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KONCEPČNÍ ČÁST 

ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O MAS 

Základní informace o MAS   

Místní akční skupina (dále jen MAS) MAS Vyškovsko, z.s. se nachází v regionu NUTS II 

Jihovýchod na Vyškovsku. Organizace byla založena na principu metody LEADER na 

podporu všeobecné spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.  

Název organizace: MAS Vyškovsko, z.s. 

Sídlo: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov 

Webové stránky MAS: https://www.masvyskovsko.cz/  

Právní forma: 

Zapsaný spolek založený podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona 

č.300/1990 Sb., zákona č.513/1991 Sb. a zákona č.68/1993 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. MAS 

vznikla dne 17. 12. 2004.  

Počet obyvatel (dle údajů ČSÚ):  

Počet obyvatel MAS k 31. 12. 2019 je 47 784 

Rozloha v hektarech: 

Rozloha území se rozprostírá na 36 012 ha. MAS sdružuje 40 obcí a měst, z nichž obcí do 500 

obyvatel je 23 obcí, obcí od 500 do 2000 obyvatel 14 obcí a nad 2000 obyvatel tři města. 

 

https://www.masvyskovsko.cz/
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1 POPIS ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MAS A POPIS ZAHRNUTÍ KOMUNITY 

DO TVORBY STRATEGIE 

1.1 Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–

2027 

SCLLD je zpracovávaná pro čtyři svazky obcí, a to Větrník, Mezihoří, Ivanovická brána, 

Rakovec (mikroregion), a pět obcí nezařazených do těchto svazků. Těmito obcemi je město 

Vyškov a obce Kozlany, Bohaté Málkovice, Letonice a Hoštice-Heroltice. Všechny obce 

zařazené do územní působnosti MAS se nacházejí v NUTS II Jihovýchod v Jihomoravském 

kraji okrese Vyškov a jsou přiřazeny k ORP Vyškov nebo Bučovice. Rozlohou MAS pokrývá 

katastrální území 40 obcí. Členské obce a města jednotlivých svazků jsou uvedena v tabulce 

níže.  Celá oblast MAS Vyškovsko je charakteristická rovinatou oblastí s úrodnou půdou – 

brána Hané s výraznou zemědělskou činností. MAS zabírá území o celkové rozloze 

36 012 ha. K 31. 12. 2019 žilo na území MAS Vyškovska celkem 47 784 obyvatel. 

Tabulka 1: Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Vyškovsko, z.s. – počet obyvatel a rozloha 

k 31. 12. 2019 

Název 

SO 
Obec Obyvatel Rozloha 

Název 

SO 
Obec Obyvatel Rozloha 

M
E

Z
IH

O
Ř

Í 

Brankovice 891 1 215 

IV
A

N
O

V
IC

K
Á

 B
R

Á
N

A
 

Ivanovice na Hané 2 923 2 143 

Dobročkovice 229 503 Dětkovice 266 497 

Hvězdlice 566 1 140 Křižanovice u Vyškova 134 247 

Chvalkovice 247 694 Medlovice 340 361 

Kožušice 113 718 Moravské Málkovice 562 365 

Malínky 138 341 Orlovice 322 1 447 

Milonice 350 498 Prusy-Boškůvky 644 773 

Nemochovice 289 1 059 Rybníček 272 210 

Nemotice 409 368 Švábenice 1 022 1 938 

Nesovice 1 080 1 027 Topolany 363 444 

Nevojice 413 1 061 Vážany u Vyškova 465 544 

Snovídky 338 1 057 

R
A

K
O

V
E

C
 

Rousínov 5 694 2 305 

Uhřice 258 439 Podbřežice 245 354 

V
Ě

T
R

N
ÍK

 

Bohdalice-Pavlovice 861 889 Komořany 722 585 

Dražovice 940 640 Habrovany 865 551 

Hlubočany 495 806 Tučapy 604 529 

Kučerov 490 870 

 

Vyškov 20 807 5 047 

Lysovice 272 530 
Kozlany 361 761 

Bohaté Málkovice 250 481 

Rostěnice-Zvonovice 534 752 
Letonice 1 394 1 101 

Hoštice-Heroltice 616 724 

MAS Vyškovsko  Celkem obyvatel   
47 784 

Celková rozloha  36 012 

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+ 
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1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Území MAS je na severovýchodě ohraničeno hranicí Jihomoravského a Olomouckého kraje, 

představuje tak pomyslnou vstupní bránu do Jihomoravského kraje. Ze severu je obklopeno 

vrcholky Drahanské vrchoviny a hlubokými lesy vojenského újezdu Březina a na jihozápadě 

zalesněnými kopci Ždánického lesa. Reliéf regionu má výrazně koridorový charakter. Koridor 

Vyškovské brány je protažený ve směru severovýchod – jihozápad a tvoří tak hlavní prvek 

povrchu území MAS. Koridor Vyškovské brány je součástí Vněkarpatských sníženin, které 

jsou geologickým a geomorfologickým rozhraním mezi Českým masivem a karpatským 

orografickým systémem. Územím tak prochází hlavní geomorfologické rozhraní České 

republiky.  MAS spojuje svazky obcí či mikroregiony v oblasti jižní Hané. 

Hydrologické podmínky území MAS 

Přirozenými zdroji půdní vody jsou především vodní toky, srážky a podzemní vody. 

Mikroregiony spadají do dílčích povodí hlavních řek Dyje, Hané, Litavy a Svratky. Vedlejší 

toky jsou zastoupeny potoky: Habrovanský, Chvalkovický, Letonický, Litenčický, 

Medlovický, Pruský, Rostěnický, Švábenický, Vítovický, Žlebový a potokem Rakovec, dále 

pak říčkami Loučná, Hvězdlička a Runza. Umělých vodních ploch je na území poměrně málo 

oproti historickým mapám, kde vodní plochy zabíraly o více než 50 % větší míru. Za zmínku 

stojí rybníček Pruský, rybník nad Lysovicemi, Velký rybník u Zvonovic, dva Pavlovické 

rybníky, Uhřický rybník, rybník Kačenec ve Vyškově a vodní nádrže Hlavatka 

v Brankovicích a vodní nádrž Opatovice ve Vyškově. 

Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky ve všech členských mikroregionech jsou zcela obdobné. Dle Quitta leží 

většina území v teplé oblasti – T2, vyšší polohy v mírně teplé MT 11 s teplým a mírně 

suchým až mírně vlhkým podnebím. Srážky rostou od západu, kde se projevuje srážkový stín 

České vysočiny. Teploty kolísají od 8,2–8,6 stupňů Celsia, srážky od 530 do 560 mm. 

Relativní nadmořská výška území MAS se pohybuje v rozmezí 250 metrů nad mořem až 

380 metrů nad mořem. Nížinatý charakter území, společně s klimatickými podmínkami  

a dostatečným počtem vodních toků, předurčilo území MAS k intenzivnímu zemědělskému 

využívání půdního fondu, což mělo za následek jak pozitivní rozvoj zemědělství (úrodná 

Haná), tak negativní vliv na přírodní zdroje a celkový ráz krajiny. S ohledem na prognózy  

i současné projevy změn klimatu patří dnes území MAS do oblasti sucha, což má za následek 

snížení vláhy v půdě a snížení zásob podzemních vod. Dle Českého hydrometeorologického 

ústavu se průměrná roční teplota vzduchu na území ČR zvýšila cca o 1 °C. Tento jev přináší 

nezanedbatelné dopady na životní prostředí i společnost včetně vzniku mimořádných událostí 

ohrožujících životy, zdraví osob a způsobující škody. 
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1.2 Mapové zobrazení územní působnosti MAS 

Při zobrazení územní působnosti MAS (obrázek 1 a obrázek 2) se jedná se o sídelní strukturu 

středně velkých venkovských obcí s převažující velikostní kategorií s počtem obyvatel do 500 

(23 obcí), obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500–1000 obyvatel je 11, nad 1000 obyvatel jsou 

pak na území MAS tři obce a tři města. Celá oblast MAS, zejména pak mikroregionů 

Mezihoří a Ivanovické brány, je charakteristická rovinatou oblastí s úrodnou půdou. 

Mikroregion Rakovec je možné charakterizovat spíše jako průmyslovou oblast, a to z důvodu 

lokality města Rousínov a obce Komořany, které nabízejí velké množství pracovních 

příležitostí ve výrobních továrnách. Většina obcí SO Větrník má svoji historii spojenou  

s původním německým obyvatelstvem a jeho poválečným odsunem. Tato oblast byla 

nazývána „Německým ostrůvkem“. 

 

Obrázek 1: Územní působnost MAS Vyškovsko, z.s  s vyznačenými hranicemi obcí, vč. nově získaných obcí; 

zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php 
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Obrázek 2: Územní působnost MAS Vyškovsko, z.s. pro období 2021–2027; zdroj: MAS Vyškovsko, z.s. 
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1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie 

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS 

Od roku 1999 začaly působit Svazek obcí Větrník (dále jen SO) a SO Drahanská vrchovina. 

V roce 2004 pak vznikl SO Rakovec a SO Mezihoří. Jelikož se jedná o sousední a poměrně 

malé svazky obcí, při některých mikroregionálních projektech přesahujících jejich územní 

ohraničení svazky obcí již spolupracovaly na řešení společných problémů. Během let 2003  

a 2004 se podařilo přesvědčit starosty a zastupitelstva o reálnosti strategií. V prosinci 2004 

vzniklo z iniciativy přípravného výboru občanské sdružení MAS a začala Společná cesta, 

která sdružovala tři mikroregiony – Svazky obcí Drahanská vrchovina, Větrník a Rakovec.  

V roce 2007 (dne 29. 6. na Výroční členské schůzi) odstoupila z MAS Drahanská vrchovina  

z důvodu územních odlišností. Naopak se MAS rozšířila o SO Mezihoří a o SO Ivanovická 

brána.  

