost v cestovním ruchu, 

 dobrá spolupráce obcí, 

 MASVHV napomáhá žadateli 

s administrativou projektu. 

 Nedostatek pracovních p íležitostí, 

 vyšší míra nezaměstnanosti, 

 sezónní nezaměstnanost, 

 urbanizace mladých lidí, 

 dojíždění za prací, 

 malá kupní síla, 

 nízké platy. 

ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

 Vysoká lesnatost, 

 zemědělství zajišťuje kvalitu krajiny, 

 krásná krajina s množstvím p írodních 

zajímavostí. 

 Zastaralost topných systémů, které produkují 

velké množství emisí, 

 nedostatečné t ídění odpadů, 

 mnoho vlastníků lesních ploch. 

CESTOVNÍ RUCH 

 Kulturní tradice Valašska, 

 kulturní, historické a p írodní památky, 

 rozvojový potenciál v cestovním ruchu, 

 celoroční turistika, 

 celorepublikové sportovní akce, 

 kvalitní propagace regionu. 

 Nedostatek ubytovacích kapacit nižší 

kategorie, 

 málo kvalitních stravovacích kapacit, 

 údržba běžeckých tras je pro obce 

ekonomicky náročná. 
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P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

OBYVATELÉ 

 Univerzita t etího věku, celoživotní 

vzdělávání, 

 podpora poradenských služeb, 

 za ízení sociální péče podpo eny 

z evropských, národních nebo krajských 

zdrojů, 

 finanční podpora tradičních emesel, 

 rekvalifikační kurzy. 

 Stárnutí populace, 

 zvýšení kriminality, 

 nedostatek financí do zdravotnictví, školství 

a sociální péče. 

INFRASTRUKTURA 

 Modernizace ve ejného osvětlení, 

 modernizace silniční a železniční dopravy 

dotačně podpo ena.  

 Z hlediska polohy regionu vysoké nároky na 

budování a údržbu infrastruktury, 

 nárůst silniční a motorové dopravy. 

PODNIKÁNÍ A ZAM STNANOST 

 Dotace pro zaměstnavatele vytvá ející 

pracovní místa, 

 iniciativa vzniku projektů sociálního 

podnikání, 

 p íchod investorů do regionu, 

 využití brownfields, 

 změna legislativy produkce a prodeje 

místních výrobků. 

 Omezené podnikání na území Chráněné 

krajinné oblasti Beskydy, 

 vysoké da ové zatížení malých podniků, 

 ztráta pracovních návyků, 

 utlumení tradičních provozů – výroba skla 

v Karolince. 

ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

 Dotační podpora nákupu ekologických kotlů 

– kotlíková dotace, 

 podpora ekologické výchovy, 

 podpora péče o ve ejnou zele  na krajské či 

národní úrovni. 

 Omezení ze strany Chráněné krajinné oblasti, 

 eroze půdy, 

 znečišťování vodních toků, 

 nízká podpora zemědělců. 

CESTOVNÍ RUCH 

 Podpora propagace regionu, 

 podpora spolupráce subjektů cestovního 

ruchu, 

 podpora místních produktů. 

 Nestabilní sněhové podmínky, 

 bezohledné chování a znečišťování území 

turisty, 

 vysoká koncentrace turistů na určitých 

místech. 

Zdroj: MAS Valašsko–Horní Vsacko, Ň016a; vlastní zpracování 
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P íloha ř: Navržené priority, specifické cíle a opat ení MASVHV 

Priorita A: PODNIKÁNÍ A ZAM STNANOST 

Z provedených analýz v analytické části se ukázalo, že oblast podpory podnikatelských 

aktivit, tvorba nových pracovních míst, modernizace podniků a snižování nezaměstnanosti 

musí pat it k rozvojovým prioritám. 

Strategický cíl: EKONOMICKY STABILNÍ A KONKURENCESCHOPNÝ REGION 

Specifický cíl A.1: Vytvo ení p íznivých podmínek pro podnikání 

Opat ení: A.1.1 Podpora malého a st edního podnikání 

A.1.Ň Podpora tradičních emesel a výroby a zpracování, značení a prodej 

místních produktů 

A.1.ň Využití brownfields 

A.1.4 Mezisektorová spolupráce 

A.1.5 Podpora projektového managementu pro soukromý, ve ejný a neziskový 

sektor 

Specifický cíl: A.Ň: Zvýšení zaměstnanosti 

Opat ení: A.Ň.1 Vytvá ení a udržování pracovních míst 

  A.Ň.Ň Zaměstnávání znevýhodněných skupin 

  A.Ň.ň Rozvoj sociálního podnikání 

Specifický cíl A.ň: Rozvoj zemědělství a lesnictví 

Opat ení: A.ň.1 Podpora zemědělských a d evozpracovatelských podniků 

  A.ň.Ň Podpora zemědělské a lesnické prvovýroby a produktů 

  A.ň.ň Modernizace a rozvoj lesnické techniky a infrastruktury 

Priorita B: LIDÉ A SPOLEČNOST 

Nezastupitelný kulturní, společenský, hospodá ský a ekologický význam zastává venkovský 

prostor. Cílem je zlepšit životní úrove  obyvatel a zvýšit atraktivitu regionu. 

