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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

Tabulka níže obsahuje obce, ve kterých bude realizována strategie, včetně celkové rozlohy území
a populační velikosti území (počet obyvatel obcí, které souhlasily s realizací SCLLD pro programové
období 2021–2027 na svém území). Počet obyvatel obcí, území Místní akční skupiny Opavsko z.s.
vychází z údajů k 31. 12. 2019.
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Opavska

Kód obce

NUTS4/LAU1
(okres)

Název obce

Počet obyvatel k
31. 12. 2019

Rozloha obce (km2)

554197

Branka u Opavy

Opava

1076

6,92

553107

Bratříkovice

Opava

154

3,74

506320

Brumovice

Opava

1495

25,53

506451

Březová

Opava

1375

38,93

506460

Budišov nad Budišovkou

Opava

2918

79,16

568261

Budišovice

Opava

761

7,01

569119

Čavisov

Ostrava-město

500

4,11

569950

Čermná ve Slezsku

Opava

378

12,31

506711

Dolní Lhota

Ostrava-město

1483

5,36

553051

Dolní Životice

Opava

1045

11,26

506753

Háj ve Slezsku

Opava

3255

13,79

553093

Hlavnice

Opava

668

11,09

568368

Hlubočec

Opava

570

9,38

507113

Holasovice

Opava

1380

16,23

569500

Horní Lhota

Ostrava-město

838

4,84

507261

Hrabyně

Opava

1182

10,03

507270

Hradec nad Moravicí

Opava

5506

43,96

569909

Chvalíkovice

Opava

699

4,46

507377

Jakartovice

Opava

1055

50,04

547191

Jezdkovice

Opava

244

3,60

568180

Kružberk

Opava

235

8,31

512907

Kyjovice

Opava

860

6,92

553115

Lhotka u Litultovic

Opava

204

5,07

507920

Litultovice

Opava

910

10,35

508144

Melč

Opava

631

14,02

568279

Mikolajice

Opava

285

7,40

553042

Mladecko

Opava

135

2,65

5

508373

Mokré Lazce

Opava

1157

10,55

569097

Moravice

Opava

232

11,11

553158

Neplachovice

Opava

948

5,73

512893

Nové Lublice

Opava

192

6,87

555274

Nové Sedlice

Opava

501

1,58

509612

Otice

Opava

1441

7,20

509736

Pustá Polom

Opava

1380

16,58

568317

Radkov

Opava

496

15,37

509841

Raduň

Opava

1148

8,02

510131

Skřipov

Opava

1031

20,22

510289

Slavkov

Opava

2052

11,04

597821

Sosnová

Opava

399

13,04

568198

Staré Těchanovice

Opava

141

7,49

510343

Stěbořice

Opava

1490

17,76

547131

Svatoňovice

Opava

263

16,44

568333

Štáblovice

Opava

672

10,37

510491

Štítina

Opava

1245

3,03

512745

Těškovice

Opava

820

9,17

568341

Uhlířov

Opava

371

3,87

510882

Velká Polom

Ostrava-město

2071

11,66

510891

Velké Heraltice

Opava

1622

39,32

570036

Větřkovice

Opava

743

17,84

511021

Vítkov

Opava

5670

55,06

511161

Vršovice

Opava

514

7,94

500291

Vřesina

Ostrava-město

2918

8,65

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Místní akční skupina Opavsko z.s. leží v severozápadní části Moravskoslezského kraje. Svým územím
zasahuje do dvou okresů, do okresu Opava a Ostrava-město přičemž 90 % území je součástí okresu
Opava. MAS Opavsko je součástí třech správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti (SO ORP) Opava, Ostrava a Vítkov. Celkově pak MAS sdružuje 52 obcí s 59 359 obyvateli (k 31. 12. 2019). MAS
Opavsko se pak rozkládá na ploše 752, 40 km2. Více než polovinu obcí v území tvoří obce s méně než
1 000 obyvateli (56 %), 32 % obcí spadá do početní kategorie 1 000 - 2 000 obyvatel a zbylých 11 %
tvoří obce s více než 2 000 obyvateli. Většina obcí MAS Opavsko jsou členy dobrovolných svazků obcí,
v území MAS Opavsko působí - Mikroregion Hvozdnice, Mikroregion Matice Slezská, Mikroregion
Moravice, Mikroregion Opavsko Severozápad.
Hustota zalidnění činí v území MAS Opavsko 78,89 obyvatel /km2 v porovnání s územím
Moravskoslezského kraje (221,07 obyvatel/ km2) a Českou republikou (135,59 obyvatel/ km2) lze
území MAS Opavsko označit za poměrně málo osídlené.
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Území MAS Opavsko od roku 2001 zaznamenává ve většině obcí postupný nárůst počtu obyvatel.
V roce 2011 žilo v území 57 461 obyvatel a k 31. 12. 2019 to již bylo 59 359 obyvatel, tento trend je
možné připisovat postupné desurbanizaci, jejímž důsledkem je odliv obyvatelstva z větších měst a
metropolitních oblastí do oblastí venkovského prostoru. V území se pak projevuje zásadní
demografické stárnutí populace, snižuje se procentuální zastoupení dětské složky (0-14 let)
v populaci a zvyšuje se také index stáří, pomocí něhož míru demografického stárnutí měříme (v roce
2014 byla hodnota indexu stáří v území 106 % a v roce 2019 již 120 %).
Dle statistiky přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva je území MAS Opavsko lehce
přírůstkové (k 31. 12. 2019 vykazovalo území +9 obyvatel) v porovnání s územím Moravskoslezského
kraje (- 2 760 obyvatel) je území MAS Opavsko celkově atraktivnějším místem pro život dle statistiky
přirozeného a mechanického pohybu obyvatelstva. V území však existují obce (Vítkov, Vřesina,
Březová), ve kterých můžeme z dlouhodobého hlediska sledovat nepříznivý vývoj počtu obyvatel
spojený zejména s nedostatkem pracovních příležitostí a celkovou sociální situací v lokalitě.
V území MAS Opavsko působí 13 typů sociálních služeb. Problematika sociálních služeb a sociální
práce je pro území MAS jednou z prioritních a Místní akční skupina Opavsko se jí věnuje detailně
v rámci dvou samostatných navazujících projektů - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb území
Místní akční skupiny Opavsko z.s. a Síťujeme se - Podpora inovativních metod sociální práce, rozvoj
síťování na místní úrovni a meziresortní spolupráce na území MAS Opavsko. Na území MAS Opavsko
jsou celkem čtyři sociálně vyloučené lokality. Největší počet sociálně vyloučených obyvatel je
evidováno ve městě Vítkov a nejvyšší podíl takových obyvatel žije v obci Čermná ve Slezsku. V těchto
lokalitách jsou pak z dlouhodobého posouzení sociálního vyloučení vyšší hodnoty indikátorů
posuzující počet příspěvku na živobytí, počet příspěvků na bydlení, počet exekucí, dlouhodobá
zaměstnanost a předčasných odchodů ze základních škol.
Ekonomika území vykazuje v rámci Moravskoslezského kraje dobré výsledky, a i když se jedná o
venkovský region, není povaha jeho povaha dominantně zemědělská. Celkem se v území MAS
Opavsko vyskytuje 6 544 registrovaných subjektů a převažující činností je těžba a průmysl a největší
zastoupení ekonomických subjektů pak můžeme sledovat v odvětví zpracovatelského průmyslu. Na
území MAS pak působí 102 zemědělských podniků. Tyto podniky jsou zaměřeny na kombinovanou
zemědělskou výrobu - intenzivní rostlinnou výrobu doplňuje výroba živočišná. V území pak sledujeme
zvýšení počtu zemědělských podnikatelů, v roce 2019 působilo v území celkem 298 subjektů. Na
podporu místní produkce a spotřebu potravin vyprodukované na území MAS Opavsko byla zavedena
v letech 2012 - 2014 regionální značka „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“, ta má za cíl
podporovat lokální ekonomiku, místní výrobce a poskytovatele služeb, využití tradice, zvyků a
řemesel pro moderní drobné podnikání na venkově. Území MAS Opavsko je součástí turistické oblasti
Opavské Slezsko. Tato turistika oblast se rozkládá v severních částech okresu Opava a zahrnuje
katastry celkem 81 obcí a historicky tvoří významnou součást Slezska. Území MAS Opavsko sice nabízí
velké množství turistických zajímavostí, ale má jen omezený potenciál k vytvoření turisticky atraktivní
oblasti v nadregionálním měřítku. Oblast je vhodná pro krátkodobou rekreaci, například pěší turistiku
a cykloturistiku. Pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti je tak důležité věnovat pozornost marketingu,
rozvoji stravovacích kapacit, rozvoji sportovních kapacit, rozvoji ubytovacích kapacit a rozvoji
venkovských forem turistiky.
Podíl nezaměstnaných osob v území z dlouhodobého hlediska klesá. Nejnižší podíl nezaměstnaných
osob byl v území evidován v roce 2019 (2,8 %). V dalších letech však lze předpokládat růst
nezaměstnanosti ve všech ekonomických sektorech z důvodu celosvětové pandemie, která výrazně
zasáhla do ekonomiky celé České republiky.
Stejně jako v celé České republice i na území MAS se projevuje klimatická změna a s tím i extrémní
jevy počasí. V půdním profilu 0-40 cm je již v okrese Opava z 30 - 40 % v kategorii snížené dostupnosti
půdní vláhy. Horší situace je zejména v severozápadní části okresu. Jihovýchodní část okresu Opava
s návazností na oblast Vítkovska se stále drží ještě v uspokojivém rozmezí 70 - 90 % polní kapacity
vody. Stále zhoršující se situace v této oblasti si bude vyžadovat opatření s přímým dopadem na
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prvovýrobu, zejména pak na sofistikovanější hospodaření s vodou v krajině, podporu zadržování vody
a s tím související zalesňování a zatravňování ploch a další. Znečištění ovzduší je v území způsobeno
zejména stacionárními zdroji a mobilními. Na území MAS jsou největšími znečišťovateli lokální
topeniště a doprava. V území dochází postupně k poklesům škodlivin v ovzduší a region má značný
potenciál pro využití alternativních, především obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro vytápění
domácností, objektů veřejné správy i objektů podnikatelského sektoru. Na území MAS Opavsko se
nenachází žádná velkoplošně chráněná území, avšak je zde mnoho maloplošně chráněných lokalit.
Nejrozsáhlejším chráněným územím je území Údolí Moravice. Dále se zde nachází 1 národní přírodní
rezervace, 5 přírodních rezervací, z nichž největší je přírodní rezervace Hvozdnice. Zemědělská půda
v území MAS Opavsko se podílí na celkové výměře zhruba 57 %. Celková výměra nezemědělské půdy
tvoří 43 % nezemědělská půda (největší podíl nezemědělské půdy mají lesní pozemky). Největší
lesnatost vykazuje východní část území a z hlediska obcí vykazuje největší lesnatost obec Skřipov.
V současné chvíli dochází v místních lesích k obnově lesních porostů, která je z části přirozená a
z části řízená.
Životní prostředí v obcích je z velké části mimo jiné ovlivňováno sídelní zelení. Často v obcích
převažuje parkový charakter ploch s nepůvodními jehličnany, trávníky bez kvetoucích rostlin a bez
keřového patra. Rovněž mobiliář, jako jsou lavičky nebo plochy určené k odpočinku jsou mnohdy
zastaralé a nezohledňují specifické potřeby různých uživatelů prostoru.
Hustota silniční sítě v území odpovídá současným potřebám obslužnosti regionu, ovšem kapacita a
technický stav některých silnic, obzvláště I. a II. tříd je nevyhovující. Důležité pozemní komunikace
jsou ve většině případů vedeny středy obcí, toto má negativní vliv na životní prostředí a také na
bezpečnost silničního provozu. Ve většině obcí jsou v havarijním stavu také chodníky, ve kterých je
nutná jejich rekonstrukce. Územím MAS Opavsko prochází velké množství místních cyklotras a
cyklostezek, které jsou důležité nejen pro volnočasové aktivity, ale také k transportu. Důležitý je pro
území MAS rozvoj dopravních cyklostezek a to jednak cestou zahušťování sítě cyklostezek a jejich
zkvalitňování a to jak povrchů a doprovodné infrastruktury. Klíčové je pro území náhrada
frekventovaných cyklotras vedených po veřejných komunikacích kvalitními cyklostezkami. Veřejná
hromadná doprava je v území zajišťována převážně společností ČSAD Vsetín a.s, ta zajišťuje dopravní
spojení zejména v okrese Opava, všechna vozidla zajišťující dopravní obslužnost v území fungují na
CNG.
Největším problémem technické infrastruktury na území MAS Opavsko je nevyhovující či chybějící
kanalizace a čištění odpadních vod v jednotlivých obcích. Většina obcí v území nemá plošně řešeno
pokrytí kanalizací a ČOV a v případě, že má obec vlastní kanalizaci a ČOV, řeší pak následné
rozšiřování a zkvalitnění této infrastruktury. Budování ČOV a kanalizace v obcích však vyžaduje
vysoké investiční náklady a obce jsou nuceny využít prostředky z fondů EU na spolufinancování této
infrastruktury.
Hustota a četnost školních zařízení na území MAS Opavsko je v současnosti dostatečná i vzhledem
k trvale se snižujícímu počtu dětí v minulých letech. Mateřskou školu mohou děti navštěvovat celkem
ve 44 obcích v území a základní školu najdeme ve 30ti obcích. V rámci zájmového a neformálního
vzdělávání působí v území dvě střediska volného času a čtyři základní umělecké školy. K hlavním
problémům školské infrastruktury řadíme nedostatečnou kapacitu mateřských škol, neuspokojivý
technický stav některých budov, nízké počty dětí ve třídách a obavy související se zachováním škol.
Některé obce se pak potýkají s problémem nedostatečných finančních prostředků na provoz, platy a
investice.
Kulturní a společenské aktivity jsou především ve větších obcích na solidní úrovni. Avšak pro mládež
jsou možnosti volnočasových aktivit v místě bydliště nebo v jiných obcích omezené. Většina obcí má
k dispozici kulturní dům, kde jsou pořádány různé akce spojené se životem v obci, v některých obcích
je však vybavení kulturních domů zastaralé a energeticky náročné. Obyvatelé většiny obcí, mají
možnost využívat knihovnu přímo ve své obci, součástí jejího vybavení je zpravidla také internet.
Internetové připojení v obcích území MAS je však nedostatečné, chybí vysokorychlostní připojení
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k internetu a nároky na tuto infrastrukturu se neustále zvyšují. Zároveň vybavení malých obecních
knihoven není dostatečné, chybí čtenářská zázemí a další technické a digitální vybavení.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Následující mapy obsahují mapové zobrazení území působnosti MAS včetně hranic územní
působnosti MAS, územních obvodů obcí, krajů (NUTS3) a hranice regionů soudržnosti (NUTS2).
Obrázek 1 Území působnosti Místní akční skupiny Opavsko z.s. s vyznačením hranic obcí – příklad

Obrázek 2 Území působnosti Místní akční skupiny Opavsko z.s. v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3
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Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php¨