MAS byla založena na principu místního partnerství mezi veřejným, soukromým  

a neziskovým sektorem. Počet zakládajících členů byl pět. V současné době se organizace 

rozšířila a má 46 partnerů. Orgány MAS mají vyvážené složení. Na rozhodovací úrovni 

nepředstavuje jak veřejný sektor, tak ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 

49 % hlasovacích práv. Minimálně však musí být u uvedených zastoupení jedním partnerem  

z veřejného sektoru. 

Od roku 2009 do roku 2014 bylo v rámci 10 vyhlášených výzev (108 projektů) rozděleno do 

území cca 40 mil. Kč. Mimo projekt v PRV ose IV.1. bylo úspěšně zrealizováno sedm 

projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami a pro území získány další 4 mil. Kč. 

Projektových partnerů z ČR bylo zapojeno 8 a v roce 2013 byl zapojen i zahraniční partner 

MAS Malohont. 

V programovém období 2014–2020 bylo vyhlášeno 21 výzev, do kterých bylo podáno celkem 

88 projektů. V tomto programovém období byly podpořeny projekty v celkové hodnotě téměř 

87 650 000 Kč. 

Na rozdíl od předchozího programového období bylo nově území MAS rozšířeno o dvě nové 

obce, a to o obce Kozlany a Bohaté Málkovice. Obě obce nikdy nebyly do MAS zařazeny  

a představovaly tak pro toto území tzv. „bílá místa“. Po konzultaci s MAS Slavkovské 

bojiště, z.s. a po projednání se starosty těchto obcí bylo rozhodnuto, že se obce připojí  

k území MAS Vyškovsko, z.s., a to mimo jiné i z důvodu spádovosti. 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Největší přínos pro zpracování rozvojových dokumentů měla hojná účast místních aktérů 

(občanů, neziskových organizací, sdružení, zemědělců a podnikatelů) na komunitních 

diskuzních setkáních – tzv. „kulatých stolech“, které probíhaly v období od 7. 9. 2020 do 14. 
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10. 2020. U kulatých stolů byla vždy vysvětlena základní myšlenka MAS a aktéři byli 

seznámeni s činností a výsledky organizace. Všichni účastníci (veřejný sektor, soukromý 

sektor, občané, ženy, zástupci občanů pracujících s mládeží, NNO a zemědělci) byli vyzváni 

k definování problémů týkajících se jejich okolí a regionu v území MAS. Účastníci také měli 

možnost zmínit případné projektové záměry, které by bylo vhodné v novém programovém 

období realizovat. Po vyjádření všech zúčastněných byla možnost diskuse, během které se 

tyto záměry projednaly. 

Nejvíce záměrů však bylo získáno pomocí dotazníkového šetření, které probíhalo online přes 

Google Forms v období od 23. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Dále byly konzultovány záměry 

mateřských a základních škol, které jsou uvedené ve Strategických rámcích MAP, a záměry 

obcí, které jsou uvedené v obecních Programech rozvoje obce a dosud nebyly realizovány.  

V období od 30. dubna do 9. května 2021 probíhalo také on-line dotazování zacílené na 

problémy a potřeby z pohledu obyvatel, podnikatelů a neziskových organizací, které na území 

MAS působí. Dotazník byl zveřejněn nejen na webových stránkách a facebookovém profilu 

MAS, ale byl také šířen mezi širokou veřejnost pomocí e-mailů. Z obyvatel se do 

dotazníkového šetření zapojilo 174 osob, dále 29 podnikatelů a 20 zástupců neziskových 

organizací. 

MAS Vyškovsko dále působí pro region jako poradenský orgán. Každoročně pořádá pro 

zájemce z území řadu školení zaměřených na novelizace zákonů a pravidel, dále žadatele učí 

zpracovávat projektové žádosti a i nadále přispívá k rozvoji regionu síťováním a tvorbou 

projektů spolupráce. Organizace zapůjčuje do území zdarma vybavení pro pořádání kulturních 

akcí a zpracovává dokumenty regionálního významu.  

Tabulka 2: Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD 

Metoda zapojení Datum (období) provedení 

Informování veřejnosti 
Průběžně během realizace staré SCLLD  

a přípravy nové SCLLD 

Individuální rozhovory se starosty obcí v území 

působnosti MAS 
20. 8.–14. 10. 2020 

Jednání u kulatého stolu 4.2.,7. 9.–14. 10. 2020 

On-line dotazník – projektové záměry 23. 10. 2020–31. 12. 2020 

On-line dotazníky zaměřené na obyvatele, podnikatele  

a neziskové organizace 
30. 4. 2021 – 9. 5. 2021 

Výroční členská schůze 15. 7. 2021 

Schválení Koncepční části SCLLD 23. 8. 2021 

Zdroj: vlastní zpracování, MAS Vyškovsko, z s. 
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1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů 

Veškeré záznamy o aktivitě a zapojení komunity do zpracování strategie CLLD jsou dostupné 

na webových stránkách MAS Vyškovsko, z.s. 

 Dotazníkové šetření:  

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/dotaznik-pro-tvorbu-clld-

2021-2027  

 Kulaté stoly: 

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/kulate-stoly-komunitni-

projednani  

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/dotaznik-pro-tvorbu-clld-2021-2027
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/dotaznik-pro-tvorbu-clld-2021-2027
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/kulate-stoly-komunitni-projednani
https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2021-2027/kulate-stoly-komunitni-projednani
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti 

MAS 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS vznikla 

metodou komunitního projednání v rámci konaných kulatých stolů v území. Přítomní 

účastníci byli seznámeni se základními údaji o hospodářském a sociálním stavu území  

a s rozpracovaným návrhem rozvojových potřeb. Na základě připomínek ze strany účastníků 

byl návrh rozvojových potřeb dále upravován včetně stanovení opatření k naplnění dané 

potřeby. K tvorbě analýzy potřeb přispěly výsledky i z dotazníkového šetření. 

A. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OBCÍCH 

Ve většině obcí se nacházejí úseky bytové zástavby, kde doposud nebylo možné vystavět 

chodníky, nebo v těchto úsecích parkují auta např. na chodnících a obyvatelé je musí 

obcházet. Tyto úseky jsou pro chodce značně nebezpečné. Bezpečnost dopravy samozřejmě 

souvisí i s technickým stavem komunikací, které jsou v některých částech obcí v havarijním 

stavu, a to včetně mostů. Dalším nedostatkem území je zastaralé veřejné osvětlení, které  

v některých částech obcí dostatečně neosvětluje, či chybí úplně. S tím souvisí mimo jiné  

i bezpečnost obyvatel z hlediska případného napadení, poškození majetku či obecně 

vandalismu. Taktéž chybějící a nemoderní technické vybavení jednotek požární ochrany může 

značně ovlivnit bezpečnost v obci. Na území MAS působí nejvíce jednotek požární ochrany 

kategorie V (JPO V), v menší míře jsou pak zastoupeny i JPO III. Tyto jednotky nižších 

kategorií jsou neodmyslitelnou složkou požární ochrany v menších obcích, a to nejen při 

požárech, ale i při odklízení škod v důsledku živelných pohrom a dalších rizicích a hrozbách.  

Naplněním potřeby dojde ke zvýšení bezpečnosti nejen účastníků silničního provozu  

i chodců, ale obecně také obyvatel daných obcí. Aktivity vedoucí k naplnění této rozvojové 

potřeby jsou: rekonstrukce a výstavba chodníků, nákup a instalace bezpečnostních prvků, 

modernizace veřejného osvětlení, podpora jednotek požární ochrany SDH (modernizace, 

rekonstrukce nebo výstavba hasičských zbrojnic, nákup techniky a vybavení) 

B. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Moderní doba je spojena nejen s vývojem technologií, které vedou k technologickému 

pokroku, ale také se změnami klimatických podmínek. Jedná se o globální problematiku, 

kterou je potřeba řešit i lokálně. V důsledku klimatických změn dochází k nerovnoměrnému 

rozložení srážek v průběhu roku, což vede k nepředvídatelným nástrahám. Je tedy důležité,  

s ohledem na tyto změny, informovat a vzdělávat subjekty hospodařící na území MAS  

o adekvátním způsobu hospodaření s půdou a změnami v krajině, které přispějí k obnově 

přirozených funkcí krajiny. 
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Aktuální problémy související s přírodními jevy, nejen na území MAS, mimo jiné řeší SDH, 

je tedy důležité vytvořit jim dostatečné technické a materiální zázemí. Další aktuální témata  

v oblasti životního prostředí jsou: přechod na obnovitelné zdroje energie, přechod na oběhové 

hospodářství a snížení energetické náročnosti, které se prolínají i v oblasti komunální 

energetiky a nakládání s odpady na území MAS. Nedílnou součástí obcí jsou i veřejná 

prostranství, která zkvalitňují životní podmínky občanů, avšak zároveň potřebují pravidelnou 

údržbu či případnou revitalizaci. 

C. ZAMĚSTNANOST A EKONOMIKA 

V regionu se nachází značné množství již nevyužívaných zemědělských objektů a areálů, 

které v sobě skrývají potenciál dalšího možného využití nejen pro obce, ale i pro vznik 

nových podniků. K těmto objektům vede často infrastruktura v havarijním stavu. Tento 

problém lze řešit podporou zemědělské či lesnické infrastruktury. Zároveň na území MAS 

postrádáme iniciativy zpracovatelských a jiných podnikatelských subjektů vytvářet pracovní 

pozice pro nezaměstnané osoby v území. Míra nezaměstnanosti na území MAS ke konci roku 

2019 dosahovala v průměru 2,57 %. S koronavirovou krizí od roku 2020, která dále přetrvává, 

je pravděpodobné, že se tento průměr bude do budoucna zvyšovat. V rámci zaměstnanosti 

nelze opomenout osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Snahou je 

zaměřit se na osoby v sociálně nepříznivé situaci s cílem k začlenění a k návratu či udržení se 

na trhu práce. Pro efektivní růst ekonomiky a zaměstnanosti je nezbytné modernizovat 

stávající podniky a zavádět inovativní řešení. Pro rozvoj podnikání malých  

a středních podniků je důležitá informovanost místních o lokálních produktech, jelikož 

momentální nezájem je způsoben především nedostatečnou propagací samotných výrobků  

a producentů.  