Strategický cíl: VYSOKÁ ŽIVOTNÍ ÚROVE  OBYVATEL REGIONU 

Specifický cíl B.1: Rozvoj dopravní infrastruktury 
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Opat ení: B.1.1 Rozši ování a obnova sítě místních a účelových komunikací 

B.1.Ň Obnova stavebních objektů u místních komunikací  

B.1.ň Zvyšování bezpečnosti chodců a dopravy 

B.1.4 Výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras 

Specifický cíl B.Ň: Rozvoj infrastruktury, služeb a zázemí 

Opat ení: B.Ň.1 Podpora rozvoje a obnovy technické infrastruktury 

  B.2.2 Stabilizace služeb v obcích 

  B.Ň.ň Podpora úprav a rozvoje ve ejných prostranství a ploch ve ejné zeleně 

  B.Ň.4 Rozvoj a modernizace p edškolních a školských za ízení 

B.Ň.5Podpora budování a modernizace volnočasových, kulturních a zájmových 

za ízení včetně jejich vybavení 

Specifický cíl B.ň: Rozvoj bydlení 

Opat ení:  B.ň.1 Budování sociálního bydlení a startovacích a malometrážních bytů 

B.ň.Ň Budování a modernizace domovů pro seniory a domů s pečovatelskou 

službou 

  B.ň.ň Podpora bytové výstavby 

Specifický cíl B.4: Podpora vzdělávání, zájmů a tradic 

Opat ení: B.4.1 Podpora dalšího vzdělávání dospělých 

  B.4.Ň Podpora pracovních návyků a jiných dovedností 

  B.4.ň Podpora volnočasových aktivit a spolkové činnosti 

  B.4.4 Podpora vzájemné spolupráce a vzdělávacích a volnočasových institucí 

  B.4.5 Udržování a rozvoj nehmotného kulturního dědictví a tradic 

Specifický cíl B.5: Rozvoj občanské společnosti, komunikace a sounáležitosti 

  B.5.1 Podpora po ádání akcí regionálního významu 

  B.5.2 Rozvoj a podpora dobrovolnictví 

  B.5.ň Podpora mezisektorové spolupráce p i rozvoji občanské společnosti 

  B.5.4 Podpora a rozvoj sociálních služeb 
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  B.5.5 Podpora občanské iniciativy, komunikace ve ejné správy s občany 

Priorita C: CESTOVNÍ RUCH A KULTURNÍ D DICTVÍ 

Na území má cestovní ruch vysoký rozvojový potenciál a pat í mezi klíčovou ekonomickou 

aktivitu regionu. Rozvoj cestovního ruchu napomůže vytvo it pracovní místa, navýší kupní 

sílu a p ispěje ke zlepšení atraktivity regionu. Snaha o využití kulturního dědictví pro rozvoj 

cestovního ruchu. 

Strategický cíl: TURISTICKY ATRAKTIVNÍ REGION S KVALITNÍMI SLUŽBAMI 

Specifický cíl C.1: Zkvalitnění ubytovacích a stravovacích služeb 

Opat ení: C.1.1 Modernizace a budování ubytovacích, stravovacích a jiných za ízení 

C.1.Ň Podpora síťování, spolupráce a výměny zkušeností mezi podnikateli 

v oblasti cestovního ruchu  

Specifický cíl C.Ň: Zkvalitnění infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu 

Opat ení: C.Ň.1 Podpora výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni 

  C.2.2 Podpora rozvoje specifických forem turistiky a inovativních aktivit 

  C.Ň.ň Podpora budování a údržby stezek 

  C.Ň.4 Budování dopl kové, technické a informační infrastruktury 

Specifický cíl C.ň: Efektivní propagace a zvýšení informovanosti 

Opat ení: C.3.1 Rozvoj propagace a destinačního managementu regionu 

  C.ň.Ň Rozvoj turistických informačních center 

  C.ň.ň Propagace podnikatelů v cestovním ruchu a místních specialit v regionu 

Specifický cíl C.4: Zachování kulturního dědictví 

Opat ení:  C.4.1 Obnova kulturních památek a památek místního významu 

  C.4.Ň Udržování a rozvoj muzeí a expozic 

Priorita D: ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A KRAJINA 

V souladu s rozvojovými aktivitami je snaha chránit a zachovat p írodní bohatství regionu 

p ed negativními vlivy a živelnými pohromami. 

Strategický cíl: POSÍLENÍ A PODPORA P IROZENÉ FUNKCE KRAJINY 
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Specifický cíl D.1: Rozvoj infrastruktury a alternativních zdrojů energie 

Opat ení: D.1.1 Využití obnovitelných zdrojů energie 

  D.1.Ň Rozvoj infrastruktury se zamě ením na t ídění odpadů 

  D.1.3 Rozvoj alternativních zdrojů energie a ekologického vytápění 

  D.1.4 Likvidace bioodpadu 

Specifický cíl D.Ň: Ochrana p írody a krajinného rázu a ekologická výchova 

Opat ení: D.Ň.1 Obnova a péče o původní druhy rostlin a živočichů 

  D.2.2 Obnova a revitalizace vegetace kolem vodních ploch a vodotečí 

  D.Ň.ň Rozvoj spolupráce s Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy 

  D.Ň.4 Péče o ve ejnou zele , sadů a arboret 

  D.Ň.5 Likvidace invazivních druhů rostlin a živočichů 

  D.Ň.6 Podpora teoretické i praktické environmentální výchovy a vzdělávání 

Specifický cíl D.ň: Ochrana proti negativním p írodním vlivům a živelným pohromám 

Opat ení: D.ň.1 Opat ení proti vodní a větrné erozi 

  D.ň.Ň Podpora realizace malých vodních staveb 

  D.ň.ň Obnova techniky a vybavení dobrovolných jednotek požární ochrany 

 

Zdroj: MAS Valašsko–Horní Vsacko, Ň016a; vlastní zpracování 

 