1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS
Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) byla založena jako občanské sdružení v roce 2006. Byl
tak položen základ pro vznik otevřeného partnerství veřejných a soukromých subjektů, především
obcí, zemědělců, podnikatelů i neziskových organizací, propojující ve své činnosti různorodé aktivity
rozvíjející život na venkově.
Od roku 2009 mělo sdružení příležitost realizovat svůj klíčový rozvojový dokument - Strategický plán
LEADER s názvem „Opavsku to omastíme“. Na principech tohoto dokumentu byly žadatelům
rozdělovány dotační prostředky z Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER. Tyto prostředky již
několik let účelně promazávají kolečka venkovského partnerství na Opavsku.
V roce 2016 pak MAS Opavsko získala Osvědčení o standardizaci a následně pak podala žádost o
podporu integrované strategie, která byla zpracována na základě komunitního projednání v území
(schválena 25. 10. 2016). Na základě schválené SCLLD umožnila MAS žadatelům na svém území ve
stávajícím programovém období (2014-2020) čerpat prostředky z Integrovaného regionálního
operačního programu (73,8 mil. Kč), Operačního programu Zaměstnanost (13,1mil.Kč), Programu
rozvoje venkova (42,7 mil. Kč) a Operačního programu Životní prostředí (10 mil. Kč.)
V současné době tvoří členskou základnu Místní akční skupiny Opavsko více než 100 subjektů (členů).
Území MAS Opavsko je vymezeno 52 obcemi (území působnosti MAS). Zahrnuje venkovská území
podél pravého břehu řeky Opavy až k Ostravě, na jihu Vítkovsko a Budišovsko, jinými slovy území čtyř
mikroregionů: Matice Slezské, Opavska severozápad, Mikroregionu Hvozdnice a Mikroregionu
Moravice. Územní působnost v programovém období 2021-2027 zůstává vzhledem k období 2014–
2020 nezměněna.
V současné době se spolek intenzivně připravuje na nové úkoly související s rozvojem venkova
v letech 2021-2027. Na základě komunitně vedených diskusí a získaných zkušeností se již dnes rýsují
zřetelná témata, která budou prioritami rozvoje venkova v následujícím evropském programovém
10

období. Místní akční skupina Opavsko bude pokračovat ve snaze rozvíjet venkov jako otevřená
názorová platforma dávající prostor všem aktérům života na venkově.
1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
Příprava nové Strategie komunitou vedeného místního rozvoje pro období 2021 - 2027 probíhala
především ve spolupráci s členskou základnou MAS Opavsko, ve spolupráci s kanceláří a také
veřejnosti a dalších spolupracujících subjektů.
Jako první nástroj k určení aktuálních problémů a potřeb v území byly rozhovory se starosty obcí.
K zjištění potřeb sloužil předem vypracovaný dotazník, ale z velké části byly problémy a potřeby
zjišťovány řízeným rozhovorem. Výsledkem těchto rozhovorů byly problémy a potřeby obcí
v řešených oblastech a také seznam projektových záměrů pro období 2021 - 2027.
Na základě prvních zjištěných problémů a potřeb v rozhovorech se starosty byly realizovány jednání
pracovních skupin. Skupiny byly zaměřeny na klíčové oblasti rozvoje území a byly přístupny jak
veřejnosti, tak odborníkům v daných tématech. S rozložením problémů a potřeb do jednotlivých
oblastí se pak pracuje v celém dokumentu SCLLD. Pracovní skupiny byly zaměřeny na tyto oblasti
rozvoje: Životní prostředí, Podnikání a Cestovní ruch, Zemědělství a lesnictví, Obce a vybavenost obcí,
Sociální služby a sociální práce a pracovní skupina Vzdělávání. Pracovní skupiny definovaly jednotlivé
problémy a potřeby v daných oblastech a projednaly návaznost na cíle a opatření nové Strategie.
Veřejné projednání Koncepční části SCLLD pro období 2021 - 2027 probíhala v květnu 2021
prostřednictvím webových stránek MAS Opavsko. Členská základna MAS i veřejnost zasílala své
připomínky formou e-mailů. Kancelář MAS na základě doručených připomínek upravila finální
podobu koncepční části SCLLD. Následně pak v červnu 2021 předložila Strategii komunitou vedenou
místního rozvoje 2021 - 2027 ke schválení Členské schůzi MAS Opavsko.
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení
Individuální rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS

Datum (období)
provedení
12. 6. 2020 – 31. 12. 2020

Jednání pracovních skupin (projednání analýzy problémů a potřeb,
návrh strategických, specifických cílů a opatření)
Pracovní skupina Životní prostředí, Pracovní skupina Podnikání a
cestovní ruch, Pracovní skupina Zemědělství a lesnictví, Pracovní
skupina Obce a vybavenost území, Pracovní skupina Sociální služby a
sociální práce a Pracovní skupina Vzdělávání
Veřejné projednání návrhu strategie (Koncepční část)
Schválení Koncepční části SCLLD Členskou schůzí

8. 12 2020 - 7. 4. 2021

14.5. - 31. 5. 2021
1. 6. 2021

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Podklady k výše uvedenému komunitnímu projednání jsou uloženy a dostupné na tomto odkazu:
https://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/
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2. Analytická část
2.1

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Rozvojová potřeba a potenciál = RPP
Aktéři v území z řad soukromého i veřejného sektoru definovali potenciál území a dílčí potřeby,
jejichž naplnění povede k vyváženému rozvoji území obcí MAS Opavsko v řadě tematických oblastí.
Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území

RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS
Zlepšení hospodaření s vodou. V posledních letech dochází k výrazným výkyvům počasí a to jak teplotním,
tak srážkovým. Střídají se roky velkého sucha, ale také přichází období s výraznými srážkami. Nelze se
soustředit pouze na jeden typ opatření, ať už je to boj se suchem nebo naopak ochrana před povodněmi.
Adaptace na změny počasí (klimatu) spočívá v oboustranných opatřeních. Společný rys, který mají klimatické
změny, je v extrémnost jednotlivých ukazatelů. V této oblasti je důležité se zaměřit také na hospodaření
s dešťovou a odpadní vodou a to jak v domácnostech, tak v podnicích.
Zlepšení stavu ovzduší. Čisté ovzduší je elementární potřebou pro všechny obyvatele MAS Opavsko. Největší
znečištění v území je způsobeno zastaralými lokálními zdroji. Na stavu ovzduší má vliv také doprava, proto
jako dílčí potřebu aktéři v území definovali Podporu ekologické dopravy v území (podpora elektromobility,
podpora elektrokol, cyklodopravy, podpora ekologické veřejné dopravy).
Zlepšení kvality půdy. Současný způsob konvenčního hospodaření klade na půdu značnou zátěž z hlediska
utužení půdy, sklonům k erozi, reziduí chemických látek z pěstování rostlin a její schopnosti zadržovat vodu a
poskytovat kvalitní životní prostředí pro mikroorganismy a drobné živočichy vyskytující se v půdě. Na druhé
straně je však požadavek cenově dostupných potravin. Je nutné hledat cesty ke spolupráci mezi zemědělci,
vlastníky půdy a přírodními hodnotami.
Obnova stability a druhové pestrosti lesů. Kůrovcová kalamita, která se prohnala Opavskem v posledních
letech, jasně ukázala slabiny monokulturně pěstovaných lesů. Nevhodné založení jednodruhových porostů v
minulosti mělo za následek rychlé šíření škůdců a v souvislosti s tím ovlivnění biotopů zvířat, zvýšení půdní
eroze na hromadně těžených plochách a rovněž také technickou nepřipravenost na takový rozsah škod.
V současné době dochází již k postupné obnově kůrovcem zničených ploch.
Snížení produkce odpadů v obcích. Ačkoliv již mnohé obce udělaly velký pokrok v odpadovém hospodářství a
snaží se motivovat občany ke třídění, jedná se o druhotné řešení problému. Motivace občanů by se měla
soustředit na snížení jejich spotřeby, na znovuobnovení tradice opravy věcí tak, aby mohly sloužit déle a staly
se odpadem později. Vše by mělo směřovat k bezobalovým technologiím. Až dalším krokem je třídění a
využívání odpadu.
Zlepšení životního prostředí v sídlech. Jsou obce, ve kterých plochy zeleně nejsou řešeny koncepčně. Zeleň
byla v minulosti vytvářena projektanty, kteří neznali souvislosti řešeného místa, anebo plochy zeleně byly
osázeny zbytky z výsadeb ze zahrad okolo žijících lidí. Spolupráce odborníků a lidí žijících v místě realizace
zeleně přináší mnohem inovativnější a udržitelnější výsledky. Je rovněž důležité na začátku realizace určit,
komu bude prostor určen a jakému účelu bude sloužit.
Posílení biologické rozmanitosti a ochrana rostlin, zvířat a stanovišť. Území MAS Opavska je výrazně
ovlivněno zemědělskou činností zejména v částech kolem řeky Opavy. Zemědělské monokultury neposkytují
vhodný biotop pro život širokého druhového spektra živočichů. Touto změnou trpí zejména hmyz. Ani pro
vyšší druhy živočichů nejsou polní celky vhodným životním prostředím. Vhodnou alternativou konvenčnímu
zemědělství by mohla být obnova mezí, remízů, výsadba sadů, alejí, které zlepšují biodiverzitu.
Podpora realizace komplexního edukačního centra pro vzdělávání v tématech udržitelnosti. Vzdělávání
v tématech udržitelného života je soustředěno převážně do mateřských a základních škol, některé neziskové
organizace se věnují také osvětě a výchově, ale pouze v segmentu, v němž jsou zainteresované. Komplexní
edukační centrum, které bude soustřeďovat lektory průřezově ze všech témat a bude se zaměřovat nejen na
dětskou část populace, ale také na dospělé výrazně posune citlivost společnosti k problémům životního
prostředí regionu.

RPP 02: Energetika a úspory energií
Potenciál úspor energií není v území zdaleka vyčerpán. Pro úspory existuje prostor v oblasti bydlení (rodinné i
bytové domy), na úrovni obcí (obecní úřady, školy, kulturní, sportovní, sociální zařízení, veřejné osvětlení,
veřejná doprava atd.), na úrovni soukromého sektoru (zemědělské i nezemědělské podnikání) i na úrovni
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technické infrastruktury (distribuce, akumulace, měření a regulace). Většina objektů v soukromém i veřejném
sektoru je hodnocena jako nehospodárná. Investice do úspor mohou dlouhodobě přinášet zajímavé výsledky
a ušetřit rozpočty obcí, podniků i rodin, a přispět ke zmírnění klimatické krize. Úspory mohou být dosaženy
také zaváděním moderních a vysoce účinných zdrojů tepla v obcích, podnicích i u občanů.
Souběžně s naplňováním potenciálu úspor by mělo docházet v regionu k postupnému přechodu
na obnovitelné zdroje energie a zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií. Právě na venkově k tomu
máme více než vhodné podmínky. Řada obcí vlastní lesy (energeticky využitelná biomasa - dřevo, štěpka),
stále není naplněn potenciál rychle rostoucích energetických dřevin na půdách nižší bonity, využívat je možno
i odpady ze zemědělské výroby (bioplynové stanice), venkov disponuje množstvím vhodných střech pro
fotovoltaické elektrárny a v neposlední řadě je k dispozici i energie vody na řekách Moravici a Opavě. Mimo
cenné pohledové partie krajiny se nabízí i rozumné využití síly větru. Do budoucna tak teoreticky může mít
opavský venkov pozitivní bilanci energie (více vyprodukuje, než spotřebuje).
Pro úspory a efektivní využívání OZE je potřeba věnovat pozornost také organizačním inovacím, mezi které
patří zejména profesionální energetický management a spolupráce energetických komunit. Energetická
spolupráce komunit na místní úrovni vede k zefektivnění výroby, distribuce, akumulace a spotřeby energie.
Sekundárním efektem komunitní energetiky může být podpora lokální ekonomiky, zvýšení resilience území a
tvorba pracovních míst.