Naplněním potřeby se MAS chce zaměřit na podporu drobných podnikatelů především  

v řemeslech, zemědělství, produktech a službách pro místní obyvatele, která bude mít i vliv 

na vznik nových pracovních míst a podporu krátkých dodavatelských řetězců. 

D. PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCÍCH 

Cílovou skupinou velké většiny spolků na území MAS jsou děti a mládež, dále pak rodiny  

s dětmi a nechybí ani spolky zaměřené na seniory. Velkou překážkou pro činnost neziskových 

organizací a spolků jsou chybějící či nevyhovující prostory a zázemí pro tyto spolky  

a nemoderní či nedostačující vybavení. Bylo by vhodné posílit investiční aktivity jako je 

modernizace nebo rozšíření prostor. K tomu je však potřeba zajištění financí a ve většině 

případů hraje důležitou roli také podpora ze strany vedení obce. Dalším úskalím je nízká míra 

zapojení obyvatelstva do činnosti, případně nízká účast na pořádaných akcích. Všechny tyto 

potřeby na sebe úzce navazují a jedna bez druhé se jen stěží obejde. Ve většině případů má 

obec pro fungování organizací největší přínosy převážně po finanční stránce, kdy se podílí 

např. na kofinancování, poskytuje organizaci obecní prostory za symbolický nájem nebo 
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podporuje organizaci při pořádání akcí. Kladným dopadem naplnění zmíněné potřeby je 

zvýšení nabídky možností kulturního, sportovního vyžití a obecně spolkových aktivit nejen 

pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky regionu. 

Aktivitami vedoucími k naplnění této rozvojové potřeby jsou: podpora zajištění činnosti  

a rozvoje spolkové a komunitní činnosti v obcích, podpora investic do výstavby či 

modernizace zázemí pro spolkovou a komunitní činnost, podpora činnosti sborů 

dobrovolných hasičů. 

E. VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE 

Na území MAS se nachází celkem 35 institucí předškolního vzdělávání a 23 institucí 

zajišťující základní vzdělávání. Nejvíce z nich se nachází ve Vyškově a jeho městských 

částech. I přesto je v území MAS 12 obcí, které nedisponují jak mateřskou školkou, tak 

školou s jiným stupněm vzdělávání. Děti a mládež jsou tak odkázaní na dojíždění za 

vzděláváním do okolních obcí. 

V předchozím programovém období byly na území MAS podpořeny projekty týkající se 

investic do školských budov včetně jejich vybavení. V projektech byla řešena bezbariérovost, 

vybavení polytechnických učeben a další modernizace nejen odborných, ale i kmenových 

učeben. Některé školy díky těmto projektům také navyšovaly kapacitu, která souvisí  

s pozitivním demografickým vývojem. I přesto se nadále na území MAS nacházejí mateřské  

i základní školy, které mají zastaralé či nevyhovující vybavení ať už kmenových a odborných 

učeben, tak i kabinetů, tělocvičen a sportovního zařízení, stravovacího zařízení a dalšího 

zázemí školy včetně toho venkovního. Potřebu je tedy nutné směřovat do navyšování kapacit, 

do modernizace odborných i kmenových učeben, sportovního zařízení a zázemí školy.  

Významnou roli v podpoře škol na území MAS hraje kvalitní místní akční plán rozvoje 

školství, který realizuje MAS a který zajišťuje síťování potřeb jednotlivých škol. Investování 

do rozvoje školství přinese zkvalitnění vzdělávání nejenom pro současné generace, ale i pro ty 

budoucí. Největší problémy nacházíme v menších venkovských školách, kde není dostatek 

peněz na modernizaci vybavení nebo rekonstrukce budov a školského zázemí.  

Naplněním této potřeby dojde ke zkvalitnění vzdělávání na území MAS a k modernizaci 

školských zařízení. Aktivity vedoucí k naplnění této rozvojové potřeby: modernizace 

vybavení školských zařízení, podpora a rozvoj kvalitního vzdělávání, podpora navyšování 

kapacit školských zařízení, podpora investic do modernizace školského zázemí (vč. kuchyní, 

jídelen, tělocvičen, šaten). 

F. UDRŽENÍ TRADIC KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

Vyškovsko nabízí doposud nevyužitý potenciál zajímavostí a atraktivit, a to především co se 

týče tradic nebo tradičních míst s historickým konceptem. Naplnění této potřeby je významné 

pro budoucí generace. Pro realizaci této potřeby jsou důležité kromě investic do zlepšení 
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stavu památek kulturního a přírodního dědictví také investice do základní i doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu, což navazuje na naplnění další potřeby našeho regionu, a to 

„Rozvoj a podpora cestovního ruchu“. 

Aktivity vedoucí k naplnění této rozvojové potřeby jsou spojeny: s ochranou a obnovou 

kulturních, technických a historických památek a staveb místního významu; podporou  

a propagací místních tradic včetně propagace místních památek a turistických cílů; investicí 

do obecních knihoven a do muzeí. Realizace naučných stezek a vycházkových okruhů aj, 

souvisí s rozvojem infastruktury pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity na území 

MAS. 

G. ROZVOJ A PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU 

Oproti okolním oblastem Jihomoravského kraje je Vyškovsko méně známým a málo 

navštěvovaným regionem, který navíc nedisponuje dostatečnou nabídkou volnočasových 

aktivit a ubytovacích kapacit. V regionu Vyškovska se často setkáváme s problémem 

spojeným s nedostatečnou propagací. Nejvíce jsou propagovány turistické zajímavosti 

okresního města, avšak turisticky zajímavé jsou i jiné lokality na území MAS. Jedná se 

například o prvky obecné ochrany přírody (památné stromy, významné krajinné prvky), prvky 

územní ochrany (maloplošná chráněná území – NPP, PP, PR) či vesnické památkové zóny  

(s německými jazykovými ostrůvky) a stavby místního významu aj. V území je provozována  

i agroturistika. 

Absence značených pěších a cyklistických tras včetně doplňkových aktivit je dalším 

problémem území. Při vyřešení otázky dostupnosti památek a jiných turistických cílů, je 

nutné se zabývat taktéž regulací cestovního ruchu, aby nedocházelo k vysokému zatížení 

území s případnými negativními vlivy. Tato potřeba úzce souvisí s předchozí potřebou, a to 

„Udržení tradic, kulturního a přírodního dědictví“. Naplněním této potřeby dojde ke 

zvyšování atraktivity a propagace regionu, a tím se i zvýší počet návštěvníků. Zvýšením 

kvality služeb a zlepšením jejich nabídky je možné přilákat větší množství turistů, kteří se 

díky dobré zkušenosti mohou vracet. S tím je spojena i nabídka nejen služeb, ale i zážitků. 

H. PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A ROZVOJ KOMUNITNÍ 

ENERGETIKY 

Venkovské zázemí může nabízet vhodné prostředí pro výrobu elektřiny a tepla 

z obnovitelných zdrojů energie a v závislosti na lokáních podmínkách je tak možné dosáhnout 

energetické soběstačnosti založené na výrobě energie z obnovitelných zdrojů a energeticky 

úsporných řešeních. S ohledem na životní prostředí je vhodné podporovat tyto nové zdroje 

energie i příjmů, které umožňují místním komunitám a jejich občanům i malým a středním 

podnikům vyrábět vlastní čistou energii. Pokrytí potřeby energie je potřebné řešit zároveň se 

snižováním potřeby energie v budovách. Snížení nákladů na energie veřejných budov mohou 

přinést nemalé finanční úspory do rozpočtu obcí. Jižní Morava je obecně oblastí s největším 
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počtem slunečných dnů v roce. Vyškovsko nabízí velké množství vhodných střech, které by 

bylo možné využít např. pro fotovoltaické elektrárny. 

Aktivity vedoucí k naplnění této rozvojové potřeby: podpora řešení vlastní energetické 

soběstačnosti veřejných budov. 

I. ŽIVOT V OBCÍCH – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A OBČANSKÁ 

VYBAVENOST 

Řada obcí, převážně těch menších, doposud nedisponuje přijatelnou vybaveností  

a infrastrukturou v základních službách. Stále se na území MAS nacházejí obce, které do 

budoucna plánují vybudovat čistírnu odpadních vod, rekonstruovat veřejné budovy nebo 

dovybudovat chodníky aj. 

Důležitou součástí občanské vybavenosti je modernizace zázemí mateřských a základních 

škol nebo obecních knihoven. Nedílnou součástí životního prostoru v území obce jsou  

i veřejná prostranství, která je nutno udržovat a revitalizovat. Zároveň by měl být kladen 

důraz na zelenou a modrou infrastrukturu alespoň u veřejných budov. Dnešní trend stěhování 

se na venkov přináší také větší možnosti pro investice do rozvoje infrastruktury pro sportovní, 

kulturní a další volnočasové aktivity, u kterých je očekávaným přínosem družení místní 

komunity. 

Cílem naplnění dané potřeby je dosáhnout lepší úrovně života v obcích a zvýšení 

infrastruktury a občanské vybavenosti, což povede ke spokojenějšímu životu obyvatel  

v obcích. Aktivity vedoucí k naplnění této rozvojové potřeby: revitalizace veřejných 

prostranství a zeleně v obcích, výstavba a modernizace veřejných budov či jiných staveb pro 

podporu trávení volného času. 

|J. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Prostřednictvím sociálních služeb je možné naplnit potřebu sociálního začleňování osob. 