RPP 03: Podpora zemědělství a zemědělské infrastruktury v území MAS
Podpora udržitelného hospodaření s vodou v zemědělství. Změna klimatu přináší časté výkyvy počasí.
Výsledkem jsou krátké, ale intenzivní srážky. Toto má za následek půdní erozi. Nedostatečné zasakování a
přímý odtok vody do vodotečí a z povodí. Srážky nejsou zachytávány a často jsou zaústěny rovnou v dešťové
kanalizaci nebo do komunikací. Pitnou vodou je plýtváno například při splachování, napouštění bazénů nebo
zalévání. V zemědělství jsou pak ve velké míře využívány prostředky na ochranu rostlin a zároveň nejsou vždy
vhodně aplikovány, což vede k ohrožení vodních ekosystémů.
Ochrana zemědělské půdy, předcházení degradaci půdy v území MAS. V České republice a také v území
MAS dochází k masivní degradaci půdy. Zemědělství výrazně stojí na velkopodnicích, jejichž cílem je
ekonomická efektivita. Rozsáhlé půdní bloky se tak obhospodařují velkými zemědělskými stroji, pro něž jsou
meze, remízky a polní cesty, které by zmírnily degradaci půd, překážkou. Dochází tak k nedodržování osevních
postupů, úbytku organické hmoty v půdě, utužování půd a jejich další degradaci.
Zachování a rozšiřování krajinných prvků na lesní půdě, podpora investic do šetrných lesnických
technologií. V dnešní době je zřetelný úbytek nebo snížení krajinných prvků v lesích. Jedná se o zhoršení
kvality lesních cest a jejich zanedbávanou údržbu. Dále narážíme na úbytek sezónních tůní, které přestávají
vlivem zabahnění nebo neudržování plnit svou přirozenou funkci. Ubývá též bylinné a keřové patro díky
smrkovým monokulturám a okyselování půdy. Díky výskytu těchto monokultur dochází ke snižování
obranyschopnost lesa.
Obnova přírody a krajiny, přírodně-produkční systémů (především v lesích) po kalamitách a katastrofách kůrovec, větrné kalamity. Z důvodu těžby lesních porostů po kůrovcové kalamitě dochází k odlesňování
lesních pozemků. Je důležité obnovit lesní pozemky a přilehlá území. Vlivem pojezdu těžké techniky na
pozemcích lesních cest a přilehlých manipulačních ploch dochází k jejich poškození. Nevyhovující lesní
komunikace může mít také za následek snížení rekreační funkce lesa. Vlivem kácení dochází také k ničení
turistického značení. Holiny lze také využít k obnově zasakovacích tůní, mokřadů, které přispějí k zadržení
vody na budoucích lesních pozemcích a zpříjemnění mikroklimatu.
Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Dnešní spotřebitel klade důraz na cenu, méně
pak na kvalitu potraviny. Nicméně postupně narůstá okruh lidí, kteří toto spotřebitelské chování mění, ověřují
si původ surovin, používané technologie zpracování a odmítají anonymní globální potraviny, častěji využívají
nákup přímo u svého farmáře nebo prodejny s regionálními produkty. Místní zpracovatelé a výrobci pociťují
tlak na kvalitu. Potřebují investovat do moderních technologií a provozů a rozšiřovat nabídku výrobků a
služeb. Vhodnou formou podpory a lepší využití potenciálů místních výrobců představují systémy certifikace
výrobků a služeb, např. regionální značkou OPAVSKÉ SLEZSKO.
RPP 04: Inovativní regionální podnikání v území MAS
Stabilizovaný trh práce, kde nabídka = poptávka (v množství i kvalifikaci). V regionu existují velcí
zaměstnavatelé, kteří vytvářejí silnou poptávku po pracovní síle, v krizi se však tento fakt projevuje jako
destabilizující prvek pracovního trhu. Zároveň největší podíl ekonomických subjektů tvoří živnostníci. V území
MAS se postupně snižoval podíl nezaměstnaných osob do roku 2019 až na hodnotu 2,8%, některé obce
v území vykazovaly dokonce 0% nezaměstnanost. Všechny výše uvedené důvody tak vedou k současnému
nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce. Velká část zaměstnavatelů má problém s obsazením a
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vzděláváním zaměstnanců na pozicích, které vyžaduji odborné vzdělání, zejména pak technické vzdělání.
Problémem jsou zejména digitální kompetence jednotlivých pracovníků např. u obsluhy strojů. Je potřeba
situaci řešit vylepšením komunikace a interakce mezi zaměstnavateli a vzdělávacím systémem. V základním i
celoživotním vzdělávání je pak nutné i nadále pokračovat v projektech, které jsou navázány na rozvoj
polytechnických dovedností jak u dětí, tak i dospělých.
Inovativní podnikání s vyšší přidanou hodnotou, vysoká produktivita práce. Převažující ekonomickou
činností v území je těžba, průmysl a stavebnictví. Zejména v těchto oborech je pak důležitá a potřebná
podpora produkce s vyšší přidanou hodnotou a také vysoká produktivita práce. Cestou k vyšší přidané
hodnotě a k vysoké produktivitě práce je automatizace a digitalizace, aplikace výsledků výzkumu a vývoje pro
jednotlivé obory a provozy. Dílčí potřebou je pořízení moderních SW nástrojů, digitalizace výrobních procesů i
služeb a zlepšená konektivita podniků založená na vysokorychlostním internetu. Potřebou zejména malých a
středních podniků v území MAS je zavádění a rozvoj automatizace a robotizace prostřednictvím startovacích
projektů, které budou v podnicích aplikovány. Jako důležité a přínosné pro vyšší efektivitu výroby a služeb
jsou vnímány také investice do úspor energií a obnovitelných zdrojů energie v podnikové sféře. Synergické
efekty může mít zavádění prvků čisté dopravy, kde to je technicky realizovatelné tak s využitím
elektromobility (využití OZE, snížení nákladů, zvýšení odolnosti a nezávislosti, zlepšení image).
Zlepšení propagace a zvyšování povědomí o regionální produkci a přínosech lokální ekonomiky.
Globalizace a obchodní řetězce vytlačují maloobchod a drobné venkovské zpracovatele, především v produkci
a distribuci potravin, ale i v dalších oblastech. Zásadní potřebou pro regionální producenty je zvýšení
povědomí o fungování lokální ekonomiky a podpora regionálních producentů za pomoci využití tradic,
kulturního a přírodního dědictví (zážitkové akce, ochutnávky a aktivity, řemeslné workshopy, tradiční pokrmy,
slavnosti). Zároveň regionální ekonomikou zvyšovat atraktivitu regionu, tak aby neopouštěli lidé region,
podporou regionálních produktů a regionálních služeb (regionální restaurace, regionální gastronomie,
regionální zážitkový turismus, obchody s regionálními potravinami)
Podpora cestovního ruchu v území MAS Opavsko. Území MAS Opavsko je součástí Turistické oblasti Opavské
Slezsko. Tato oblast je turisticky zajímavá, ale je zároveň turisticky nejméně doceněnou oblastí
Moravskoslezského kraje. V regionu se nachází velké množství zámků a dosud neobjevené přírodní i kulturní
bohatství a také nepřetížené objekty. Rozvoji cestovního ruchu nepřispívá ani nepropojená a řídká síť
cyklostezek, protože cykloturistika se v posledních letech stala velice atraktivní a stává se u mnoha
návštěvníků území kritériem pro výběr aktivní dovolené. Základní potřebou území v oblasti cestovního ruchu
je udržet stávající a oslovit nové návštěvníky a motivovat je k delšímu a opakovanému pobytu v území.
Možnou cestou ke zlepšení může být spolupráce veřejného a soukromého sektoru, např. budování veřejné
turistické infrastruktury s vhodným napojením soukromých subjektů, např. rozvíjející se působení geoparku
Krajina břidlice.
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
Zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení stavu místních komunikací v obcích. V řadě lokalit roste intenzita
dopravy se všemi negativními důsledky (bezpečnost, ovzduší, hluk). Instalované bezpečnostní prvky
(přechody, bezbariérové nástupiště, chodníky, osvětlení, zpomalovací prvky apod.) mohou pomoci omezit
střety mezi jednotlivými účastníky dopravy, zpřístupní veřejnou dopravu osobám s omezením pohybu či
orientace.
S bezpečností dopravy souvisí také stav komunikací. Komunikace na hlavních tazích (silnice I. a II. třídy) jsou
ve správě kraje a jsou také pravidelně rekonstruovány. V katastru obcí jsou však největším problémem právě
místní komunikace, které jsou v mnoha částech obcí v kritickém stavu, se stavem komunikací souvisí i
potřebné rekonstrukce mostů. Rekonstrukce komunikaci v obcích přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v
obcích a také k plynulému navázání místních komunikací na zrekonstruované silnice vyšších tříd.
Nedostatečná kvalitní síť cyklostezek a chybějící infrastruktura pro cyklisty. Vyhrazené komunikace pouze
pro cyklisty nebo se smíšeným provozem (cyklisté, chodci) jsou v území spíše výjimkou, a pokud existují, tak
jsou přetížené a nebezpečné pro pohyb „rekreačních“ cyklistů. Především chybí páteřní trasy propojující
sousední obce a celé širší regiony v přirozené spádovosti (např. spojnice Vítkov – Hradec nad Moravicí, Opava
– Háj ve Slezsku, Branka u Opavy – Uhlířov – Slavkov, apod.). Vybudováním sítě vzájemně propojených
cyklostezek a vybudování doprovodné cyklistické infrastruktury dojde k částečné eliminaci negativních vlivů
individuální automobilové dopravy a zvýšení atraktivity cyklistické, pěší a veřejné dopravy a to jak pro
cyklistiku sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, tak také cykloturistiku jako takovou. Zároveň
neexistuje ucelený dokument (koncepce) sloužící k strategickému plánování a řešení cyklostezek v území
MAS, tak aby na sebe cyklostezky navazovaly a doplňovaly se.
Nevybavená veřejná prostranství zejména v malých obcích, nevzhledné nevyužívané plochy v intravilánech
obcí. Veřejná prostranství jsou jedním z nejzásadnějších ukazatelů při hodnocení vzhledu obce a zároveň jsou
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to místa, kde se odehrává podstatná část komunitního života v obci. V malých obcích probíhá údržba těchto
prostranství většinou v režii samotných obcí, ale chybí finanční prostředky na zásadnější revitalizace těchto
míst, která by mohla sloužit mnohem účelněji. Většina obcí má tak vypracované studie pro revitalizaci
takových prostranství, ale čekají na vhodný dotační titul, který by jim pomohl realizovat tyto připravené
projekty.
Revitalizací veřejných prostranství dojde k zatraktivnění obcí jako místa pro spokojený komunitní život a také
k zlepšení životního prostředí v intravilánech vlivem realizace zelené infrastruktury a dalších přírodě blízkých
opatřeních.
Neutěšený stav památek místního významu. Řada kulturních památek v území je ve špatném technickém
stavu, ten byl v posledních letech způsoben nedostatkem financí a upřednostněním jiných priorit v rozvoji
obcí. Vzhledem ke stáří objektů je pak často nutná jejich zásadní rekonstrukce. Nejrozšířenějšími kulturními
památkami v území jsou objekty sakrální architektury kostely, kaple a drobná sakrální architektura.
Nevyhovující nebo chybějící kanalizace a čistírny odpadních vod. Nevyhovující nebo chybějící kanalizace a
čistírny odpadních vod jsou jedním z největších problémů technické infrastruktury v obcích MAS. Tento
problém se stává stále významnější z důvodu stěhování obyvatel z měst na venkov, protože zvyšující se počet
obyvatel v některých obcích vytváří tlak na technickou infrastrukturu, to znamená, že v obcích, kde již je ČOV
a kanalizace vybudována musí přistoupit k intenzifikaci ČOV a dopojování dalších částí kanalizace. Efektivní
cestou, zvláště v menších obcích nebo odloučených místních částech, s výhodným poměrem cena/výkon na
1EO, je využití moderního systému domovních ČOV, pořízených, provozovaných a kontrolovaných obcí.
Chybějící napojení obcí na vysokorychlostní internet. Dostupnost vysokorychlostního připojení k internetu
pro občany, ekonomické subjekty a další subjekty jako jsou školy, knihovny, obce má strategický význam pro
rozvoj regionu. Požadavky na dostupnou rychlost a kapacitu internetu prudce rostly v období coronavirové
krize (on-line výuka, lockdown či homeoffice, elektronický prodej a poskytování služeb na dálku) a dále budou
narůstat. Většina obcí v území je pokryta internetem o rychlosti 10Mbit/s až 20 Mbit/s. Potřeba je
identifikována v hodnotách nad 50 Mbit/s. Zároveň v případě stavby vodovodů či kanalizace nejsou
realizovány přípolože optických kabelů, které by významně zvýšily parametry připojení při rozumné ceně
investice. Řešení vysokorychlostního připojení k internetu přispěje všeobecně k lepší kvalitě života obyvatel
v území a také k efektivnějšímu řešení problémů prostřednictvím on-line prostředí ve styku s úřady,
zdravotnickými zařízeními, e-shopy a další. Zavedení vysokorychlostního internetu v periferních obcích (kde
zdánlivě nemá ekonomické opodstatnění) má potenciál zastavit nepříznivý trend odchodu mladých obyvatel
z venkova a navíc může dokonce přilákat k životu i podnikání nové obyvatele.
Velké množství obecních knihoven nemá dostatečně vybavené návštěvnické a technické zázemí. Ve většině
obcí MAS Opavsko se nachází knihovna, v 7mi obcích jde o profesionální knihovnu. Zároveň knihovny slouží k
dalším komunitním aktivitám, jako jsou přednášky, besedy, workshopy, dílny, atd. Knihovny v území však
nemají odpovídající návštěvnické zázemí, chybí čítárny (vnitřní i venkovní) a další technické vybavení jako jsou
interaktivní tabule, dataprojektory či barevné tiskárny. Specifickým požadavkem knihoven je pak rozšíření
kamerového systému.
Nedostatečné a nevyhovující prostory pro kulturně společenské vyžití a sport v obcích MAS. Všechny obce v
území MAS nabízejí bohaté kulturní, společenské i sportovní vyžití. Tyto společenské a sportovní akce jsou
pořádány místními spolky nebo samotnou obcí. Problémem zejména v malých obcích jsou však nevyhovující
prostory, které jsou určeny pro kulturně společenské akce zejména kulturní domy, klubovny, komunitní
centra. Tato zařízení jsou v mnoha případech zastaralá, nedostatečná kapacitně či s nevhodným sociálním
zařízením. U sportovních zázemí v obcích je situace podobná.
RPP 06: Zvýšení bezpečnosti v obcích MAS Opavsko
Chybějící technické vybavení požárních jednotek JPO V, špatný stav umělých zdrojů požární vody v obcích
Většina obcí v území MAS má vlastní jednotku požární ochrany kategorie pět. V menší míře se pak objevují
JPO II a III. V minulých letech se několikrát potvrdilo, že tyto jednotky nižšího řádu jsou neodmyslitelnou
součástí a pomocí celého systému požární ochrany na území MAS. Bohužel některé jednotky musely svou
činnost ukončit a to hlavně s ohledem na nedostatečnou členskou základnu, ale také z důvodu
nedostatečného vybavení těchto jednotek. Problémem v této oblasti jsou také umělé zdroje požární vody v
obcích, nádrže jsou většinou zastaralé, uniká z nich voda a kvalita vody v těchto nádržích je nízká. Doplněním
vybavení JPO V a revitalizací umělých nádrží v obcích dojde k vyšší akceschopnosti nejen požárních jednotek
působících v obcích, ale také při požárních zásazích, které mají regionální charakter, zároveň také dojde ke
zvýšení ochrany obyvatel obcí při nepředvídatelných situacích.
Zlepšení infrastruktury a řízení ochrany bezpečnosti obyvatel z regionální úrovně
Obecní zastupitelstva nemají vypracovány dlouhodobé strategické dokumenty, které by připravily obce na
jednotlivé krizové situace. Ve většině případů nejsou ani zřízeny bezpečnostní skupiny, které by řešily
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nepředvídatelné situace, které by mohly v obcích nastat a tyto situace nejsou promítnuty do územního a
strategického plánování na obcích. Vytvořením a řízením strategických dokumentů na obcích a také řízení
bezpečnostních skupin na obcích povede k lepší připravenosti jednotlivých obcí na krizové situace a k lepšímu
plánování pořizování bezpečnostní infrastruktury na obcích jako je vybavení pro jednotky hasičů, kamerové
systémy, ICT bezpečnostní vybavení a další. Zároveň vyřešení této potřeby povede k zvýšení pocitu bezpečí
obyvatel.
Kvalitní, bezpečná a efektivní veřejná správa
Kvalita a efektivita veřejné správy, její schopnost orientovat se ve změnách podmínek a v nových výzvách či
naopak ohroženích je rozhodujícím parametrem pro to, jestli kvalita života v území Opavska roste nebo klesá.
Oproti podnikatelskému nebo neziskovému sektoru je v sektoru veřejném daleko vyšší „fluktuace“, cyklus
čtyřletých volebních období vede k neustálému přeskupování na úrovni zastupitelstev obcí, starostů, členů
komisí, ale také jejich vazeb a kontaktů na úředníky všech stupňů, poslance a senátory, krajské zastupitele
apod. Kombinace měnícího se personálního zastoupení, legislativních změn a turbulentního společenského
vývoje přináší vysoké nároky na schopnost přijímat a řídit tyto změny na jednotlivých úrovních. Zároveň také
vznikají velké nároky na zabezpečení jednotlivých informačních systémů obcí a připravenost jednotlivých
struktur na kybernetické hrozby.
RPP 07: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS Opavsko
Zajištění rovnoměrné dostupnosti a kvality sociálních služeb a navazujících aktivit (sociální poradenství a
terénní sociální práce) včetně zajištění investic do sociálních služeb na území MAS Opavsko. Z analýzy
sociálních služeb v území MAS vyplývá jejich nerovnoměrná dostupnost a prakticky neexistující sociální
poradenství a terénní sociální práce v území. Pokud sociální poradenství či terénní sociální služba existují, pak
se jedná pouze o krátkodobý dotační projekt, reálně pak dlouhodobě nefungují formy navazujících sociálních
aktivit v území. Jako problematické se jeví také investiční potřeby v jednotlivých sociálních zařízeních,
vybavení je zastaralé, budovy (zejména senior centra) je nutné rekonstruovat (rozšiřovat) s ohledem na
nedostatečné kapacity těchto zařízení.
Zajistit sociální práci na obcích, kde nemají k dispozici profesionální sociální pracovníky a poskytnout
těmto obcím metodickou podporu. Realizací projektů zaměřených na sociální oblast v území MAS, ukazuje
na nedostatečnou metodickou podporu obcí v sociální oblasti a problematiku řešící vznik, realizaci a udržení
sociálních služeb na území jednotlivých obcí MAS.
Rozvíjet klíčové kompetence pracovníků působících v sociální oblasti. Tato potřeba úzce navazuje na
všechny dílčí potřeby v sociální oblasti a v oblasti sociálních služeb. Rozvíjení klíčových kompetencí pracovníků
v sociální oblasti je vnímáno jako důležité pro zkvalitňování sociální práce a sociálních služeb na území MAS.
Pracovníky v sociální oblasti je nutné z dlouhodobého hlediska vzdělávat a rozvíjet jejich klíčové kompetence,
tak aby nedocházelo k demotivaci pracovníků v sociální oblasti a následnému odchodu do jiných pozic či
zaměstnání.
Posílení sociální práce na obcích s ohledem na trend stárnutí populace a nedostatečné kapacity
pobytových služeb určené pro seniory v území MAS. Rozvíjení sociální práce na obcích je důležité hlavně
proto, aby potřební senioři mohli zůstat ve svém obvyklém (domácím) prostředí. V návaznosti na zachování
domácího prostředí u seniorů vzniká také potřeba posílení sociálního poradenství pro seniory a jejich rodiny,
denní a týdenní stacionáře přímo v místě bydliště a také terénní služby (formální i neformální). Jednou
z možností jak částečně řešit tuto problematiku se jeví zajištění dobrovolníků dostupných přímo v obcích pro
péči o seniory, provázání generací a aktivit na bázi homesharingu.
Potřeba zajištění „senior taxi“, resp. nízkonákladových, čistých aut pro dopravu seniorů např. k lékaři.
S problematikou zvyšování podílu seniorské populace v území souvisí i jejich mobilita a potřebná nezávislost
na veřejné dopravě. Tato doprava se nejen v době pandemie COVid-19 projevuje více než nezbytná. S touto
potřebou vzniká také potřeba nalézt nositele projektu, který by zaštiťoval projekt jak investičně, tak
zaměstnanecky.
Potřeba podpory osob pečujících o své blízké. Za klíčové aktéry v sociální problematice jsou považovány také
osoby pečující o své blízké. Tyto osoby potřebují poradenství, podporu a motivaci při péči o osobu blízkou, tak
i další aktivity jako je například možnost sdílení s dalšími osobami pečujícími v rámci svépomocných skupin či
dostupnost sociálních služeb na území MAS, které umožní odlehčení a zajistí další potřeby při péči o osobu
blízkou.
Rozvíjet zázemí (klubovny, komunitní centra, veřejná prostranství) a kompetence pracovníků působících na
obcích v komunitní práci a participativních metodách a technikách. V minulém programovém období byly
ve velké míře na území MAS podpořeny investiční projekty komunitních center, kde vždy působí komunitní
pracovník a rozvíjí a propaguje aktivity komunitního života a komunitního centra v obci. MAS chce dále
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podporovat projekty, které povedou k rozvoji činnosti komunitních center, ale také k rozvoji kluboven a
dalších míst v obci a hlavně aby tyto činnosti facilitoval kompetentní komunitní pracovník, který bude rozvíjet
ve spolupráci se zapojením místních občanů jednotlivé aktivity komunitních zařízení.
Potřeba sdílení, mezioborové spolupráce a vzájemného partnerství s ohledem na dostupnost informací
v sociální oblasti a na vzájemnou informovanost. Důležitou oblastí pro sociální problematiku je také
partnerství napříč obory a jednotlivými disciplínami a vzájemná výměna zkušeností, tak aby byly předávány
informace mezi jednotlivými partnery. K tomuto účelu může sloužit zejména komunitní plánování a
mezioborová setkání se zapojením zástupců obcí, veřejné správy a zástupců různých resortů, kteří se věnují
nejen sociální oblasti, ale také zdravotnictví, školství, legislativě atp.
Zajistit dostupné bydlení (nízkonákladové, startovací byty, sociální bydlení) pro potřebné občany (zejména
seniory, rodiny s dětmi, pečující osoby, osoby ohrožené sociálním vyloučením). Z analýzy sociálního bydlení
v území vyplývá, že takový typ bydlení v současné chvíli na území prakticky neexistuje. A pokud ano, tak si ho
řídí obce ve své režii jako například podporované obecní bydlení, ale existence takových bytů není
propagována jako sociální bydlení či jako startovací, nízkonákladové byty. Problémem v této oblasti je stále
neexistující zákon o sociálním bydlení, proto obce nemají povinnost takové bydlení v obci zřizovat.
RPP 08: Zkvalitnění vzdělávání a infrastruktury pro vzdělávání v území MAS
Společné řešení místně specifických problémů a potřeb na základě spolupráce nejrůznějších aktérů
v oblasti vzdělávání (navázání na aktivity realizované v rámci projektů MAP II) včetně prohlubování
spolupráce škol s cílem vzájemného učení se, šíření dobré praxe a sdílení Místní akční skupina Opavsko se
od roku 2016 aktivně věnuje vzdělávání na Opavsku i Vítkovsku prostřednictvím realizace projektů Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání. Pracovní skupiny, složené výhradně z místních aktérů v oblasti vzdělávání,
se velmi podrobně zaměřují na specifická témata jako je – čtenářská a matematická (pre)gramotnost,
společné vzdělávání, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání (včetně environmentálního vzdělávání),
podpora podnikavosti dětí/žáků, podpora občanských kompetencí. I nadále na tyto aktivity v území MAS
Opavsko chceme navazovat a prohlubovat jejich dopad.
Spolupráci škol je potřeba dále prakticky prohlubovat a přispívat tak ke zlepšování kvality vzdělávání na
Opavsku. Žádoucí je zaměřit sdílení nejenom na zkušenosti, know-how či didaktické materiály, ale také na
sdílení personálních kapacit, zázemí či vybavení (společně využívaná sportoviště, odborné učebny apod.).
Nedostatečná kapacita mateřských škol v některých obcích na území MAS. V řadě obcí MAS Opavsko došlo
vlivem atraktivity venkovského prostředí k vysokému nárůstu počtu obyvatel. To sebou přináší bohužel také
zvýšené nároky na jednotlivé druhy infrastruktur v obcích. Tam, kde se přistěhovaly mladé rodiny s dětmi,
vzniká tlak zejména na školský systém a především na kapacitu mateřských škol, které nejsou schopny
uspokojit všechny žádosti o přijetí dítěte. V důsledku toho dochází k zamítání žádostí a rodiče pak musejí
vozit děti do vzdálenějších větších obcí či měst. Zvýšením kapacity a rekonstrukcí mateřských škol dojde k
zvýšení atraktivity obce jako kvalitního místa pro život mladých rodin. Na straně druhé je důležité také
nezapomínat na motivaci rodin s dětmi ze sociálně znevýhodňujícího prostředí k účasti na předškolním
vzdělávání v reakci na rizikové faktory na straně rodiny (chudoba, nekvalitní a nestabilní bydlení, rozpady
rodin apod.) ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
Průběžné rozšiřování a prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků v mateřských a základních
školách, posílení pedagogického leadershipu vedoucích pracovníků škol. Kvalitní personální zajištění ve
školách je klíčovým faktorem efektivního vzdělávacího procesu. Nutné je zaměřit se na podporu
kontinuálního osobnostního i profesního růstu pedagogických pracovníků prostřednictvím rozvoje jejich
specifické odbornosti a obecných předpokladů kvalitního učitele. Pro zajištění dlouhodobé motivace
pedagogických pracovníků je zcela nezbytné jim poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu v jejich
pedagogickém procesu ze strany vedení školy. V tomto ohledu je proto důležité zaměřovat se také na
poskytování podpory vedení škol v oblasti pedagogického leadershipu.
Zvýšené nároky na technické vybavení mateřských i základních škol v oblasti digitálních technologií,
zajištění kvalitní konektivy školy, rozvoj digitálních kompetencí pedagogů. Doba pandemie COVID-19 a s ní
související distanční výuka velmi jasně poukázala na nedostatečné vybavení škol (zejména mateřských)
z hlediska základní technické infrastruktury (notebooky, tablety, připojení k internetu, konektivita). Potřebou
v území MAS Opavsko je tedy nejenom zvýšit kvalitu i kvantitu technického vybavení, ale také podpořit
digitální kompetence všech pedagogů. V případě mateřských škol je pak důležité posilovat sebevědomí
pedagogů i v základní obsluze technologií (např. PC). Důraz musí být kladen také na odpovědné zpracovávání
digitálního obsahu a bezpečný pohyb v kyberprostoru.
Rozvoj všech předpokladů k utváření základů klíčových kompetencí (včetně kompetencí digitálních)
potřebných pro život u předškolních dětí. Položení základů klíčových kompetencí je velmi důležité nejenom
z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale i pro celoživotní učení. V tomto procesu
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hrají důležitou roli nejenom pedagogové, ale také rodinné zázemí předškolních dětí. Důležité je proto
podporovat provázanost předškolního a základního vzdělávání (z hlediska přechodů dětí mezi jednotlivými
stupni vzdělávání), podporovat vzdělávání rodičů zaměřené na usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ, a také
prohlubovat dovednosti samotných pedagogů (i prostřednictvím koučování, mentoringu).
Důležitou součástí zůstává také podpora digitálních kompetencí u dětí předškolního věku, jejichž cílem by
mělo být budování zdravých návyků v používání příslušných technologií a záměrné učení hrou. Velmi
specificky se chceme v této oblasti zaměřit na rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ, které pojímáme jako
vzdělávání integrující přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání. V oblasti technického vzdělávání
vnímáme jako velkou potřebu nadále u dětí kultivovat kladný vztah k manuálním činnostem prostřednictvím
využívání pracovních stolů (ponků), které se na Opavsku podařilo v letech 2018 - 2020 umístit do řady
mateřských škol. V tomto ohledu by bylo vhodné zaměřit se na další aktivity, které by již započaté návazně
rozšířily (např. tvorba metodik a návodů, pořízení dalšího polytechnicky zaměřeného vybavení apod.).
Efektivní, kontinuální a systematický rozvoj individuálního potenciálu žáků základních škol. V této oblasti je
nutné podpořit nejenom rozvoj nejrůznějších gramotností (čtenářská, matematická, finanční, digitální,
mediální), ale také rozvoj kompetencí potřebných pro zodpovědný život v demokratické společnosti, tedy
dovednostmi i znalostmi k zastávání a prosazování demokratických hodnot a postojů, ochraně lidských práv a
rozvoje občanské soudržnosti. Neméně důležitou částí je také kultivace kompetencí k sociálně a
environmentálně odpovědnému jednání, rozvoj kritického myšlení, schopnost uvažovat o sobě samém, účinně
nakládat s časem a informacemi, chápat společenské dění i v mezinárodním kontextu a spolupracovat
v týmu. Nutná je také podpora zručnosti a rozvoj kladného vztahu k tradičním řemeslům.
Podpora wellbeingu pedagogů a žáků, podpora zdravého klimatu ve škole a podpora škol v procesu
strategického plánování Zabývat se wellbeingem dětí i dospělých osob je velmi klíčové. Škola je prostředím,
které ve wellbeingu dětí hraje klíčovou roli. Obecně platí, že žáci vykazují vyšší celkovou životní spokojenost,
pokud navštěvují školu, v níž panují dobré vztahy mezi žáky a učiteli a kde nejsou žáci vystaveni šikaně.
Ovšem ve školách je velmi často identifikována absence důrazu na oblast psychohygieny. (žákům chybí
dostatek informací v oblasti duševního zdraví). S dobrou duševní pohodou žáků však velmi úzce souvisí i
samotný wellbeing pedagogů. Podle mezinárodních šetření je každý pátý pedagog ohrožen syndromem
vyhoření, což má ve výsledku zásadní dopad na kvalitu jím poskytovaného vzdělávání.
K podpoře zdravého klimatu ve škole může přispět konkrétní nastavení dlouhodobých cílů, ke kterým se má
škola ubírat. Podpora tvorby komplexních a hlavně funkčních strategií na úrovni škol je tak zcela nezbytná.
Vysoká poptávka základních škol po rekonstrukci a vybavení odborných učeben, včetně potřeby
modernizace kmenových učeben málotřídních škol. Dlouhodobě je v území MAS Opavsko evidována vysoká
poptávka škol po vybavení a rekonstrukci odborných učeben (včetně cvičných kuchyní či venkovních učeben),
které velmi výrazně dokáží zkvalitnit a modernizovat výuku, zaujmout žáka a vzbudit v něm zájem o vědecké i
řemeslné obory. Vedle odborných učeben je však důležité věnovat pozornost také kmenovým učebnám,
v nichž žáci tráví většinu vyučovacího času. Za jednu z nejdůležitějších potřeb v této problematice se tak jeví
modernizace kmenových učeben málotřídních základních škol, ve kterých probíhá vyučování i více ročníků
najednou a nároky na vybavení učeben jsou tak větší. Podpora málotřídních škol je zásadní, neboť ve
srovnání s úplnými školami dokáží vést žáky k větší samostatnosti, kooperaci a jejich předností je malý
kolektiv žáků. Dostupnost tohoto typu škol ve venkovském prostředí přináší také značné výhody rodině žáka a
místní komunitě. Žák nemusí do školy dlouze dojíždět a svůj potenciál i hodnoty přenáší do území, které velmi
dobře zná. S potřebou modernizace ať už kmenových či odborných učeben se zároveň pojí také vhodně a
kvalitně zabezpečená konektivita celé školy.
Podpora zájmového a neformálního vzdělávání v území MAS Opavsko. Neformální a zájmové vzdělávání je
důležitým prvkem působícím při vzdělávání dětí a mladých lidí, ale i dospělých (viz celoživotní učení).
Smysluplné trávení volného času přispívá nejen k celistvému rozvoji osobnosti, rozvoji potenciálu a podpoře
nadání dětí, ale působí i jako prevence vůči negativním vlivům. Je nutné si uvědomit, že celou řadu dovedností
a kompetencí získávají žáci právě mimo školská zařízení. V území působí několik středisek volného času,
školní družiny i školní kluby při základních školách, které zájmové vzdělávání poskytují. Nabídka neformálního
vzdělávání však není rovnoměrně rozložena v území MAS a mnohdy je nutné, aby účastníci takového
vzdělávání složitě dojížděli. Jako nedostatek vnímáme nedostatečnou vybavenost zařízení pro zájmové a
neformální vzdělávání, často jsou nutné rekonstrukce vnitřního vybavení budov (rekonstrukce
elektroinstalace a sociálního zařízení), vybavení a rekonstrukce učeben (kluboven) a také rekonstrukce
venkovního vybavení (realizace zahrad s herními prvky pro pohybové aktivity dětí). Velmi přínosnou by byla
podpora dalšího vzdělávání poskytovatelů neformálního vzdělávání, a to především ve způsobech mapování
a uvědomění kompetencí, které se děti prostřednictvím kroužků/volnočasových aktivit naučily či si je
upevnily. Vzhledem k zaměření Moravskoslezského kraje by bylo vhodné rozšíření nabídky nejen
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polytechnicky a řemeslně orientovaného neformálního vzdělávání, ale s ohledem na průmysl 4.0 také
digitálně a multimediálně zaměřených volnočasových aktivit. K tomuto je ovšem zapotřebí zajistit vhodné a
adekvátně vybavené prostory a především v dané problematice vzdělané a orientované pedagogy volného
času včetně zajištění dostatečně silného internetového připojení.
Nedostatečná podpora základního uměleckého vzdělávání. Úlohou základního uměleckého vzdělávání je
poskytovat základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a dále rozvíjet a kultivovat umělecké nadání
širokého okruhu zájemců. Úloha ZUŠ je důležitá zvláště v této době, kdy je umělecké vzdělávání ve školách na
úpadku. Dotace na esteticko-výchovné předměty jsou minimální a jsou stavěny na úroveň méně důležitých
předmětů. Často je ZUŠ jedinou možností, kde získat vzdělání v uměleckých oborech, rozvíjet nadání a
estetické cítění. V neposlední řadě jsou také jedinou možností, kde se mohou studenti připravit k talentovým
a přijímacím zkouškám na vysoké školy s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. V regionu existuje
několik základních uměleckých škol, které mají v některých obcích své pobočky, a to pouze ve vybraných
oborech. Vnímáme potřebu větší podpory základním uměleckým školám v území, a to jak dětem, tak také
pedagogům. V nabídce ZUŠ by se mohly objevit nové umělecké obory jako např. elektronické zpracování
hudby, multimediální tvorba, literárně dramatický obor apod. Pedagogům bychom pak mohli nabídnout další
kvalitní vzdělávání v oboru. V rámci principů celoživotního vzdělávání by pak cílovou skupinou ZUŠ mohly být
nejen děti a mládež, ale také dospělí a senioři.
Zvýšení účasti obyvatel MAS Opavsko na celoživotním vzdělávání. Celoživotní učení je procesem, který
zahrnuje každé studium během života. Je považováno za kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí,
intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního vzdělávání. Patří sem
povinná školní docházka, rekvalifikace, kurzy, vzdělávání seniorů apod. Z dlouhodobého hlediska se bohužel
snižuje účast obyvatel na dalším vzdělávání, proto je z pohledu MAS potřebné a důležité v oblasti
celoživotního vzdělávání zmonitorovat nabídku celoživotního učení v území. Následovat by měly kroky
k nastavení takových opatření, které by pomohly řešit zjištěné problémy a nedostatky. Podle dosud zjištěných
poznatků předpokládáme, že se budou problémy primárně týkat nedostatečné nabídky vzdělávacích služeb
v dostupnosti i kvalitě, nedostatečné podpory škol, komunitních center a dalších institucí a jejich otevřenosti
pro všechny věkové skupiny a stupně vzdělávání.
Podpora rozvoje kvality škol ke snížení výrazných nerovností v kvalitě škol a tím snížení úrovně závislosti
výsledků vzdělávání na ekonomickém, sociálním a kulturním statusu rodiny žáka . Nerovnosti v kvalitě škol
(a to v podobě regionálních nerovností i nerovností uvnitř regionů), které do velké míry determinují
individuální vzdělávací výsledky a vedou k omezení rovnosti šancí na dosažení kvalitního vzdělání. Snížení
úrovně závislosti výsledků vzdělávání na ekonomickém, sociálním a kulturním statusu (ECSC) rodiny žáka.