Těmito osobami jsou nejčastěji osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené. Sociální služby mohou osobám napomoci s nalezením sociálního bydlení či 

zaměstnání, podporou při řešení rodinných otázek, dovzděláním (finanční gramotnost, 

technologie, prevence řešení zadluženosti,…) nebo v oblasti sociálního podnikání. Na území 

MAS se nachází dvě sociálně vyloučené lokality.  

Je tedy na místě podpořit tyto osoby pomocí aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování osob 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených a nabídnout jim dle potřeby 

adekvátní sociální služby a to nejen ze sociálně vyloučených lokalit. 

Podporu je potřeba zajistit i osobám se zdravotním postižením či seniorům, například  

v podobě zajištění stravování, nákupů, mezigeneračního trávení volného času nebo zajištěním 

lékařské péče. Se širokou škálou nabídky sociálních služeb souvisí také poradenská činnost 
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pro širší veřejnost. Pro naplňování sociálních služeb je důležité investovat finanční prostředky 

do rozvoje zařízení poskytujících tyto služby. 

K. PROJEKTY SPOLUPRÁCE 

Místní akční skupiny jsou založeny, kromě jiných principů, i na principu partnerství  

a spolupráce. Spolupráce a partnerství může probíhat mezi: partnery MAS, partnery MAS  

a MAS nebo MAS navzájem. Cílem je rozvoj spolupráce a řešení společného zájmu, 

lokálních problémů a potřeb daného území nebo využití či rozvinutí existujícího potenciálu 

území mezi místní akční skupinou a dalšími partnerstvími. Je však vhodné hledat i alternativy 

partnerství a spolupráce za hranicemi územní působnosti a partnerské sítě, jelikož tak mohou 

být rozvinuty nové formy spolupráce, které povedou k rozvoji území. Dalším přínosem při 

spolupráci místních aktérů je tvorba strategických dokumentů, jako například: Program 

rozvoje obce, územní plánování, Komunitní plán sociálních potřeb, aj. 
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3 STRATEGICKÁ ČÁST 

3.1 Strategický rámec 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je rozdělená do několika strategických cílů, 

které mají naplňovat vizi této strategie. Strategické cíle mimo jiné představují ty oblasti, které 

jsou v daném území problematické. Problematické oblasti byly vytyčeny na základě průběžné 

analýzy oblasti, statistických údajů a z diskuzních akcí (kulatých stolů) s aktéry a obyvateli 

jednotlivých obcí z tohoto území. Ze strategických cílů vyvstávají specifické cíle, které tyto 

problematické oblasti konkretizují, určují pole působnosti a prostřednictvím nichž má být 

naplněn strategický cíl. Specifický cíl bude naplněn díky opatřením a podpůrným aktivitám. 

 

 

Obrázek 3: Hierarchie cílů Strategie CLLD; zdroj: vlastní zpracování MAS Vyškovsko, z.s. 

3.1.1 Vize 

Vizí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Vyškovsko je 

zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje celého území působnosti MAS Vyškovsko, z.s. 

Odstranění problematických oblastí v daném území povede k rozvoji území, což souvisí se 

zkvalitněním života a životní úrovně obyvatel v území. Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje definuje činnosti, které povedou k všestrannému rozvoji tohoto území.  

Vize MAS Vyškovsko zní: „V roce 2027 bude území MAS Vyškovsko územím, ve kterém se 

dobře žije, díky zdravému životnímu prostředí, inovativním řešením problematik, rovnému 

přístupu ke všem, rozvinutému lidskému, ekonomickému i sociálnímu kapitálu, rozvinuté 

infrastruktuře, adekvátní vybavenosti obcí zařízeními naplňujícími potřeby místního 

obyvatelstva a podporou bezpečnosti a atraktivnosti území“. 

3.1.2 Strategické cíle a monitorovací indikátory 

Strategické cíle vymezují několik oblastí, které v daném území představují problematické 

oblasti, na něž je potřebné se zaměřit a zabývat se jimi. K vymezení těchto oblastí došlo 

pomocí vyhodnocení průběžné analýzy za použití statistických údajů a díky diskuzním akcím 

s názvem „Kulaté stoly aneb První krok k dotaci“, kterých se zúčastnili aktéři a obyvatelé 

obcí z území působnosti MAS Vyškovsko, z.s. 

Byly vytyčeny následující strategické cíle: 

Strategický cíl 1: Cestovní ruch a kultura 

Strategický cíl 2: Školství, vzdělávání a inovace 

Aktivity Opatření 
Specifický 

cíl 
Strategický 

cíl 
Vize 
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Strategický cíl 3: Ekonomika a zaměstnanost 

Strategický cíl 4: Infrastruktura a podmínky pro život v regionu 

Strategický cíl 5: Kvalita a ochrana životního prostředí 

Strategický cíl 6: Síťování a spolupráce 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce 

Strategické cíle SCLLD jsou rozděleny na specifické cíle, ke kterým se váží jednotlivá 

opatření. Konkrétní rozdělení cílů a opatření je možné vidět níže v tabulce. 

Tabulka 3: Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

1: Cestovní ruch a kultura 

1.1: Péče o kulturní a přírodní dědictví, 

místní tradice 

1.1.1: Ochrana a obnova kulturních, technických, 

historických památek i staveb místního významu 

1.1.2: Podpora a propagace místních tradic, místních 

památek a turistických cílů 

1.1.3: Modernizace a vybavení obecních knihoven 

1.2: Rozvoj cestovního ruchu 

1.2.1: Dostupnost památek 

1.2.2: Infocentra 

1.2.3: Revitalizace a vybavení městských a obecních 

muzeí 

2: Školství, vzdělávání  

a inovace 

2.1: Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro kvalitní vzdělávání  

a celoživotní učení 

2.1.1: Podpora dalšího vzdělávání 

2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro mateřské, 

základní, střední, neformální  

a celoživotní vzdělávání 

3: Ekonomika  

a zaměstnanost 

3.1: Inovace a modernizace podniků, 

podpora podnikání 

3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění 

inovativních řešení 

3.1.2: Spolupráce subjektů na místním trhu 

3.1.3: Zpracování zemědělských a lesnických 

produktů a jejich uvádění na trh 

3.1.4: Zemědělská a lesnická infrastruktura 

3.2: Podpora sociálního nebo 

ekonomického začlenění 

3.2.1: Řešení problému: zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a sociálním 

vyloučením ohrožených osob 

4: Infrastruktura  

a podmínky pro život  

v regionu 

4.1: Podpora spolkové činnosti  

a komunitního života v obcích 

4.1.1: Infrastruktura pro sportovní, kulturní a další 

volnočasové aktivity 

4.2: Zkvalitnění dopravy v regionu  

a zvýšení bezpečnosti 

4.2.1: Bezpečnost v dopravě 

4.2.2: Infrastruktura cyklotras a cyklostezek 

4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. 

jednotek požární ochrany 

4.3: Podpora sociálních služeb 

4.3.1: Sociální služby a sociální práce v rámci 

začleňování občanů 

4.3.2: Podpora zařízení poskytující sociální služby 
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5: Kvalita a ochrana 

životního prostředí 

5.1: Podpora komunitní energetiky  

a odpadového hospodářství 

5.1.1: Snížení energetické náročnosti veřejných 

budov a jejich technologických systémů včetně 

výstavby nových veřejných budov splňující 

parametry pasivních nebo plusových budov 

5.1.2: Nakládání s odpady 

5.2: Zelená infrastruktura ve veřejném 

prostranství 
5.2.1: Revitalizace veřejných prostranství 

6: Síťování a spolupráce 6.1: Projekty spolupráce 6.1.1: Síťování a spolupráce 

Zdroj: vlastní zpracování MAS Vyškovsko, z.s. 

 

V následující tabulce je možné spatřit vlastní monitorovací indikátory k jednotlivým 

specifickým cílům, které si MAS Vyškovsko, z.s. stanovila sama. K naplnění těchto 

indikátorů bude docházet v průběhu realizace období 2021–2027, proto jsou výchozí stavy 

indikátorů stanoveny k 31. 12. 2020 a jsou nulové. Všechny indikátory budou sledovány  

a vyhodnoceny na základě vlastního zdroje dat. 

Tabulka 4: Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD 

Strategický cíl Specifický cíl Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

(31. 12. 2020) (31. 12. 2027) 

1: Cestovní ruch  

a kultura 

1.1: Péče o kulturní a přírodní 

dědictví, místní tradice 
Počet podpořených projektů 

v oblasti kultury a cestovního 

ruchu 

Počet 

projektů 
0 8 

1.2: Rozvoj cestovního ruchu 

2: Školství, 

vzdělávání  

a inovace 

2.1: Zvyšování kvality  

a dostupnosti infrastruktury pro 

kvalitní vzdělávání a celoživotní 

učení 

Počet podpořených projektů 

v oblasti vzdělávání  

a vzdělávacích zařízení 

Počet 

projektů 
0 8 

3: Ekonomika  

a zaměstnanost 

3.1: Inovace a modernizace podniků, 

podpora podnikání 

Počet podpořených 

podnikatelských subjektů 

Počet 

podnik. 

subjektů 

0 15 

3.2: Podpora sociálního nebo 

ekonomického začlenění 

Počet podpořených projektů 

v oblasti sociálního nebo 

ekonomického začlenění 

Počet 

projektů 
0 2 

4:Infrastruktura  

a podmínky pro 

život v regionu 

4.1: Podpora spolkové činnosti  

a komunitního života v obcích 

Počet podpořených projektů 

pro sportovní, kulturní  

a volnočasové aktivity 

Počet 

projektů 
0 5 

4.2: Zkvalitnění dopravy  

v regionu a zvýšení bezpečnosti 

Počet podpořených projektů 

pro zkvalitnění dopravy 

Počet 

projektů 
0 2 

Počet podpořených projektů 

SDH 

Počet 

projektů 
0 2 

4.3: Podpora sociálních služeb 
Počet podpořených projektů 

v oblasti sociálních služeb 

Počet 

projektů 
0 3 
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5: Kvalita  

a ochrana životního 

prostředí 

5.1: Podpora komunitní energetiky a 

odpadového hospodářství 

Počet podpořených projektů 

v oblasti snížení energetické 

náročnosti nebo odpadového 

hospodářství 

Počet 

projektů 
0 4 

Počet nových pasivních nebo 

plusových veřejných budov 

Počet 

budov 
0 1 

5.2: Zelená infrastruktura ve 

veřejném prostranství 

Počet podpořených projektů 

v oblasti revitalizace 

veřejných prostranství 

Počet 

projektů 
0 2 

6: Síťování 

 a spolupráce 
6.1: Projekty spolupráce 

Počet podpořených projektů 

v oblasti spolupráce 

Počet 

projektů 
0 1 

Zdroj: vlastní zpracování; MAS Vyškovsko, z.s. 