3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
Pro dosažení vize MAS Opavsko byly definovány 3 strategické cíle. K těmto strategickým cílům byly
určeny indikátory. Popis monitoringu a evaluace indikátorů je uveden v kapitole 4.4 Popis
monitoringu a evaluace strategie. Ke každému Strategickému cíli byly určeny Specifické cíle (celkem
19 specifických cílů), opatření (celkem 27 opatření) vedoucí k naplnění Specifických cílů a aktivity,
které budou směřovat k naplnění opatření. U každého opatření Strategického rámce SCLLD jsou
uvedeny konkrétní rozvojové potřeby (RPP) zjištěné v Analýze potenciálu a potřeb území. Rozvojové
potřeby reagují také na příslušný specifický cíl, který je přiřazen k jednotlivým opatřením.
3.1.1 Vize

Opavsko jako domov šťastných, zdravých, a spokojených lidí, kteří mají přátelské vztahy se
svými sousedy, žijí v bezpečí a jsou ohleduplní ke svému okolí.

19

3.1.2 Strategické cíle
Strategický cíl A: „Zlepšení životního PROSTŘEDÍ v obcích i v krajině, udržitelnost regionální ekonomiky a
dopravy, adaptace na změnu klimatu na regionální úrovni Opavska“

Strategický cíl B: „Efektivní, konkurenceschopná, inovativní a s výzkumem spolupracující regionální
EKONOMIKA, reagující na společenské i technologické změny. Dobře vybavené území (dopravní, informační a
jiná síťová INFRASTRUKTURA) jako zdroj bohatství Opavska“

Strategický cíl C: „Soudržná, vzdělaná, kulturní, zdravá a bezpečná SPOLEČNOST s kvalitní veřejnou
správou, aktivním občanským sektorem a atraktivními veřejnými prostory směřující k stále vyšší kvalitě
života na Opavsku

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Strategický cíl A: „Zlepšení životního PROSTŘEDÍ v obcích i v krajině, udržitelnost regionální ekonomiky a
dopravy, adaptace na změnu klimatu na regionální úrovni Opavska“
Specifický cíl A 1: Zlepšení kvality a množství vody
RPP pro Specifický cíl A 1 a Opatření A 1.1:
RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS
RPP 03: Podpora zemědělství a zemědělské infrastruktury v území MAS
Opatření A 1.1: Ochrana a zlepšení stavu vody a vodní hospodářství
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 adaptace na změnu klimatu, prevence rizik a resilience vůči katastrofám, včetně klimaadaptačních
krajinných úprav, opatření na zemědělské a lesní půdě na zadržování vody v krajině, včetně realizace
pozemkových úprav, omezování eroze, pěstování meziplodin, zvyšování obsahu organické hmoty v půdě
vč. lesa, management na zemědělské a lesní půdě včetně péče o půdu (proti chemické a mechanické
degradaci - investice do zemědělských a lesnických technologií na ochranu půdy, omezování těžební
eroze péčí o dopravní stavby v lesích, boj proti záborům půdy), ochrana mokřadů.
 podpora udržitelného hospodaření s vodou, od zdrojů pitné vody přes využití dešťových vod po čištění
odpadních vod a využití takto vyčištěných odpadních vod v obcích, snižování spotřeby vody ve výrobě,
snižování ztrát vody v rozvodech v domácnostech, obcích a firmách.
 snížení vnosu znečišťujících látek do vodního prostředí především ze zemědělství (hnojiva, látky pro
chemickou ochranu rostlin, léčiv apod.), omezení používaní těchto látek v blízkosti vod, podpora zeleného
hnojení a pěstování dusík vázajících plodin.
Specifický cíl A 2: Snížení počtu obyvatel v obcích MAS vystavených nadlimitnímu množství znečišťujících
látek v ovzduší
RPP pro Specifický cíl A 2 a Opatření A 2.1:
RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS
RPP 02: Energetika a úspory energií
Opatření A 2.1: Zlepšení kvality ovzduší v obcích MAS
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 odstranění stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, jak spalovacích tak nespalovacích (v obcích,
průmyslu, zemědělství aj).
 snižování znečištění ovzduší z dopravy, včetně úklidu prachu ze zpevněných ploch, snížení prašnosti z polí.
 rozšiřování a obnova systému sledování a hodnocení kvality ovzduší a meteodat v regionálním měřítku.
Specifický cíl A 3: Lepší životní prostředí v obcích a ve volné krajině
RPP pro Specifický cíl A 3 a Opatření A 3.1, Opatření A 3.2:
RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS
RPP 03: Podpora zemědělství a zemědělské infrastruktury v území MAS
Opatření A 3.1: Zlepšení ochrany a péče o přírodu a krajinu
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Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 zachování či posílení biologické rozmanitosti, ochrana druhů fauny i flóry a stanovišť především v krajině,
ale i v sídlech. Citlivé hospodaření v krajině s ohledem na biodiversitu.
 průchodnost krajiny, krajinotvorba, péče o systém chráněných území, zlepšování přírodně-estetických
kvalit krajiny, zachování a obnova tradičního rázu krajiny a sídel Opavska
 zachování a rozšiřování krajinných prvků na zemědělské půdě - zvyšování neprodukčních ploch především remízky, agrolesnické systémy na orných a travnatých plochách (silvoorebné a silvopastorální
systémy), mokřady, zasakovací meze, kamenice, větrolamy, biocentra a biokoridory
 zachování a rozšiřování krajinných prvků na lesní půdě - genofondové porosty, habitatové dřeviny,
meliorační a zpevňující dřeviny, autochtonní porosty, zamezení holosečí, vodní prvky v lese, podpora
rekreačních funkcí lesa, rostoucí podíl lesů s ochrannou funkcí
 biodiversita na produkčních zemědělských plochách: rozšiřování ploch sadů, vinic a jiných trvalých
porostů, krajinotvorné sady, větší pestrost osevních plánů (víceleté plodiny, zelenina, pícniny) s ohledem
na potřeby ochrany vody, zvýšení podílu ekologického zemědělství jak v systému formální kontroly, tak v
systému dobrovolných závazků, zalesňování a zatravňování vhodných ploch, zvýšení biodiversity i
estetiky krajiny
 obnova jak přírody a krajiny, tak přírodně-produkčních systémů (především v lesích) po kalamitách a
katastrofách - kůrovec, větrné kalamity
 péče o domácí a hospodářská zvířata.
Opatření A 3.2: Zkvalitňování a estetizace sídel, především pak veřejných prostranství a rozvoj
(zelenomodré) infrastruktury pro jejich udržitelné funkce
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 změny sídel, především na veřejných prostranstvích prostřednictvím integrovaných řešení pro lepší ŽP:
zeleň, zastínění, snížení prašnosti a hluku, management vody včetně vodních toků, nádrží, propustných
ploch a akumulačních systémů, řešení udržitelné dopravy včetně nabíječek pro elektromobilitu aj.
Specifický cíl A 4: Zavedení principů oběhového hospodářství a účinné využívání zdrojů
RPP pro Specifický cíl A 4 a Opatření A 4.1, Opatření A 4.2:
RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS
Opatření A 4.1: Zvýšení materiálové recyklace odpadů a druhotných surovin a jejich opětovné využití,
snížení spotřeby materiálů z primárních zdrojů
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 prevence vzniku odpadů (kompostéry, dílny pro znovupoužití výrobků, potravinové banky, systémy
prevence jednorázových obalů-především potravin, spravedlivé systémy plateb za odpady). Aplikace
výsledků programu "Kam s ním".
 materiálové a energetické využití odpadů (sběrné dvory, systém pro třídění, úpravu, materiálové využití)
 pořízení technologií na zpracování druhotných surovin a dalších způsobů snížení vlastní spotřeby
materiálů ve výrobě a pro zvýšení využití druhotných surovin v podnicích.
 zavádění materiálového ekodesignu u výrobků, pořizování výrobků s delší životností a jejich opravy.
Opatření A 4.2: Sanace míst s ekologickou zátěží, revitalizace brownfieldů a jejich nové využití
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek
 odstranění a inventarizace ekologický zátěží, inventarizace kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
 realizace průzkumných prací u kontaminovaných míst a analýza rizik
 monitorování počtu a stavu brownfields v území, obnova, revitalizace chátrajících areálů (brownfields).
Specifický cíl A 5: Udržitelná produkce a efektivní spotřeba energií
RPP pro Specifický cíl A 5 a Opatření A 5.1:
RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS
RPP 02: Energetika a úspory energií
Opatření A 5.1: Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, včetně
technologické spotřeby (vybavenost a infrastruktura v obcích, např. osvětlení, ČOV) dtto v občanském a
podnikatelském sektoru
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 zvýšení podílu OZE včetně solárních, větrných vodních aj. elektráren, kombinovaná výroba tepla a
elektřiny, tepelných čerpadel, akumulace energie, rozvody energie technologie a systémy
 rozvoj inteligentních energetických systémů výroby, spotřeby a skladování energie na místní úrovni
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rozvoj systémů měření a regulace toků energie aj, podpora spolupráce v energetické oblasti na Opavsku,
především vznik a fungování energetický komunit.
Specifický cíl A 6: Rozvoj moderní bezemisní dopravy, zavedení moderních technologií pro organizaci
dopravy, využití vozidel a strojů s alternativním pohonem jak ve veřejné dopravě, tak v podnikání i u
občanů
RPP pro Specifický cíl A 6 a Opatření A 6.1:
RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS
RPP 02: Energetika a úspory energií
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
Opatření A 6.1: Podpora udržitelné multimodální sídelní mobility
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
 nákup vozidel a zařízení s alternativním pohonem, plnící a nabíjecí stanice v podnikání i pro občany
 plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, telematika pro veřejnou dopravu
 výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, parkovací systémy P+R apod.,
 bezpečnost v dopravě (komunikace pro pěší, řešení nehodových lokalit, mostů), infrastruktura pro
cyklistickou dopravu včetně doprovodné infrastruktury.
Specifický cíl A 7: Vzdělávání zaměřené na udržitelný rozvoj a soulad mezi ochranou prostředí a
hospodářským i sociálním rozvojem
RPP pro Specifický cíl A 7 a Opatření A 7.1:
RPP 01: Zlepšení životního prostředí v území MAS,
RPP 08: Zkvalitnění vzdělávání a infrastruktury pro vzdělávání v území MAS
Opatření A 7.1: Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 zřízení regionálních vzdělávacích center pro zvyšování povědomí o rizicích změn klimatu, adaptačních
opatření, udržitelné energetice a ekonomice včetně principů cirkulární ekonomiky, udržitelného
zemědělství a lesnictví.
Strategický cíl B: „Efektivní, konkurenceschopná, inovativní a s výzkumem spolupracující regionální
EKONOMIKA, reagující na společenské i technologické změny. Dobře vybavené území (dopravní,
informační a jiná síťová INFRASTRUKTURA) jako zdroj bohatství Opavska“
Specifický cíl B 1: Zvýšení počtu inovujících podniků ve výzkumu a inovací a zvýšení objemu investic
spojených s inovacemi
RPP pro Specifický cíl B 1 a Opatření B 1.1:
RPP 03: Podpora zemědělství a zemědělské infrastruktury
RPP 04: Inovativní regionální podnikání v území MAS
Opatření B 1.1: Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci, podpora inovací
prostřednictvím aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, zlepšení inovačních schopnosti malých
a středních podniků
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci, Podpora inovací
prostřednictvím aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, zlepšení inovačních schopnosti
malých a středních podniků
 spolupráce podniků s výzkumem, aplikace výsledků výzkumu do praxe, vlastní výzkum a inovace,
především ve vazbě na strategii regionální inovační specializace RIS3, strategii průmyslu 4.0 a inovací v
zemědělství či dopravě
 aplikace výsledků výzkumu do praxe firem, řešení ochrany duševního vlastnictví, vytváření klastrů,
inovačních center a jiných prvků kooperace v zavádění inovací, zapojování kreativních a propagačních
podniků, rozvoj designu
 zavádění pokročilých technologií v malých a středních podnicích, především automatizace, robotizace,
3D tisku a dalších prvků Průmysl 4.0 či rozšířeně Hospodářství 4.0, s využitím zjednodušených forem
podpory např. inovačními vouchery. Ekoinovace v zemědělství a lesnictví
 podpora zakládání nových podniků, rozvoj stávajících podniků, především pomoc v pořizování
technologií, jejich propojování, zvýšení podnikavosti, inkubátory a další způsoby zajištění přežití nových
firem na trhu, podpora konkurenceschopnosti a s tím spojených služeb firmám
 zahájení činnosti mladých (nových) zemědělců, podpora jejich činnosti, diversifikace podnikání
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zemědělců směrem k nezemědělským činnostem
zlepšení postavení mikro, malých a středních podniků především v zemědělství v rámci dodavatelských
vztahů (vertikály), pro větší přidanou hodnotu, finalizaci produkce, vlastní skladování, inovace na jedné
straně a zachování tradičních postupů a kvality, krátké dodavatelsko-zpracovatelské řetězce. Napojení
místní produkce do regionální gastronomie v systému podpory cestovního ruchu vč. agroturistiky a
podpory tradiční a regionální produkce
Specifický cíl B 2: Zvýšení míry digitalizace výrobních procesů, produktů a služeb podniků
RPP pro Specifický cíl B 2 a Opatření B 2.1:
RPP 04: Inovativní regionální podnikání v území MAS
Opatření B 2.1: Zavedení principů digitální ekonomiky v malých a středních firmách, včetně zemědělství a
potravinářství
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 digitalizace vnitřního prostředí v malých a středních podnicích, rozšíření digitálních řešení, rozšířené
reality, umělou inteligencí až po kybernetickou bezpečnost
 podpora spolupráce při digitalizaci, napojení regionálních malých a středních podniků na centra pro
digitální inovace
 podpora pořizování výkonné výpočetní techniky a software, kapacitní připojení a vnitřní konektivita
v malých a středních podnicích pro výkony nad 1 GB/s.
Specifický cíl B 3: Zvýšení úrovně dovedností a kompetencí v rámci podniků a řízení inovací pro
průmyslovou transformaci a podnikání
RPP pro Specifický cíl B 3 a Opatření B 3.1:
RPP 04: Inovativní regionální podnikání v území MAS
RPP 08: Zkvalitnění vzdělávání a infrastruktury pro vzdělávání v území MAS


Opatření B 3.1: Rozvoj funkčního koordinovaného systému řízení výzkumu a inovací
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 posílení spolupráce podniků se školami, zvýšení počtu zaměstnanců s pokročilými dovednosti a počtu
podniků investujících do těchto dovednosti
 vytvoření inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni
 zlepšení procesu objevování podnikatelských příležitostí.
Specifický cíl B 4: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
RPP pro Specifický cíl B 4 a Opatření B 4.1:
RPP 02: Energetika a úspory energií
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
RPP 06: Zvýšení bezpečnosti v obcích MAS Opavsko
Opatření B 4.1: Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a soudržnost území Opavska především
rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury, dále technické, kulturní, vzdělávací, sociální, zdravotní a jiné
vybavenosti a také související veřejná prostranství a bydlení
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 výstavba a modernizace infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu s velmi vysokou
kapacitou, především s technologií optických vláken s přenosovou rychlostí vyšší než 1 Gbit/s pro hlavní
socioekonomické subjekty, tedy obecní a městské subjekty včetně úřadů a škol, knihoven, sociálních a
zdravotních zařízení, a dále prioritně podnikatelské subjekty. Pro koncové šíření internetu je možné využít
dočasně technologii wi-fi pokročilých verzí s vysokým přenosovým výkonem
 výstavba a modernizace silnic I. - IV. třídy a místních komunikací, včetně mostů a dalších staveb silniční
infrastruktury
 výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací a doprovodných zařízení ke zvýšení bezpečnosti v pěší
a automobilové dopravě
 výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastrukturu pro cyklistickou dopravu včetně doprovodných
zařízení,
 výstavba a opravy drážní infrastruktury, elektrifikace železnic a souvisejících staveb
 zajištění dostatečné kapacity a kvality infrastruktury a vybavenosti pro vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ),
subjektů zájmového a neformálního vzdělávání či celoživotního učení, infrastruktury školských
poradenských zařízení. Speciálně půjde o rekonstrukce infrastruktury MŠ a zařízení péče o děti typu
dětská skupina, jesle, u ZŠ koncentrace na odborné učebny, vnitřní konektivitu, kabinety, zázemí pro
komunitní aktivity a rekonstrukce učeben neúplných škol a škol malotřídního typu
 zajištění dostatečné kapacity a kvality infrastruktury a vybavenosti pro sociální služby jak podle zákona o
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sociálních službách, tak komunitního typu
sociální bydlení, dostupné bydlení a prostupný trh s bydlením. Investice do příprav ploch pro bydlení
mimo zemědělskou půdu
 zajištění dostatečné kapacity a kvality i rovného přístupu ke zdravotní péči včetně primární péče,
psychiatrické péče, prevence, přístrojového vybavení a techniky včetně inovativních metod telemedicíny,
integrace zdravotních a sociálních služeb, paliativní a hospicové péče atd
 zajištění infrastruktury pro kulturní a komunitní život v obci - kulturní domy, komunitní centra, sportovní
zázemí (venkovní i vnitřní), klubovny.
Specifický cíl B 5: Zvýšení resilience a bezpečnosti v obcích MAS Opavsko
RPP pro Specifický cíl B 5 a Opatření B 5.1, Opatření B 5.2:
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
RPP 06: Zvýšení bezpečnosti v obcích MAS Opavsko
Opatření B 5.1: Investice do zlepšení bezpečnosti v území Opavska, investice do účinného zabezpečení
informačních systémů veřejné správy a adekvátní reakce na rostoucí kybernetické hrozby
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 investice do lidských zdrojů - vzdělávání ve veřejném, podnikatelském i občanském sektoru v oblasti
kybernetické bezpečnosti
 investice do technologií kybernetické bezpečnosti ve všech sektorech.
Opatření B 5.2: Resilience Opavska, ochrana obyvatelstva, zlepšení infrastruktury pro ochranu a
bezpečnost obyvatel
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 materiálně-technické vybavení a podmínky pro činnost IZS včetně výstavby výcvikových a vzdělávacích
středisek, modernizace systémů varování a vyrozumění, ICT vybavení.
 podpora jednotek SDH kategorie II,III a V výstavbou a rekonstrukcí požárních zbrojnic, pořízením požární
techniky, vybudováním a revitalizací zdrojů požární vody v obcích
 zavedení systematického bezpečnostního managementu a plánování na úrovni regionu Opavska, včetně
průmětů do strategického a územního plánování
 zvyšování resilience, bezpečnosti, odolnosti a spolehlivosti infrastruktury, především kritické, na
Opavsku.
Specifický cíl B 6: Zvýšení kvality veřejné správy a digitalizace společnosti Opavska


RPP pro Specifický cíl B 6 a Opatření B 6.1:
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
RPP 06: Zvýšení bezpečnosti v obcích MAS Opavsko
Opatření B 6.1: Elektronizace výkonu veřejné správy a zavedení související infrastruktury, zavedení
vysokorychlostního internetu do všech obcí v území, zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních
služeb a s tím související digitalizace agend včetně územního plánování, dtto v dalších oblastech fungování
společnosti
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a veřejnou správu (elektronizace služeb, propojení
datových fondů), snížení časové náročnosti jednotlivých úkonů při styku občanů s úřady, i v dalších
oblastech na Opavsku
 vzdělávání všech 3 sektorů a jejich propojení v systému strategického a územního plánování a zapojení
expertních kapacit tak, aby byly lépe odhadnuty trendy a směry vývoje Opavska pro kvalitnější přípravu.

Strategický cíl C: „Soudržná, vzdělaná, kulturní, zdravá a bezpečná SPOLEČNOST s kvalitní
veřejnou správou, aktivním občanským sektorem a atraktivními veřejnými prostory směřující k
stále vyšší kvalitě života na Opavsku
Specifický cíl C 1: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS Opavsko
RPP pro Specifický cíl C 1 a Opatření C 1.1:
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
RPP 07: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS Opavsko
Opatření C 1.1: Podpora sociálních služeb reagující na skutečné potřeby občanů a sociální práci v území
včetně komunitně zaměřených projektů se zapojením (participací) občanů
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 podpora sociálních inovací – např. sousedská svépomoc a jiné formy sdílení a péče o občany, nové
přístupy k veřejným službám
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 metodická podpora sociální práce na obcích 1. a 2. stupně
 vzdělávání pracovníků v klíčových kompetencích pro zlepšení systému sociálních služeb a sociální práce
 podpora komunitních projektů a zapojení a aktivizace občanů komunity při jejich realizaci
 podpora a rozvoj dobrovolnictví
 podpora komplexní péče o ohrožené rodiny s dětmi
 zapojení se a podpora směřující k reformě psychiatrické péče
 podpora a rozvoj aktivit směřujících k edukaci obyvatel k aktivnímu a zdravému stárnutí.
Specifický cíl C 2: Zlepšení podmínek na trhu práce a zvýšení zaměstnanosti v území MAS Opavsko
RPP pro Specifický cíl C 2 a Opatření C 2.1, Opatření C 2.2:
RPP 04: Inovativní regionální podnikání v území MAS
RPP 07: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS Opavsko
RPP 08: Zkvalitnění vzdělávání a infrastruktury pro vzdělávání v území MAS
Opatření C 2.1: Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 podpora celoživotního vzdělávání, poradenská informační činnost, motivační aktivity, podpora aktivit
vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání, doprovodná opatření umožňující začlenění
podpořených osob na trh práce, podpora kvalitního kariérového poradenství v procesu celoživotního
vzdělávání
 modernizace, podpora rozvoje kapacit a zavádění služeb zaměstnanosti, tvorba nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti a dalších metod sloužících k sladění nabídky a poptávky na trhu práce
 poradenství a prevence rizikových projevů chování, aktivní zapojení místních aktérů a rozvoj komunitního
života v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením za posilování přístupu zdola
 podpora a využití pracovní mobility a samostatné výdělečné činnosti
 podpora sociálního podnikání.
Opatření C 2.2: Podpora rovnosti žen a můžu a slaďování pracovního a osobního života
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 prosazování rovnováhy mezi muži a ženami na trhu práce
 slaďování práce a osobního života, včetně přístupu k péči o závislé osoby
 rozvoj dovedností a kompetencí zaměstnanců, adaptace na Průmysl 4.0, digitalizaci, automatizaci,
robotizaci, klimatickou změnu a stárnutí populace.
Specifický cíl C 3: Bydlení pro všechny
RPP pro Specifický cíl C 3 a Opatření C 3.1:
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
RPP 07: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS Opavsko
Opatření C 3.1: Udržení bydlení a služeb pro rodiny a děti a podpora sociálního bydlení
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 Podpora všech forem bydlení, včetně nájemního bydlení, výstavby různých typů vlastnických forem bytů,
se zapojením veřejných i soukromých investorů.
 Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a další osoby se ztíženým přístupem k vlastnímu bydlení zajistit
optimální nabídku sociálního bydlení, přiměřené velikosti jednotlivých obcí.
Specifický cíl C 4: Kvalitní a dostupná zdravotní péče včetně moderních forem
RPP pro Specifický cíl C 4 a Opatření C 4.1:
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
Opatření C 4.1: Zvýšení dostupnosti zdravotních služeb a zajištění kvalitního vybavení ordinací
 Zvýšení zdravotní gramotnosti obyvatel využívání preventivních programů
 Podpora stabilizace personálních zdrojů ve zdravotnictví
 Zajištění základní sítě zdravotní péče, založené na dostatečném počtu ordinací praktických lékařů,
dětských lékařů, gynekologů, dentistů aj., také na sdílení vyšších úrovní systému zdravotní péče na
okresní, krajské a národní úrovni, vedle toho též na zavádění moderních způsobů dálkového poskytování
určitých typů zdravotní péče a služeb (telemedicína), včetně vzdělávání
Specifický cíl C 5: Zkvalitnění vzdělávání v území MAS
RPP pro Specifický cíl C 5, Opatření C 5.1, Opatření C 5.2, Opatření C 5.3:
Opatření C 5.1: Vzdělávání a informace pro všechny obyvatele Opavska založené na fungujícím systému
dalšího profesního a obecně celoživotního vzdělávání
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
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RPP 07: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS Opavsko
RPP 08: Zkvalitnění vzdělávání a infrastruktury pro vzdělávání v území MAS
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 Zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na rozvoj kompetencí, znalostí a dovedností pro 21. století, a to jak
u dětí, žáků, tak i pedagogických pracovníků
 Podpora efektivního, kontinuálního a systematického rozvoje individuálního potenciálu žáků základních
škol, Podpora vzniku konkrétních projektů pro aktivity celoživotního vzdělávání
Opatření C 5.2: Zlepšení výsledků vzdělávacího systému s ohledem na moderní kompetence a potřeby trhu
práce, mimo jiné s ohledem na digitalizaci průmyslu a trendy moderní společnosti a zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 Vzdělávání, řízení lidských zdrojů, sdílení praxe a přenos zkušeností mezi vzdělávacími institucemi a MSP,
vše v rámci adaptace na změny na trhu práce, rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci,
průmyslovou transformaci a podnikání
 Podpora wellbeingu pedagogů, dětí a žáků, podpora zdravého klimatu ve školách
 Podpora rozvoje kvality škol ke snížení výrazných nerovností v kvalitě škol a tím snížení úrovně závislosti
výsledků vzdělávání na ekonomickém, sociálním a kulturním statusu rodiny žáka
Opatření C 5.3: Zvýšení kompetencí a kvality pracovníků ve vzdělávání
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 Rozvoj vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání dospělých, spolupráce základních, středních a vysokých
škol i ostatních lektorů a organizací na materiálním a personálním zabezpečení výuky dospělých
 Rozvoj vzdělávání pedagogů a prohlubování jejich kvalifikace
 Spolupráce mateřských, základních, středních a vysokých škol a dalších aktérů v oblasti vzdělávání
 Posílení pedagogického leadershipu vedoucích pracovníků škol
Specifický cíl C 6: Ochrana a obnova kulturního dědictví a veřejná podpora cestovního ruchu, jejich
marketing a propagace
RPP pro Specifický cíl C 6, Opatření C 6.1, Opatření C 6.2, Opatření C 6.3:
RPP 04: Inovativní regionální podnikání v území MAS
RPP 05: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
Opatření C 6.1: Zlepšení ochrany a obnovy movitých i nemovitých památek a jejich marketing, rozvoj a
podpora kulturního dědictví, podpora živé kultury
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 Revitalizace, infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních památek, muzeí a knihoven jako příspěvek
k ochraně kulturního dědictví, včetně expozic, depozitářů, technického zázemí a dalších doplňkových
investic, jako jsou parky v okolí památek, návštěvnická infrastruktura a parkoviště
Opatření C 6.2: Zkvalitňování a estetizace veřejných prostranství a rozvoj infrastruktury pro zvýšení jejich
udržitelnosti. Zvýšení estetické úrovně veřejných i soukromých staveb a investic
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 Revitalizace veřejných prostranství, stavby krajinářské architektury včetně prvků zelené a modré
infrastruktury v obcích (intravilán i extravilán) včetně související technické infrastruktury.
 Zapojení kvalitních expertů do zvýšení estetické úrovně veřejného i soukromého investování
Opatření C 6.3: Podpora udržitelného cestovního ruchu - Rozvoj pěší, cyklistické, vodní a jiné bezmotorové
dopravy
Realizace níže uvedených aktivit povede k naplnění daného opatření:
 Provoz systému destinačního managementu na území Opavského Slezska (spolu se Statutárním městem
Opavou a MAS Hlučínsko) ve spolupráci s krajským destinačním managementem MS kraje. Propagace,
prezentace, koordinace kapacit CR
 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu, v tom budování a revitalizace doprovodné
infrastruktury CR-např. parkovišť, sociálních zařízení, značení tras, navigační systémy či informační
centra
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD MAS Opavsko

Strategický cíl A: „Zlepšení životního PROSTŘEDÍ v obcích i v krajině, udržitelnost regionální ekonomiky a dopravy, adaptace na změnu klimatu na
regionální úrovni Opavska“
Specifický cíl A 1: Zlepšení kvality a množství vody

Opatření A 1.1: Ochrana a zlepšení stavu vody a vodní hospodářství

Specifický cíl A 2: Snížení počtu obyvatel v obcích MAS vystavených Opatření A 2.1: Zlepšení kvality ovzduší v obcích MAS
nadlimitnímu množství znečišťujících látek v ovzduší
Opatření A 3.1: Zlepšení ochrany a péče o přírodu a krajinu
Specifický cíl A 3: Lepší životní prostředí v obcích a ve volné krajině

Specifický cíl A 4: Zavedení principů oběhového hospodářství a účinné
využívání zdrojů

Specifický cíl A 5: Udržitelná produkce a efektivní spotřeba energií

Opatření A 3.2: Zkvalitňování a estetizace sídel, především pak veřejných
prostranství a rozvoj (zelenomodré) infrastruktury pro jejich udržitelné
funkce
Opatření A 4.1: Zvýšení materiálové recyklace odpadů a druhotných
surovin a jejich opětovné využití, snížení spotřeby materiálů z primárních
zdrojů
Opatření A 4.2: Sanace míst s ekologickou zátěží, revitalizace brownfieldů
a jejich nové využití
Opatření A 5.1: Snižování energetické náročnosti veřejných budov a
veřejné infrastruktury, včetně technologické spotřeby (vybavenost a
infrastruktura v obcích, např. osvětlení, ČOV) dtto v občanském a
podnikatelském sektoru

Specifický cíl A 6: Rozvoj moderní bezemisní dopravy, zavedení moderních Opatření A 6.1: Podpora udržitelné multimodální sídelní mobility
technologií pro organizaci dopravy, využití vozidel a strojů s alternativním
pohonem jak ve veřejné dopravě, tak v podnikání i u občanů
Specifický cíl A 7: Vzdělávání zaměřené na udržitelný rozvoj a soulad mezi
ochranou prostředí a hospodářským i sociálním rozvojem

Opatření A 7.1: Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj
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Strategický cíl B: „Efektivní, konkurenceschopná, inovativní a s výzkumem spolupracující regionální EKONOMIKA, reagující na společenské i
technologické změny. Dobře vybavené území (dopravní, informační a jiná síťová INFRASTRUKTURA) jako zdroj bohatství Opavska“
Specifický cíl B 1: Zvýšení počtu inovujících podniků ve výzkumu a inovací a
zvýšení objemu investic spojených s inovacemi

Opatření B 1.1: Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v
produkčním řetězci, podpora inovací prostřednictvím aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje, zlepšení inovačních schopnosti
malých a středních podniků

Specifický cíl B 2: Zvýšení míry digitalizace výrobních procesů, produktů a
služeb podniků

Opatření B 2.1: Zavedení principů digitální ekonomiky v malých a
středních firmách, včetně zemědělství a potravinářství

Specifický cíl B 3: Zvýšení úrovně dovedností a kompetencí v rámci podniků Opatření B 3.1: Rozvoj funkčního koordinovaného systému řízení
a řízení inovací pro průmyslovou transformaci a podnikání
výzkumu a inovací
Specifický cíl B 4: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko

Opatření B 4.1: Podpora investic pro větší konkurenceschopnost a
soudržnost území Opavska především rozvoj a zkvalitnění dopravní
infrastruktury, dále technické, kulturní, vzdělávací, sociální, zdravotní a
jiné vybavenosti a také související veřejná prostranství a bydlení

Specifický cíl B 5: Zvýšení resilience a bezpečnosti v obcích MAS Opavsko

Opatření B 5.1: Investice do zlepšení bezpečnosti v území Opavska,
investice do účinného zabezpečení informačních systémů veřejné správy
a adekvátní reakce na rostoucí kybernetické hrozby
Opatření B 5.2: Resilience Opavska, ochrana obyvatelstva, zlepšení
infrastruktury pro ochranu a bezpečnost obyvatel

Specifický cíl B 6: Zvýšení kvality veřejné správy a digitalizace společnosti
Opavska

Opatření B 6.1: Elektronizace výkonu veřejné správy a zavedení
související infrastruktury, zavedení vysokorychlostního internetu do
všech obcí v území, zefektivnění veřejné správy pro poskytování
kvalitních služeb a s tím související digitalizace agend včetně územního
plánování, dtto v dalších oblastech fungování společnosti

Strategický cíl C: „Soudržná, vzdělaná, kulturní, zdravá a bezpečná SPOLEČNOST s kvalitní veřejnou správou, aktivním občanským sektorem a
atraktivními veřejnými prostory směřující k stále vyšší kvalitě života na Opavsku
Specifický cíl C 1: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS

Opatření C 1.1: Podpora sociálních služeb reagující na skutečné potřeby
občanů a sociální práci v území včetně komunitně zaměřených projektů
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Opavsko

se zapojením (participací) občanů

Specifický cíl C 2: Zlepšení podmínek na trhu práce a zvýšení zaměstnanosti
v území MAS Opavsko

Opatření C 2.1: Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce

Specifický cíl C 3: Bydlení pro všechny

Opatření C 3.1: Udržení bydlení a služeb pro rodiny a děti a podpora
sociálního bydlení

Opatření C 2.2: Podpora rovnosti žen a můžu a slaďování pracovního a
osobního života

Specifický cíl C 4: Kvalitní a dostupná zdravotní péče včetně moderních Opatření C 4.1: Zvýšení dostupnosti zdravotních služeb a zajištění
forem
kvalitního vybavení ordinací
Specifický cíl C 5: Zkvalitnění vzdělávání a infrastruktury pro vzdělávání v
území MAS

Opatření C 5.1: Vzdělávání a informace pro všechny obyvatele Opavska
založené na fungujícím systému dalšího profesního a obecně
celoživotního vzdělávání
Opatření C 5.2: Zlepšení výsledků vzdělávacího systému s ohledem na
moderní kompetence a potřeby trhu práce, mimo jiné s ohledem na
digitalizaci průmyslu a trendy moderní společnosti a zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání
Opatření C 5.3: Zvýšení kompetencí a kvality pracovníků ve vzdělávání

Specifický cíl C 6: Ochrana a obnova kulturního dědictví a veřejná podpora
cestovního ruchu, jejich marketing a propagace

Opatření C 6.1: Zlepšení ochrany a obnovy movitých i nemovitých
památek a jejich marketing, rozvoj a podpora kulturního dědictví,
podpora živé kultury
Opatření C 6.2: Zkvalitňování a estetizace veřejných prostranství a rozvoj
infrastruktury pro zvýšení jejich udržitelnosti. Zvýšení estetické úrovně
veřejných i soukromých staveb a investic
Opatření C 6.3: Podpora udržitelného cestovního ruchu - Rozvoj pěší,
cyklistické, vodní a jiné bezmotorové dopravy
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Cíle Strategie CLLD nejsou v rozporu s cíli Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ („SRR ČR 21+“).
Kapitola definuje příspěvek realizace SCLLD MAS Opavsko k naplnění cílů SRR ČR 21+. U každého
opatření Strategického rámce SCLLD MAS Opavsko bylo určeno, který specifický cíl SRR ČR 21+
pomáhá dané opatření naplňovat. Provázanost cílů SCLLD MAS Opavsko a SRR ČR 21+ uvádí Tabulka
č. 6.
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl Strategického rámce SCLLD A 1: Zlepšení kvality a množství vody
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
1.4 Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné
Opatření A 1.1: Ochrana a zlepšení krajiny vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a
stavu vody a vodní hospodářství
propojovat plochy a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit
hospodaření s vodou a energií v metropolitních územích.
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD A 2: Snížení počtu obyvatel v obcích MAS vystavených
nadlimitnímu množství znečišťujících látek v ovzduší
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání
Opatření A 2.1: Zlepšení kvality ovzduší krajiny a zamezit její degradaci
3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí
v obcích MAS
regionálních center
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD A 3: Lepší životní prostředí v obcích a ve volné krajině
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
1.4 Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné
krajiny vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a
Opatření A 3.1: Zlepšení ochrany a péče propojovat plochy a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit
hospodaření s vodou a energií v metropolitních územích.
o přírodu a krajinu
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její degradaci
1.4 Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné
Opatření A 3.2: Zkvalitňování a
krajiny vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a
estetizace sídel, především pak
propojovat plochy a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit
veřejných prostranství a rozvoj
hospodaření s vodou a energií v metropolitních územích.
(zelenomodré) infrastruktury pro jejich
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání
udržitelné funkce
krajiny a zamezit její degradaci
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD A 4: Zavedení principů oběhového hospodářství a účinné
využívání zdrojů
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření A 4.1: Zvýšení materiálové recyklace odpadů a 4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro
druhotných surovin a jejich opětovné využití, snížení lepší podnikání a zdravější život obyvatel
spotřeby materiálů z primárních zdrojů
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro
lepší podnikání a zdravější život obyvatel
Opatření A 4.2: Sanace míst s ekologickou zátěží,
5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických
revitalizace brownfieldů a jejich nové využití
činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD A 5: Udržitelná produkce a efektivní spotřeba energií
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření A 5.1: Snižování energetické náročnosti veřejných 3.5 Umožnit energetickou transformaci
budov a veřejné infrastruktury, včetně technologické venkovského zázemí regionálních center
spotřeby (vybavenost a infrastruktura v obcích, např.
osvětlení, ČOV) dtto v občanském a podnikatelském sektoru
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Specifický cíl Strategického rámce SCLLD A 6: Rozvoj moderní bezemisní dopravy, zavedení moderních
technologií pro organizaci dopravy, využití vozidel a strojů s alternativním pohonem jak ve veřejné
dopravě, tak v podnikání i u občanů
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
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
Opatření A 6.1: Podpora udržitelné zlepšovat propojení různých módů dopravy.
multimodální sídelní mobility
3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí
regionálních center
5.2 Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve
vazbě na aglomerace a metropole
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD A 7: Vzdělávání zaměřené na udržitelný rozvoj a soulad mezi
ochranou prostředí a hospodářským i sociálním rozvojem
Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

Opatření A 7.1: Vytvoření zázemí pro
vzdělávání pro udržitelný rozvoj

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

Specifický cíl Strategického rámce SCLLD B 1: Zvýšení počtu inovujících podniků ve výzkumu a inovací a
zvýšení objemu investic spojených s inovacemi
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
1.1 Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem k
činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější
zapojení firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení
postavení metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci
podobných území.
3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické
Opatření B 1.1: Zvýšení přidané základny regionálních center a jejich venkovského zázemí a
hodnoty výrobků a služeb podniků v využití jejich potenciálu a podpořit propojení podnikatelských
produkčním řetězci, podpora inovací subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce
prostřednictvím aplikovaného výzkumu
4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na
a experimentálního vývoje, zlepšení
globálních trzích
inovačních schopnosti malých a
4.2 Zvýšení objemu přímých zahraničních investic s vyšší přidanou
středních podniků
hodnotou ve strukturálně postižených krajích
4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem a vývojem s
většími přínosy pro hospodářství
5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD B 2: Zvýšení míry digitalizace výrobních procesů, produktů a
služeb podniků
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření B 2.1: Zavedení principů
digitální ekonomiky v malých a
středních firmách, včetně zemědělství a
potravinářství

1.1 Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem k
činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější
zapojení firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení
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postavení metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci
podobných území.
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
5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD B 3: Zvýšení úrovně dovedností a kompetencí v rámci podniků a
řízení inovací pro průmyslovou transformaci a podnikání
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
1.1 Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem k
činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější
zapojení firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení
postavení metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci
podobných území.
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
Opatření B 3.1: Rozvoj funkčního
koordinovaného systému řízení
výzkumu a inovací

4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na
globálních trzích
4.2 Zvýšení objemu přímých zahraničních investic s vyšší přidanou
hodnotou ve strukturálně postižených krajích
4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem a vývojem s
většími přínosy pro hospodářství
4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a
veřejnou správu
4.5 Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou
a lepší využití potenciálu k proměně a rozvoji krajů

Specifický cíl Strategického rámce SCLLD B 4: Zlepšení vybavenosti obcí MAS Opavsko
Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

Opatření B 4.1: Podpora investic pro
větší
konkurenceschopnost
a
soudržnost území Opavska především
rozvoj
a
zkvalitnění
dopravní
infrastruktury, dále technické, kulturní,
vzdělávací, sociální, zdravotní a jiné
vybavenosti a také související veřejná
prostranství a bydlení

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.
1.3 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.
3.1 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

32

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
5.2 Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve
vazbě na aglomerace a metropole
5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické
chudoby a podporovat komunitní život v obcích
5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního plánování
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a
posilovat spolupráci aktérů v území
6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a
rozvíjet SMART řešení
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD B 5: Zvýšení resilience a bezpečnosti v obcích MAS Opavsko
Opatření Strategického rámce SCLLD

Opatření B 5.1: Investice do zlepšení
bezpečnosti v území Opavska, investice
do účinného zabezpečení informačních
systémů veřejné správy a adekvátní
reakce na rostoucí kybernetické hrozby

Specifický cíl SRR ČR 21+
6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního plánování
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a
posilovat spolupráci aktérů v území
6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a
rozvíjet SMART řešení
6.4 Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné
poskytování elektronických služeb občanům
6.5 Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje

Opatření B 5.2: Resilience Opavska, 5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
ochrana
obyvatelstva,
zlepšení
infrastruktury
pro
ochranu
a
bezpečnost obyvatel
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD B 6: Zvýšení kvality veřejné správy a digitalizace společnosti
Opavska
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření B 6.1: Elektronizace výkonu
6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního plánování
veřejné správy a zavedení související
infrastruktury, zavedení
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a
vysokorychlostního internetu do všech
posilovat spolupráci aktérů v území
obcí v území, zefektivnění veřejné
6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a
správy pro poskytování kvalitních
rozvíjet SMART řešení
služeb a s tím související digitalizace
agend včetně územního plánování, dtto 6.4 Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné
poskytování elektronických služeb občanům
v dalších oblastech fungování
6.5 Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje
společnosti
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD C 1: Zkvalitnění sociální práce a sociálních služeb v území MAS
Opavsko
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření C 1.1: Podpora sociálních
služeb reagující na skutečné potřeby
občanů a sociální práci v území včetně
komunitně zaměřených projektů se
zapojením (participací) občanů

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.
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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
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD C 2: Zlepšení podmínek na trhu práce a zvýšení zaměstnanosti v
území MAS Opavsko
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření C 2.1: Zvýšení účasti
znevýhodněných skupin na trhu práce

Opatření C 2.2: Podpora rovnosti žen a
můžu a slaďování pracovního a
osobního života

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
4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a
veřejnou správu
4.5 Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou
a lepší využití potenciálu k proměně a rozvoji krajů
5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické
chudoby a podporovat komunitní život v obcích
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
5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické
chudoby a podporovat komunitní život v obcích
5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

Specifický cíl Strategického rámce SCLLD C 3: Bydlení pro všechny
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření C 3.1: Udržení bydlení a služeb 1.3 Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
pro rodiny a děti a podpora sociálního dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším
bydlení
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
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD C 4: Kvalitní a dostupná zdravotní péče včetně moderních forem
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření C 4.1: Zvýšení dostupnosti 1.3 Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
zdravotních služeb a zajištění kvalitního dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším
vybavení ordinací
zázemí a omezit riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných
či vyloučených lokalit.
5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
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Specifický cíl Strategického rámce SCLLD C 5: Zkvalitnění vzdělávání a infrastruktury pro vzdělávání v
území MAS
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
Opatření C 5.1: Vzdělávání a informace 1.3 Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
pro všechny obyvatele Opavska dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším
založené na fungujícím systému dalšího zázemí a omezit riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných
profesního a obecně celoživotního či vyloučených lokalit.
vzdělávání
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
4.5 Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou
a lepší využití potenciálu k proměně a rozvoji krajů
5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a
rozvíjet SMART řešení
Opatření C 5.2: Zlepšení výsledků 1.1 Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem k
vzdělávacího systému s ohledem na činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
moderní kompetence a potřeby trhu znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější
práce, mimo jiné s ohledem na zapojení firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení
digitalizaci průmyslu a trendy moderní postavení metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci
společnosti a zajištění rovného přístupu podobných území.
ke 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.
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
4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a
veřejnou správu
5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
Opatření C 5.3: Zvýšení kompetencí a
3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické
kvality pracovníků ve vzdělávání
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
4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a
veřejnou správu
Specifický cíl Strategického rámce SCLLD C 6: Ochrana a obnova kulturního dědictví a veřejná podpora
cestovního ruchu, jejich marketing a propagace
Opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl SRR ČR 21+
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Opatření C 6.1: Zlepšení ochrany a
obnovy
movitých
i
nemovitých
památek a jejich marketing, rozvoj a
podpora kulturního dědictví, podpora
živé kultury

Opatření C 6.2: Zkvalitňování a
estetizace veřejných prostranství a
rozvoj infrastruktury pro zvýšení jejich
udržitelnosti. Zvýšení estetické úrovně
veřejných i soukromých staveb a
investic

Opatření C 6.3: Podpora udržitelného
cestovního ruchu - Rozvoj pěší,
cyklistické, vodní a jiné bezmotorové
dopravy

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
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a
zdravější život obyvatel
1.4 Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavování volné
krajiny vyvolávané růstem metropolitních území, rozšiřovat a
propojovat plochy a hmoty zeleně v intravilánech obcí a
zefektivnit hospodaření s vodou a energií v metropolitních
územích.
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
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání
krajiny a zamezit její degradaci
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a
zdravější život obyvatel
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
5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie
Následující tabulka znázorňuje vazby mezi opatřeními, která byly definovány ve Strategickém rámci. Vazby jsou definovány takto: 0 = žádná vazba mezi
opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba. Identifikace jednotlivých vazeb a jejich typ (územní, časová, finanční či věcná) je popsána
pod Tabulkou č. 8. S ohledem na omezení možnosti počtu stran dokumentu Koncepční části, bude popis vazeb opatření SCLLD uveden následně jako příloha
dokumentu zde: https://www.masopavsko.cz/dotacni-podpory/strategie-clld-2021-2027/

Opatření A 1.1

X

Opatření A 2.1

0

X

Opatření A 3.1

3

0

X

Opatření A 3.2

3

0

3

X

Opatření A 4.1

0

0

0

0

X

Opatření A 4.2

0

0

3

3

3

X

Opatření A 5.1

2

3

0

2

0

0

X

Opatření A 6.1

0

3

0

3

0

0

3

X

Opatření A 7.1

2

2

2

0

2

0

1

1

X

Opatření B 1.1

0

0

0

0

2

2

2

3

0

X

Opatření B 2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

X

Opatření B 3.1

0

0

0

0

2

1

2

3

1

3

3

X

Opatření B 4.1

2

2

0

2

0

1

3

3

2

3

2

0

Opatření C 6.3

Opatření C 6.2

Opatření C 6.1

Opatření C 5.3

Opatření C 5.2

Opatření C 5.1

Opatření C 4.1

Opatření C 3.1

Opatření C 2.2

Opatření C 2.1

Opatření C 1.1

Opatření B 6.1

Opatření B 5.2

Opatření B 5.1

Opatření B 4.1

Opatření B 3.1

Opatření B 2.1

Opatření B 1.1

Opatření A 7.1

Opatření A 6.1

Opatření A 5.1

Opatření A 4.2

Opatření A 4.1

Opatření A 3.2

Opatření A 3.1

Opatření A 2.1

Opatření
Strategického
rámce

Opatření A 1.1

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Opavsko 21+

X
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Opatření B 5.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

X

Opatření B 5.2

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

3

X

Opatření B 6.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

3

3

3

X

Opatření C 1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

X

Opatření C 2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

1

2

X

Opatření C 2.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

2

3

3

X

Opatření C 3.1

0

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

0

3

0

0

0

3

3

3

X

Opatření C 4.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

2

3

1

2

2

X

Opatření C 5.1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

3

3

0

2

3

3

3

1

0

X

Opatření C 5.2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

3

3

3

0

2

3

3

3

1

0

3

X

Opatření C 5.3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

3

3

0

2

2

3

3

0

0

3

3

X

Opatření C 6.1

0

0

0

2

0

3

1

1

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

Opatření C 6.2

0

0

0

3

1

3

1

0

3

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

X

Opatření C 6.3

0

3

2

3

0

3

1

1

3

2

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

X
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Opatření A 3.2

Opatření A 3.1

Opatření A 2.1

Opatření A 1.1

Opatření Strategického
rámce
Opatření A 3.1
Opatření A 3.2

Vazba

Souvislost

Popis integrace

3
3

Věcná, časová
Věcná, časová

Opatření A 5.1

2

Věcná

Opatření A 7.1

2

Věcná, časová, územní

Vzniklé zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bude věnovat také aktivitám směřujícím k ochraně vod.