 

Ke každému specifickému cíli měla být přiřazena konkrétní rozvojová potřeba. Pro větší 

přehlednost jsou rozvojové potřeby přiřazeny k opatřením Strategického rámce a jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 5: Návaznost specifických cílů Strategického rámce na rozvojové potřeby 

Strategický cíl Specifický cíl Opatření Strategického rámce Rozvojová potřeba 

1: Cestovní ruch  

a kultura 

1.1 Péče o kulturní a přírodní 

dědictví, místní tradice 

1.1.1 Ochrana a obnova kulturních, 

technických, historických památek 

i staveb místního významu 

F. Udržení tradic kulturního  

a přírodního dědictví 

1.1.2 Podpora a propagace místních tradic, 

místních památek  

a turistických cílů 

F. Udržení tradic kulturního  

a přírodního dědictví 

1.1.3 Modernizace a vybavení obecních 

knihoven 

D. Podpora spolkové činnosti  

a komunitního života v obcích 

F. Udržení tradic kulturního  

a přírodního dědictví 

1.2 Rozvoj cestovního ruchu 

1.2.1 Dostupnost památek 
G. Rozvoj a podpora 

cestovního ruchu 

1.2.2 Infocentra 
G. Rozvoj a podpora 

cestovního ruchu 

1.2.3 Revitalizace a vybavení městských a 

obecních muzeí 

D. Podpora spolkové činnosti  

a komunitního života v obcích 

F. Udržení tradic kulturního  

a přírodního dědictví 

G. Rozvoj a podpora 

cestovního ruchu 

2: Školství vzdělávání  

a inovace 

2.1 Zvyšování kvality  

a dostupnosti infrastruktury pro 

kvalitní vzdělávání a celoživotní 

učení 

2.1.1 Podpora dalšího vzdělávání 
B. Ochrana životního prostředí 

J. Sociální služby 

2.1.2 Budování a modernizace zázemí pro 

mateřské, základní, střední, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

E. Vzdělávání a inovace 

I. Život v obcích - technická  

a občanská vybavenost 

3: Ekonomika  

a zaměstnanost 

3.1 Inovace a modernizace 

podniků, podpora podnikání 

3.1.1 Vznik a modernizace podniků  

a zavádění inovativních řešení 
C. Zaměstnanost a ekonomika 
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3.1.2 Spolupráce subjektů na místním trhu C. Zaměstnanost a ekonomika 

3.1.3 Zpracování zemědělských  

a lesnických produktů a jejich uvádění na trh 
C. Zaměstnanost a ekonomika 

3.1.4 Zemědělská a lesnická infrastruktura C. Zaměstnanost a ekonomika 

3.2 Podpora sociálního nebo 

ekonomického začlenění 

3.2.1 Řešení problému: zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a 

sociálním vyloučením ohrožených osob 

C. Zaměstnanost a ekonomika 

J. Sociální služby 

4: Infrastruktura  

a podmínky pro život v 

regionu 

4.1 Podpora spolkové činnosti  

a komunitního života v obcích 

4.1.1 Infrastruktura pro sportovní, kulturní a 

další volnočasové aktivity 

D. Podpora spolkové činnosti  

a komunitního života v obcích 

E. Vzdělávání a inovace 

F. Udržení tradic kulturního  

a přírodního dědictví 

I. Život v obcích - technická  

a občanská vybavenost 

4.2 Zkvalitnění dopravy  

v regionu a zvýšení bezpečnosti 

4.2.1 Bezpečnost v dopravě 

A. Zvýšení bezpečnosti v 

obcích 

E. Vzdělávání a inovace 

I. Život v obcích - technická  

a občanská vybavenost 

4.2.2 Infrastruktura cyklotras  

a cyklostezek 

A. Zvýšení bezpečnosti v 

obcích 

E. Vzdělávání a inovace 

G. Rozvoj a podpora 

cestovního ruchu 

4.2.3 Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. 

jednotek požární ochrany 

A. Zvýšení bezpečnosti v 

obcích 

B. Ochrana životního prostředí 

D. Podpora spolkové činnosti  

a komunitního života v obcích 

4.3 Podpora sociálních služeb 

4.3.1 Sociální služby a sociální práce  

v rámci začleňování občanů 
J. Sociální služby 

4.3.2 Podpora zařízení poskytující sociální 

služby 
J. Sociální služby 

5: Kvalita  

a ochrana životního 

prostředí 

5.1 Podpora komunitní 

energetiky a odpadového 

hospodářství 

5.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných 

budov a jejich technologických systémů 

včetně výstavby nových veřejných budov 

splňující parametry pasivních nebo plusových 

budov 

B. Ochrana životního prostředí 

H. Podpora obnovitelných 

zdrojů energie a rozvoj 

komunitní energetiky 

5.1.2 Nakládání s odpady 

B. Ochrana životního prostředí 

I. Život v obcích - technická  

a občanská vybavenost 

5.2 Zelená infrastruktura ve 

veřejném prostranství 
5.2.1 Revitalizace veřejných prostranství 

B. Ochrana životního prostředí 

I. Život v obcích - technická  

a občanská vybavenost 

6: Síťování a spolupráce 6.1 Projekty spolupráce 6.1.1 Síťování a spolupráce K. Projekty spolupráce 

Zdroj: vlastní zpracování, MAS Vyškovsko, z.s. 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území  

MAS Vyškovsko, z.s. 2021-2027 

22 

 

3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ 

V této kapitole MAS definuje příspěvek realizace SCLLD k naplňování cílů Strategie 

regionálního rozvoje ČR 21+. U každého opatření je uvedeno, jaký specifický cíl či cíle 

pomáhají opatření naplnit. Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ vymezuje několik typů 

území. Opatření SCLLD přispívají pouze k plnění těch specifických cílů SRR ČR 21+, které 

jsou definovány v územní působnosti MAS Vyškovsko, z.s. Pro MAS jsou relevantní dle SRR 

ČR 21+ tyto níže uvedené sídelní struktury spadající do kategorie:  

 oblast sucha; 

 Brněnská metropolitní oblast (Dražovice, Habrovany, Komořany, Podbřežice, 

Rostěnice-Zvonovice, Rousínov, Tučapy, Vyškov); 

 strukturálně postižené kraje; 

 regionální centrum vyššího řádu. 

Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD je možné 

spatřit v následující tabulce, která poukazuje na konkrétní specifické cíle SRR ČR 21+  

a jejich provázanost s SCLLD. 

 

Tabulka 6: Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 

Specifický cíl Strategického 

rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1: Péče o kulturní  

a přírodní dědictví, místní 

tradice 

1.1.1: Ochrana a obnova 

kulturních, technických, 

historických památek i staveb 

místního významu 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  

a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím  

a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

1.1.2: Podpora a propagace 

místních tradic, místních 

památek a turistických cílů 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny 

regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu 

a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu 

práce. 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  

a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí 

či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

1.1.3: Modernizace a vybavení 

obecních knihoven 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku  

a prohlubování sociálního vyloučení 

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny 
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Specifický cíl Strategického 

rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu 

a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu 

práce. 

1.2: Rozvoj cestovního 

ruchu 

1.2.1: Dostupnost památek 

3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů. 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  

a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí 

či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

1.2.2: Infocentra Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

1.2.3: Revitalizace a vybavení 

městských a obecních muzeí 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

2.1: Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury 

pro kvalitní vzdělávání a 

celoživotní učení 

2.1.1: Podpora dalšího 

vzdělávání 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku  

a prohlubování sociálního vyloučení 

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny 

regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu 

a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu 

práce. 

2.1.2: Budování a modernizace 

zázemí pro mateřské, základní, 

střední, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku  

a prohlubování sociálního vyloučení 

3.1: Inovace a modernizace 

podniků, podpora 

podnikání 

3.1.1: Vznik a modernizace 

podniků a zavádění 

inovativních řešení 

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny 

regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu 

a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu 

práce. 

3.1.2: Spolupráce subjektů na 

místním trhu 

5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby 

lokálních pracovních míst 

3.1.3: Zpracování 

zemědělských a lesnických 

produktů a jejich uvádění na 

trh 

3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny 

a zamezit její degradaci 

3.1.4: Zemědělská a lesnická 

infrastruktura 

3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny 

a zamezit její degradaci 
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Specifický cíl Strategického 

rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.2: Podpora sociálního 

nebo ekonomického 

začlenění 

3.2.1: Řešení problému: 

zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti, sociálního 

vyloučení a sociálním 

vyloučením ohrožených osob 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  

a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí 

či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby 

a podporovat komunitní život v obcích 

5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti 

4.1: Podpora spolkové 

činnosti a komunitního 

života v obcích 

4.1.1: Infrastruktura pro 

sportovní, kulturní a další 

volnočasové aktivity 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  

a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí 

či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

4.2: Zkvalitnění dopravy  

v regionu a zvýšení 

bezpečnosti 

4.2.1: Bezpečnost v dopravě 

1.2: Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a významnými 

středoevropskými centry osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení mezi 

metropolemi a jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných způsobů 

dopravy než individuální automobilové dopravy a zlepšovat propojení 

různých módů dopravy. 

1.4: Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné krajiny 

vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a propojovat plochy  

a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit hospodaření s vodou a energií 

v metropolitních územích. 

2.2: Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na blízká, velká sídla za 

hranicemi a na sousední aglomerace nebo metropole, zlepšit dopravu mezi 

jádry aglomerací a jejich zázemím a zlepšovat podmínky pro atraktivitu 

jiných způsobů dopravy než individuální automobilové dopravy. 

4.2.2: Infrastruktura cyklotras  

a cyklostezek 

1.2: Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a významnými 

středoevropskými centry osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení mezi 

metropolemi a jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných způsobů 

dopravy než individuální automobilové dopravy a zlepšovat propojení 

různých módů dopravy. 

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny 

regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu 

a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu 

práce. 

3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů. 

4.2.3: Podpora sborů 

dobrovolných hasičů vč. 

jednotek požární ochrany 

1.2: Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a významnými 

středoevropskými centry osídlení, posílit kvalitní dopravní spojení mezi 

metropolemi a jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných způsobů 

dopravy než individuální automobilové dopravy a zlepšovat propojení 

různých módů dopravy. 

4.3: Podpora sociálních 

služeb 

4.3.1: Sociální služby a sociální 

práce v rámci začleňování 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  
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Specifický cíl Strategického 

rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

občanů a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí 

či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

6.4: Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné poskytování 

elektronických služeb občanům 

4.3.2: Podpora zařízení 

poskytující sociální služby 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  

a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí 

či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

5.1: Podpora komunitní 

energetiky a odpadového 

hospodářství 

5.1.1: Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov  

a jejich technologických 

systémů včetně výstavby 

nových veřejných budov 

splňující parametry pasivních 

nebo plusových budov 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních 

center 

5.1.2: Nakládání s odpady 

1.4: Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné krajiny 

vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a propojovat plochy  

a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit hospodaření s vodou a energií 

v metropolitních územích. 

5.2: Zelená infrastruktura 

ve veřejném prostranství 

5.2.1: Revitalizace veřejných 

prostranství 

1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti  

v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích  i v širším zázemí a omezit 

riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit. 

1.4: Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné krajiny 

vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a propojovat plochy  

a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit hospodaření s vodou a energií 

v metropolitních územích. 

3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny 

a zamezit její degradaci 

6.1: Projekty spolupráce 6.1.1: Síťování a spolupráce 

3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny 

regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu 

a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu 

práce. 

3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich 

venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky  

a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí 

či vznikem sociálně vyloučených lokalit 

6.2: Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a posilovat 

spolupráci aktérů v území 

Zdroj: vlastní zpracování, MAS Vyškovsko, z.s. 
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3.3 Popis integrovaných rysů a strategie 

Mezi opatřeními byly identifikony různé typy vazeb, která se vzájemně doplňují či prolínají. Propojenost je níže charakterizována krátkým 

slovním popisem. 

Tabulka 7: Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. 21+ 

Název Opatření Strategického rámce 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2.1.1 2.1.2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 5.1.1 5.1.2 5.2.1 6.1.1 

1.1.1: Ochrana a obnova kulturních, technických, 
historických památek i staveb místního významu 

\ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.1.2: Podpora a propagace místních tradic, 
místních památek a turistických cílů 

3 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.1.3: Modernizace a vybavení obecních knihoven 
 

2 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.2.1: Dostupnost památek 3 2 
 

\ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.2.2: Infocentra 
 

3 
 

3 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

1.2.3: Revitalizace a vybavení městských  
a obecních muzeí  

3 
  

2 \ x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2.1.1: Podpora dalšího vzdělávání 2 2 3 
  

3 \ x x x x x x x x x x x x x x x x 

2.1.2: Budování a modernizace zázemí pro 
mateřské, základní, střední, neformální a 
celoživotní vzdělávání   

3 
  

3 3 \ x x x x x x x x x x x x x x x 

3.1.1: Vznik a modernizace podniků a zavádění 
inovativních řešení       

2 
 

\ x x x x x x x x x x x x x x 

3.1.2: Spolupráce subjektů na místním trhu 
        

2 \ x x x x x x x x x x x x x 

3.1.3: Zpracování zemědělských a lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh 

1 1 
    

2 
 

2 3 \ x x x x x x x x x x x x 
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3.1.4: Zemědělská a lesnická infastruktura 1 
  

3 
     

1 1 \ x x x x x x x x x x x 

3.2.1.Řešení problému: zaměstnanosti, 
nezaměstnanosti, sociálního vyloučení a sociálním 
vyloučením ohrožených osob       

3 
 

3 
   

\ x x x x x x x x x x 

4.1.1: Infrastruktura pro sportovní, kulturní  
a další volnočasové aktivity 

1 2 1 1 1 2 1 1 
     

\ x x x x x x x x x 

4.2.1: Bezpečnost v dopravě 1 1 
 

2 
  

2 
    

2 
 

3 \ x x x x x x x x 

4.2.2: Infastruktura cyklotras a cyklostezek 2 
  

3 3 
      

3 
  

3 \ x x x x x x x 

4.2.3: Podpora sborů dobrovolných hasičů vč. 
jednotek požární ochrany   

1 
 

1 
 

2 
    

2 
    

\ x x x x x x 

4.3.1: Sociální služby a sociální práce v rámci 
začleňování občanů       

2 
     

3 2 
   

\ x x x x x 

4.3.2: Podpora zařízení poskytujících sociální 
služby       

2 
     

2 2 
   

3 \ x x x x 

5.1.1: Snížení energetické náročnosti budov  
a jejich technologických systémů včetně výstavby 
nových veřejných budov splňující parametry 
pasivních nebo plusových budov 

2 
 

1 
  

1 
 

2 1 
    

2 
  

2 
 

2 \ x x x 

5.1.2: Nakládání s odpady 
   

1 
  

3 
 

2 
 

2 
     

2 
   

\ x x 

5.2.1: Revitalizace veřejných prostranství 2 
  

1 
         

2 
      

1 \ x 

6.1.1: Síťování a spolupráce 1 1 
 

1 2 1 2 
  

3 3 1 2 
 

2 2 2 3 
  

2 
 

\ 

Pozn.: nevyplněno = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 

Zdroj: vlastní zpracování, MAS Vyškovsko, z.s. 
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Následující tabulka shrnuje vazby mezi opatřeními a specifikuje jejich souvislosti.  

 Tabulka 8: Tabulka integrovaných rysů SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. 21+ 

Opatření Opatření Vazba Popis souvislosti 

1.1.1 

1.2.1 3 

Ochrana a obnova památek i staveb místního významu přímo souvisí s jejich dostupností pro 

turismus, který přináší příliv finančních prostředků, které mohou být následně využity pro 

jejich držbu a obnovu. 

3.1.3 1 
Zpracované produkty mohou být kulturní památkou ve smyslu tradičního zpracovávání 

výrobků dle lidových postupů. 

4.1.1 1 
Sportovní, kulturní a další volnočasové aktivity konané v historických budovách mají přímou 

vazbu na dané opatření. 

4.2.2 2 Infrastruktura cyklotras a cyklostezek přispěje k možnosti zvýšení návštěvnosti památek. 

6.1.1 1 Spolupráce subjektů pro zachování a obnovu památek a národního bohatství. 

1.1.2 

1.1.1 3 Přímá vazba. 

1.1.3 2 
Spolupráce při propagaci místních tradic (prezentace kronik, výstavy  

s danou tématikou). 

1.2.1 2 Historická návaznost památky s danou místní tradicí či památkou. 

1.2.2 3 Přímá vazba na propagaci místních tradic, místních památek a turistických cílů. 

1.2.3 3 
Spolupráce při propagaci místních tradic (prezentace kronik, výstavy s danou tématikou, 

apod.). 

2.1.1 2 

Vazba souvisí s prezentací a rozšiřováním povědomí o místních tradicích formou kulturních 

a volnočasových aktivit - neformální vzdělávání (lidové tance, zpěv)  

a místních památkách. 

3.1.3 1 Místní tradice mohou přímo souviset s výrobky a produkty místního charakteru. 

4.1.1 2 

Vazba souvisí s prezentací a rozšiřováním povědomí o místních tradicích formou kulturních 

a volnočasových aktivit - neformální vzdělávání (lidové tance, zpěv)  

a místních památkách. 

6.1.1 1 
Spolupráce subjektů na propagaci místních tradic a památek a jejich uchování pro další 

generace. 

1.1.3 

2.1.1 3 Opatření má přímou vazbu na vzdělávání. 

4.1.1 1 
Modernizací obecních knihoven se zvýší dostupnost pro kulturní  

a volnočasové aktivity. 

1.2.1 

1.2.2 3 Předávání informací o dostupnosti památek. 

3.1.4 3 Přístupnost památek po polních či lesních cestách. 

4.1.1 1 Místní a časová přístupnost památek může zajistit zázemí pro kulturní aktivity. 

4.2.1 2 
Bezpečnostní prvky a ukazatele ke zpřístupnění památky (např.: značení, retardéry, 

parkoviště, ...) 

4.2.2 3 Infrastruktura cyklotras a cyklostezek přispívá k vyšší dostupnosti památek. 

5.2.1 1 Revitalizací veřejných prostranství může dojít ke zvýšení přístupnosti památky. 

6.1.1 1 Spolupráce subjektů na zpřístupnění památek. 

1.2.2 

1.2.3 2 Spolupráce infocenter a muzeí ve formě předávání informací. 

4.1.1 1 Předávání informací o volnočasových aktivitách a poskytování zázemí pro kulturní aktivity. 

4.2.3 1 
Informování o aktivitách SDH, poskytování zázemí pro prezentaci SDH, zajištění požární 

bezpečnosti infocentra. 

6.1.1 2 Předávání informací a sběr dat mezi infocentrem a ostatními subjekty. 

1.2.3 
2.1.1 3 Revitalizace a vybavení muzeí zpřístupní nové možnosti dalšího vzdělávání. 

4.1.1 2 Modernizace muzeí zpřístupní možnost kulturních a volnočasových aktivit. 
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6.1.1 1 
Spolupráce muzeí a jiných subjektů na předávání informací a na realizaci kulturních  

a volnočasových aktivit 

2.1.1 

 

 

1.1.1 2 Vzdělávání v oblasti historických památek a staveb místního významu pro jejich zachování. 

3.1.1 2 Pro modernizaci podniků a zavádění inovativních řešení je žádoucí kontinuální vzdělávání. 

3.1.3 2 
Vzdělávání se v nových postupech a technologiích při zpracování zemědělských  

a nezemědělských produktů. 

3.2.1 3 
Vzdělávání sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených, včetně 

pracovníků a dobrovolníků působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace. 

4.3.1 2 Vzdělávání osob poskytující sociální služby. 

4.3.2 2 Vzdělávání vedoucích pracovníků v zařízeních poskytující sociální služby. 

6.1.1 2 Předávání informací a nových zkušeností a dovedností mezi subjekty (příklady dobré praxe). 

2.1.2 

1.1.3 3 Přímá vazba na neformální a celoživotní vzdělávání. 

1.2.3 3 Přímá vazba na neformální a celoživotní vzdělávání. 

2.1.1 3 Vzdělávání osob za využití nových technologií a vybavení. 

3.1.1 
3.1.2 2 Realizace podnikatelských záměrů za pomoci spolupráce a výměny informací. 

3.2.1 3 Mezi opatřeními je přímá vazba k uplatnění osob na trhu práce. 

3.1.2 
3.1.3 3 Přímá vazba v podobě zkracování dodavatelských řetězců a uvádění produktů na místní trh. 

6.1.1 3 Vzájemná spolupráce producentů a spotřebitelů (vratné obaly). 

3.1.3 

3.1.1 2 Přímá vazba. 

3.1.4 1 Přímá vazba pro získání vstupních komodit ke zpracování. 

5.1.2 2 
Předcházení vzniku odpadů při zpracování produktů či maximalizace jeho opětovného 

využití či recyklace. 

6.1.1 3 
Přímá vazba mezi spotřebitelem a zpracovatelem, předávání informací  

a zkušeností mezi zpracovatelskými subjekty. 

3.1.4 

1.1.1 1 
Součástí infrastruktury může být technická či historický památka nebo stavba místního 

významu (kamenný most). 

3.1.2 1 Využívání infrastruktury při spolupráci producentů a spotřebitelů. 

4.2.1 2 
Zemědělská a lesnická infrastruktura může být v rámci bezpečnosti využita pro odklon od 

frekventovaného úseku. 

4.2.3 2 Zajištění přístupu jednotkám SDH k vodnímu zdroji. 

6.1.1 1 Spolupráce subjektů na budování infrastruktury pro zajištění přístupu. 

3.2.1 

4.3.1 3 
Sociální služby nabízí programy a podporu pro osoby sociálně vyloučené  

a sociálním vyloučením ohrožené včetně osvěty a informování veřejnosti. 

4.3.2 2 
Podpora zařízení poskytujících sociální služby řeší problém osob sociálně vyloučených  

a osob sociálním vyloučením ohrožených. 

6.1.1 2 Síťování a spolupráce aktérů a subjektů může přinášet řešení socioekonomických problémů. 

4.1.1 

2.1.1 1  Investice do rozvoje nových aktivit vedoucích k osvojování nových informací a dovedností. 

2.1.2 1 Využívání modernizovaného zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity. 

4.3.1 2 Využívání infastruktury pro realizaci a naplňování programu sociálních služeb. 

4.3.2 2 Využívání infastruktury zařízeními poskytujícími sociální služby. 

5.2.1 2 
Revitalizace veřejných prostranství se váže se na bezprostřední okolí pro kulturní  

a spolkovou činnost. 

4.2.1 1.1.1 1 Bezpečnostní prvky v dopravě mohou být zároveň technickou památkou či stavbou místního 
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významu. 

1.1.2 1 Zajištění dopravní situace při pořádání lokálních událostí. 

2.1.1 2 Vzdělávání v dopravní bezpečnosti formou prevence. 

4.1.1 3 Přímá vazba. 

4.2.2 3 Přímá vazba. 

6.1.1 2 
Kooperace mezi jednotlivými subjekty při plánování bezpečnostní  

v dopravě. 

4.2.2 

1.2.2 3 Přímá vazba na předávání informací o cyklotrasách a cyklostezkách. 

3.1.4 3 
Cyklostezka má přímou vazbu na využití infrastruktury zemědělských  

a lesních cest. 

6.1.1 2 Kooperace při plánování a propojování sítí cyklostezek a cyklotras. 

4.2.3 

1.1.3 1 
Opatření spolu souvisí v rámci požární bezpečnosti, knihovny mohou sloužit pro preventivní 

programy (např.: práce s dětmi, volnočasové aktivity, programy IZS, ...). 

2.1.1 2 Vzdělávání samotných jednotek i preventivní programy pro veřejnost. 

6.1.1 2 
Kooperace mezi SDH navzájem i s jinými subjekty v zajištění požární bezpečnosti či 

zajištění požární technikou a vybavením. 

4.3.1 
4.3.2 3 Přímá vazba. 

6.1.1 3 Spolupráce subjektů na plánování aktivit a změření sociálních služeb. 

5.1.1 

1.1.1 2 
Modernizace památek a staveb za účelem snížení jejich energetické náročnosti a úspoře 

financí. 

1.1.3 1 Modernizací knihoven za účelem úspory energií. 

1.2.3 1 
Modernizací budovy dojde ke snížení provozních nákladů spojených  

s užíváním a s četnými opravami a k úspoře energií. 

2.1.2 2 Moderními technologiemi dojde ke snížení provozních nákladů. 

3.1.1 1 Plánování energetických úspor. 

4.1.1 2 Budování nových budov pro kulturní a volnočasové aktivity. 

4.2.3 2 Modernizace hasičských zbrojnic za účelem úspory energií. 

4.3.2 2 
Modernizací budovy dojde ke snížení provozních nákladů spojených  

s užíváním a s četnými opravami a k úspoře energií. 

5.1.2 

1.2.1 1 Zvýšenou dostupností památek se zvýší akumulace odpadu v daném místě. 

2.1.1 3 
Podpora dalšího vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství pro všechny věkové 

kategorie. 

3.1.1 2 

V době plánování nových podniků je potřeba plánovat nakládaní s odpady. Zároveň se nové 

inovativní řešení zaváděné v podniku může přímo či nepřímo dotýkat tématu odpadového 

hospodářství podniku. 

4.2.3 2 Přímá vazba SDH a nakládání s odpady v obcích (sběr kovů). 

5.2.1 1 Realizace zázemí pro aktivity za využití recyklovaný materiálů. 

6.1.1 2 
Spolupráce mezi subjekty a obcemi pro zajištění svozu všechny druhů odpadu na místo 

uložení či recyklace. 

5.2.1 1.1.1 2 Součástí veřejného prostranství jsou historické památky místního významu - sakrální stavby. 

Zdroj: vlastní zpracování, MAS Vyškovsko, z.s. 
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4 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS 

Místní akční skupina MAS Vyškovsko byla založena 17. 12. 2004 pod původním názvem 

MAS Společná cesta, občanské sdružení a následně se na začátku roku 2015 přejmenovala na 

MAS Vyškovsko, zapsaný spolek, pod kterým funguje doposud. 

MAS Vyškovsko, z.s. dodržuje a plní povinnosti, které vyplývají ze Standardizace MAS, 

kterou MAS úspěšně prošla 18. 8. 2021. Klíčový dokumentem pro fungování MAS 

představují Stanovy spolku, které jsou základním vnitřním předpisem upravující organizaci a 

její činnost. Fungování spolku včetně přistoupení nových partnerů popisují tyto základní 

dokumenty: Jednací řád MAS Vyškovsko, z.s., jednací řád Programového výboru a Kontrolní 

komise, organizační řád, podmínky pro přistoupení člena MAS, přihláška ke členství v MAS, 

směrnice a archivační řád. Základní přehled o dokumentaci a jejím obsahu je k dispozici na: 

https://www.masvyskovsko.cz/mas/dokumenty  

Spolek MAS Vyškovsko je založen na demokratických principech a je nezávislým sdružením 

všech svých partnerů. Složení partnerů MAS je tvořeno osobami soukromého, neziskového  

i veřejného sektoru, které vytvářejí na základě podpisu Smlouvy o členství a vzájemné 

spolupráci partnerství. Podíl partnerů veřejného sektoru v MAS nesmí přesáhnout 49 % 

hlasovacích práv. 

Hlavní činností MAS je provádění komunitně vedeného místního rozvoje. Realizační tým 

zajišťuje a naplňuje kroky směřující k tvorbě CLLD s následnou snahou o realizaci 

stanovených cílů. S tímto procesem jsou spojeny vzdělávací, poradenské a další rozvojové 

aktivity prolínající se různým zaměřením. Pro naplnění CLLD je snahou MAS zvýšit  

a podpořit aktivity u potencionálních žadatelů k podání projektů a jejich úspěšné realizaci až 

po dobu udržitelnosti. S tím souvisí také další vzdělávání realizačního týmu. To je podpořeno 

na akcích vedených ze strany jednotlivých řídících operačních programů či pořádaných 

Národní sítí Místních akčních skupin. 

Důležitou roli při výběru projektů hraje nediskriminační a transparentní přístup. MAS má 

tento bod při hodnocení a výběru projektů zajištěn a to způsobem, že veřejný sektor ani žádná 

z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Minimálně 

však musí být zastoupení jedním partnerem z veřejného sektoru. Tato podmínka se sleduje  

u usnášeníschopnosti orgánů MAS. Z důvodu zajištění transparentnosti veškerou svoji činnost 

MAS zveřejňuje a propaguje na svých webových stránkách. Jsou zde zveřejněny zápisy  

z jednání povinných orgánů, zápisy z hodnocení a výběru projektů, seznamy členů, zprávy  

o činnosti a kontaktní údaje.  

Nejvyšším orgánem MAS Vyškovsko je Výroční členská schůze, kterou tvoří partneři MAS. 

Rozhodovacím orgánem je Programový výbor, který je volen z partnerů MAS. Ze svého 

středu Programový výbor volí statutárního zástupce, jenž je oprávněn k samostatnému jednání 

https://www.masvyskovsko.cz/mas/dokumenty
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jménem spolku. Funkční období Programového výboru je čtyřleté. Výběrovým orgánem 

spolku je Výběrová komise. Za svou činnost je odpovědna Programovému výboru. Výběrová 

komise ze svého středu volí předsedu, který řídí činnost výběrové komise. Členové výběrové 

komise musí být voleni ze subjektů, které na území spolku prokazatelně působí. Funkční 

období výběrové komise je jeden rok. Kontrolním orgánem spolku je Kontrolní komise. Ta 

kontroluje činnost orgánů spolku, zejména soulad se stanovami spolku a s usneseními orgánů 

spolku. Členové kontrolní komise musí být voleni z partnerů MAS. Funkční období členů 

kontrolní komise je čtyřleté. Členové jednotlivých orgánů jsou voleni na Výroční členské 

schůzi. Nepovinným orgánem MAS jsou Pracovní skupiny, které mohou být ustanovovány 

Programovým výborem spolku. 

Aktuální složení orgánů, jejich zařazení dle zájmových skupin je zveřejněno na stránkách 

MAS: https://www.masvyskovsko.cz/mas/organizacni-struktura  

Činnosti a pravomoci orgánů MAS jsou podrobně popsány v aktuálně platných Stanovách 

MAS, které jsou také dostupné na stránkách: https://www.masvyskovsko.cz/mas/dokumenty  

Pro svou činnost využívá MAS kancelář v sídle Obecního úřadu Rostěnice 109, Rostěnice-

Zvonovice.  V budově sídlí také předseda MAS. Jednotlivé kancelářské pozice a struktura 

orgánů MAS je znázorněna níže. Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce jsou 

zveřejněny na webu spolku: https://www.masvyskovsko.cz/kontakty včetně konkrétních 

obsazených pozic. 

Zjednodušenou organizační strukturu MAS Vyškovsko, z.s je možné spatřit na obrázku 4. 

 

 

https://www.masvyskovsko.cz/mas/organizacni-struktura
https://www.masvyskovsko.cz/mas/dokumenty
https://www.masvyskovsko.cz/kontakty


 

33 

 

 

Obrázek 4: Schéma organizační struktury MAS Vyškovsko, z.s.; vlastní zpracování 
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4.2 Popis animačních aktivit 

MAS Vyškovsko, z.s. působí v území od roku 2004 a za dobu své existence došlo k rozvoji 

partnerství na lokální úrovni. Za tuto dobu působení byly navázány vazby mezi obcemi, 

mikroregiony, veřejnou správou a státními organizacemi, neziskovým i podnikatelským 

sektorem, školami, odbornými institucemi a dalšími. Pomocí metody LEADER lze podpořit  

a zvýšit povědomí veřejnosti o lokálních problémech. Zároveň lze mezi nimi využít vzájemné 

výměny informací a zkušeností a pomocí jejich vzájemné spolupráce vytvářet místní 

partnerství a zvyšovat pocit sounáležitosti. Vzájemná spolupráce a partnerství napomáhají 

nejen k definici silných a slabých stránek vlastního regionu, ale i ke snaze řešit dané potřeby  

a problémy území. Spolupráce tak směřuje k efektivnímu dosažení stanovených cílů 

s důrazem na koncepční řešení.  Mezi významné animační aktivity lze zařadit:  

1. Síťování a koordinace 

Snahou MAS je co největší zapojení komunity do rozvoje území. Za jednu 

z nejvýznamnějších animačních a komunikačních činností MAS považuje osobní setkání 

s aktéry z území, jako jsou setkání: se starosty, zástupci mikroregionů, neziskových 

organizací a spolků, podnikatelů či zemědělců. Na těchto setkáních jsou konzultovány 

potřeby partnerů včetně hledání možností k dosažení potřebných cílů. Nejčastěji je 

konzultována otázka projektových záměrů, ať už jejich sběr či jejich možná realizace  

s nalezením vhodného dotačního titulu v rámci SCLLD, příp. z jiných dotačních zdrojů. 

2. Informační činnost 

Získané kontakty a znalost území přispívají k efektivnímu šíření informací ze strany MAS do 

území, případně k získání zpětné vazby (dotazníkové šetření).  Pro šíření informací jsou 

kromě osobního setkání využívány komunikační prostředky v podobě webových stránek či 

Facebooku. Svou práci MAS prezentuje v rubrikách místního tisku, vydáním vlastního 

občasníku, brožury či letáku. Pro každodenní práci je využívána telefonická či mailová 

komunikace. Všechny tyto prostředky se MAS snaží pro kvalitní přenos informací maximálně 

využít. Důležitou informačním kanálem jsou semináře zaměřené na vyhlášené výzvy  

a dotační možnosti. S tím souvisí i školení potencionálních žadatelů.  

3. Dotační činnost 

Nedílnou součástí nejen pro úspěšnou realizaci SCLLD, ale i pro celkový rozvoj území je 

včasné informování veřejnosti o možnostech dotačních titulů (evropské, národní, krajské, …), 

a to z důvodu dostatečného prostoru pro kvalitní připravenost projektů. O dotačních možnost 

informuje MAS všechny potencionální žadatele s využitím mailu, Facebooku či webových 

stránek. K vyhlášeným výzvám v rámci realizace SCLLD jsou pro potencionální žadatele ze 

strany MAS pořádány semináře. Dle potřeby a zájmu je realizační tým kanceláře MAS 

k dispozici pro individuální konzultace projektových záměrů. Touto snahou lze zvýšit 

schopnost subjektů v území získat vhodné dotační zdroje a úspěšně realizovat rozvojové 
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potřeby. Jako motivační prvek a pobídku pro předkládání žádostí lze prezentovat příklady 

úspěšných projektů ať již z území, tak z vnějšku. 

4. Vzdělávání a spolupráce 

MAS také pořádá nebo je nápomocna při organizování vzdělávacích aktivit. MAS je 

úspěšným realizátorem Místní akčního plánu vzdělávání II., kde tyto aktivity v širokém 

záběru a se zaměřením na různé oblasti probíhají. Realizační tým bude v navazujícím projektu 

pokračovat i nadále, čímž podpoří spolupráci partnerů v území, stanoví priority a jednotlivé 

kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti 

a naléhavosti. Ředitelé a zřizovatelé škol jsou pro MAS výraznými partnery, s nimiž i nadále 

předpokládáme různou míru spolupráce za účelem zvyšování nejen kvality formálního, ale  

i neformálního vzdělávání. 

V rámci animace je jedním z cílů také propagace a podpora lokálních producentů, jejich 

výrobků nebo poskytovaných služeb.  

I v tomto novém plánovacím období se kancelář MAS účastní vzdělávacích aktivit 

pořádaných a konaných ze strany jednotlivých řídících orgánů, Národní sítě Místních akčních 

skupin, Jihomoravského kraje či jiných subjektů prezentovaných formou semináře, webináře 

či osobního setkání. Získané informace budou dále předávány do území. 

Všechny tyto výše popsané animační a komunikační aktivity budou realizovány i v novém 

programovém období. Cílem animačních aktivit MAS je postupně navyšovat počet 

potenciálních žadatelů o dotaci v jednotlivých oblastech podpory, zvyšovat povědomí  

o aktivitách a významu MAS v řadách laické i odborné veřejnosti, aktivizovat a motivovat ke 

spolupráci stávající členy MAS. 

4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie 

MAS Vyškovsko, z.s. bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu  

s metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů  

v programovém období 2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi 

odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.  

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření Akčního plánu budou ze strany 

jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z Národního číselníku indikátorů (NČI). 

Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány v monitorovacím systému. Za sledování hodnot 

těchto indikátorů je odpovědná MAS 

Kromě povinných monitorovacích indikátorů bude MAS sledovat u jednotlivých strategických 

cílů plnění vlastních stanovených indikátorů (viz kapitola 3.1.3, tabulka 4). 

 

 



 

36 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně 

vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž 

čestně prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 

místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými  

v rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS.  

 

 

V Rostěnicích dne 23. 8. 2021 

      

 ………………………………………………………. 

           Statutární zástupce MAS Vyškovsko, z.s.

                          Roman Petřík 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ha   hektar 

JPO   Jednotky požární ochrany 

LEADER  Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale 

MAP   Místní akční plán 

MAS   Místní akční skupina 

NČI   Národní číselník indikátorů 

NNO   Nevládní nezisková organizace 

NPP   Národní přírodní památka 

NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek 

PP   Přírodní památka 

PR   Přírodní rezervace 

PRV   Program rozvoje venkova 

ŘO   Řídící orgány 

SCLLD  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SO   Správní obvod 

SRR ČR 21+  Strategie regionálního rozvoje České republiky 
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