Opatření B 4.1
Opatření B 5.2

2
1

Věcná, časová, územní
Věcná, časová, územní

Zlepšení vybavenosti v obcích (výstavba ČOV, vsakovací pásy, vybavení retenčními nádržemi…) povede k ochraně vod.
Realizací aktivit opatření B 5.2 povede k lepšímu hospodaření a regulaci množství vody při požárech.

Opatření A 5.1

3

Odstranění stacionárních zdrojů znečištění ovzduší v území povede ke zvýšení podílu OZE v území.

Opatření A 6.1

3

Opatření A 7.1

2

Věcná, časová, územní,
finanční
Věcná, časová, územní,
finanční
Věcná, územní

Opatření B 4.1

2

Věcná, časová

Opatření C 6.3
Opatření A 3.2

3
3

Věcná
Věcná

Opatření A 4.2

3

Věcná, časová

Opatření A 7.1

2

Věcná

Opatření C 6.3

2

Věcná

Opatření A 4.2

3

Věcná, finanční, místní

Opatření A 6.1

3

Věcná, finanční, místní

Opatření B 4.1

2

Věcná, finanční, místní

Opatření C 6.1

2

Finanční, místní

Realizace aktivit opatření A 1.1 povede k zlepšení stavu vod v přírodě a krajině.
Realizace aktivit opatření A 1.1 povede k lepšímu managementu vody v sídlech.
Při úsporných aktivitách opatření A 1.1 dojde k snižování energetické náročnosti budov a také k

Realizace aktivit zaměřených na podporu udržitelné sídelní mobility povede k zlepšení kvality ovzduší v území MAS.
Vzniklé zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bude věnovat také aktivitám směřujícím k zlepšení kvality ovzduší
v obcích MAS.
Zlepšení vybavenosti v obcích (modernizace silniční sítě, modernizace cyklostezek, investice do železnic…) povedou
k zlepšení kvality ovzduší v obcích MAS.
Podpora cestovního ruchu v oblasti bezmotorové dopravy povede k zlepšení kvality ovzduší v obcích MAS.
Naplnění aktivit opatření A 3.2 přispěje k rozvoji zelenomodré infrastruktury v sídlech.
Realizace opatření zaměřených na ochranu péče o přírodu a krajinu povede k prevenci vzniku skládek či brownfieldů
Vzniklé zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bude věnovat také aktivitám směřujícím k zlepšení ochrany a péče
o přírodu a krajinu.
Realizací aktivit určených k průchodností krajiny - polní cesty, lesní cesty, povede k zvýšení úrovně cestovního ruchu
v území MAS.
Zkvalitňování a estetizace sídel - veřejných prostranství povede k prevenci vzniku černých skládek či vzniku brownfieldů.
V rámci aktivit opatření A 3.2 dojde k řešení udržitelné dopravy včetně realizace nabíječek pro elektromobilitu, což
povede k podpoře udržitelné multimodální sídelní mobility
Investice do vybavení v obcích povedou ke zkvalitnění a estetizaci sídel.
Investice do obnovy movitých i nemovitých památek povede ke zkvalitnění a estetizaci sídel.
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Opatření A 4.1
Opatření A 4.2
Opatření A 5.1

Opatření C 6.2

3

Finanční, místní

Opatření C 6.3

3

Finanční, místní

Opatření A 4.2

3

Věcná

Opatření A 7.1

2

Věcná

Opatření B 1.1

2

Věcná, místní

Opatření B 3.1

2

Věcná, finanční

Opatření C 6.2

1

Věcná, místní

Opatření B 1.1

2

Věcná, místní

Revitalizací brownfields v území mohou vzniknout nové podnikatelské příležitosti pro malé a střední podniky v území
MAS.

Opatření B 3.1

1

Věcná, místní

Revitalizace brownfields v území povede k zlepšení procesu objevování podnikatelských příležitostí v území MAS.

Opatření B 4.1
Opatření C 3.1

1
2

Věcná, místní
Věcná

Opatření C 6.1

3

Opatření C 6.2

3

Revitalizací brownfields v území MAS vznikají potenciální nové plochy pro bydlení v obcích MAS.
Revitalizací brownfields v území MAS vznikají potenciální nové plochy pro možnou výstavbu různých typů vlastnických
forem bytů se zapojením veřejných i soukromých investorů.
Realizací aktivit z opatření A 4.2 (zejména revitalizace brownfields, odstranění ekologických zátěží, kontaminovaných
míst) dojde k možnosti rozvoje cestovního ruchu v území - budování a revitalizaci doprovodné infrastruktury CR,
revitalizací veřejných prostranství atd.

Opatření C 6.3

3

Opatření A 6.1

3

Věcná, finanční, místní

Opatření A 7.1

1

Věcná, místní

Opatření B 1.1

2

Věcná, místní finanční

Opatření B 3.1

2

Věcná

Věcná, místní

Investice do veřejných prostranství, krajinářské infrastruktury v extravilánu i intraviálnu, povedou ke zkvalitnění a
estetizaci sídel.
Investice do budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR povede ke zkvalitňování a estetizaci sídel.
Realizace aktivit opatření A 4.1 povede k prevenci vzniku nepovolených skládek, kontaminaci míst a vzniku ekologických
zátěží.
Vzniklé zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bude věnovat také aktivitám směřujícím k efektivnějšímu
odpadovému hospodářství.
Realizace aktivit v opatření A 4.1 povede k zavedení efektivnějšího systému odpadového hospodářství v podnicích
v území MAS.
Zavádění materiálového ekodesignu u výrobků povede k vytvoření inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni.
Zlepšení odpadové infrastruktury (popelnice, sběrná místa) v obcích MAS povede k lepšímu materiálovému a
energetickému využití odpadu.

Realizací aktivit Opatření A 5.1 dojde k rozšíření nákupu elektro automobilů a to povede k naplnění Opatření A 6.1.
Vzniklé zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bude věnovat osvětě v oblasti energií a snižování energetické
náročnosti budov.
Realizací aktivit Opatření A 5.1 dojde k úspoře energií a rozšíření obnovitelných zdrojů v oblasti podnikání.
Realizace aktivit Opatření A 5.1 přispěje k rozvoji inovací v oblasti snižování energetické náročnosti v podnikatelském
sektoru.
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Opatření A 6.1
Opatření A 7.1

Opatření B 4.1

3

Věcná, místní, finanční

Opatření B 5.2

1

Věcná

Opatření C 3.1

2

Věcná, finanční

Opatření C 6.1

1

Věcná, finanční

Opatření C 6.2

1

Opatření C 6.3

1

Opatření A 7.1

1

Věcná

Opatření B 1.1

3

Věcná, finanční

Opatření B 3.1

3

Věcná

Opatření B 4.1

3

Věcná, finanční, místní

Opatření B 5.2

1

Věcná

Opatření C 6.1

1

Věcná, finanční, místní

Opatření C 6.3

1

Opatření B 3.1

1

Věcná

Opatření B 4.1

2

Věcná, místní

Opatření B 5.2

1

Věcná, místní

Opatření C 5.1

3

Opatření C 5.2

2

Věcná

Aktivity Opatření B 4.1 by měly být realizovány s ohledem na aktivity v Opatření A 5.1 a vždy splňovat nízkou
energetickou náročnost, se zaměřením na OZE.
Rekonstrukce a vybavení hasičských zbrojnic by mělo být vždy pořizováno s ohledem na snižování energetické náročnosti
budov a se zaměřením na OZE.
Výstavba nového udržitelného bydlení pro rodiny a děti a sociální bydlení by mělo být energeticky nenáročné a plně
využívat dostupné možnosti OZE.
Obnovené kulturní památky, infrastruktura cestovního ruchu a veřejná prostranství by měla být budována s ohledem na
principy udržitelnosti.

Vzniklé zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj se bude věnovat osvětě v oblasti energií a v návaznosti také na
podporu udržitelné multimodální sídelní mobility.
Nákupem vozidel s alternativním pohonem v podnikatelském sektoru dojde k úsporám v malých a středních podnicích
v území MAS. Nákup těchto vozidel v podnikatelském sektoru povede k rozšíření plnících a dobíjecích stanic v území
MAS.
Nákup vozidel s alternativním pohonem v podnikatelském sektoru zajistí rozvoj inovací a možnost nových
podnikatelských příležitostí.
Realizované investice v rámci Opatření B 4.1 (výstavba a rekonstrukce cyklo infrastruktury, investice do železnic,
modernizace silniční sítě) povedou k naplnění aktivit zaměřených na podporu udržitelné multimodální sídelní mobility.
Realizované aktivity v rámci Opatření A 6. 1 povedou k zvyšování resilience, bezpečnosti, odolnosti a spolehlivosti
infrastruktury na Opavsku.
Aktivity realizované v rámci opatření A 6.1 povedou k rozvoji cestovního ruchu v území MAS v souvislosti s udržitelnou
dopravou.
Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj je jednou z inovačních aktivit v rámci procesu koordinovaného
systému inovací.
Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj povede k zvýšení úrovně vzdělanosti starostů v oblasti udržitelné
vybavenosti obcí.
Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj povede k zvýšení úrovně vzdělanosti starostů a dalších aktérů
v území v oblasti bezpečnostního managementu a ve zvyšování resilience Opavska.
Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj povede ke zvýšení úrovně vzdělání v oblasti udržitelného rozvoje a
to zejména na úrovni celoživotního vzdělávání.
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Opatření B 1.1
Opatření B 2.1

Opatření C 5.3

2

Opatření C 6.1

3

Opatření C 6.2

3

Opatření C 6.3

3

Opatření B 2.1

3

Věcná, finanční

Opatření B 3.1

3

Věcná

Opatření B 4.1

3

Věcná, finanční, místní

Opatření B 5.1

2

Věcná

Opatření B 6.1

2

Věcná

Opatření C 2.1

3

Věcná, místní

Opatření C 2.2

3

Opatření C 3.1

1

Opatření C 5.1

3

Opatření C 5.2

3

Opatření C 5.3

2

Opatření C 6.2

1

Opatření C 6.3

2

Opatření B 3.1

Věcná

Věcná

Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj povede podpoře udržitelného cestovního ruchu, k udržitelným
veřejným prostranstvím a

Naplnění aktivit opatření B 1.1 povede k vyšší digitalizaci malých a středních podniků v území MAS.
Naplnění aktivity opatření B 1.1 spolupráce podniků s výzkumem aplikace výsledků výzkumu do praxe povede k naplnění
aktivit opatření B 3.1.
Investice do infrastruktury realizované v rámci aktivit opatření B 4.1 povede k zlepšení podmínek pro podnikatelské
prostředí a povede k zvýšení přidané hodnoty výrobků.
Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti povede k připravenosti podnikatelského sektoru na kybernetické hrozby a
podnikatelský sektor bude připraven na možné problémy týkající se bezpečnosti informačních systémů.
Realizace aktivit Opatření B 6.1 povede k lepší komunikaci podnikatelského sektoru s veřejnou správou a také ke
spolupráci podnikatelského sektoru v rámci strategického a územního plánování.
Podpora podnikatelského sektoru v území MAS Opavsko se zaměřením na inovační prvky povede k zlepšení podmínek na
trhu práce, zvýšení zaměstnanosti a také k zlepšení podmínek pro znevýhodněné skupiny obyvatel a k podpoře rovnosti
žen a mužů a slaďování pracovního a osobního života.
Investice do realizace bydlení může být pro podnikatelský sektor příležitostí pro získání nových zaměstnanců. Pokud
budou mít zaměstnanci vhodné bydlení, budou mít podnikatelé příležitost pro zvyšování zaměstnanosti v území.

Věcná, místní

Kvalitní vzdělávání v území povede k vyšší kvalifikaci potenciálních pracovníků. Spolupráce podnikatelského sektoru se
školami povede k lepšímu uplatnění absolventů škol v místní ekonomice a v místních podnicích.

Věcná, finanční

Realizace aktivit v rámci Opatření B 1.1 povede k novým příležitostem podnikání v oblasti udržitelného cestovního ruchu
se zaměřením na inovace.

3

Věcná, finanční

Investice do digitální ekonomiky v malých a středních podnicích, včetně zemědělství a potravinářství povedou k zvýšení
přidané hodnoty výrobků a služeb a také je to jeden z prvních kroků k úspěšnému řízení systému výzkumu a inovací.

Opatření B 4.1

2

Věcná, místní, finanční

Opatření B 5.1

3

Věcná, finanční

Investice do infrastruktury pro vysokorychlostní internet v obcích MAS povede k rychlejšímu rozvoji digitalizace
v podnikatelském sektoru.
Investice do lidských zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti a investice do technologií kybernetické bezpečnosti vyřeší
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Opatření B 4.1

Opatření B 3.1

jednu z problémových oblastí, která vyvstává se zavedením digitalizace a principy digitální ekonomiky.
Opatření B 6.1

3

Věcná, finanční

Zavedení digitalizace v podnikatelském sektoru podpoří využití přínosů digitalizace občany i veřejnou správou.
Digitalizace ve všech sektorech povede k lepšímu využití datových fondů a elektronizaci služeb.
Zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na rozvoj kompetencí, znalostí a dovedností pro 21. století a řízení lidských zdrojů,
sdílení praxe a přenos zkušeností mezi vzdělávacími institucemi a malými a středními podniky povede k rychlejšímu
rozvoji funkčnímu koordinovaného systému řízení výzkumu a inovací. Důležitá je v této oblasti spolupráce podniků se
školami, vzdělávání absolventů škol v oblasti výzkumu a inovací.

Opatření C 5.1

3

Věcná

Opatření C 5.2

3

Opatření C 1.1

3

Věcná, finanční

Investice do infrastruktury a vybavení sociálních služeb povede ke zvýšení kvality a úrovně sociálních služeb a to jak
služeb podle zákona o sociálních službách, tak komunitně zaměřených projektů, ve kterých jsou zapojeni místní občané.

Opatření C 2.1

3

Věcná

Investice do infrastruktury v území povede k zlepšení životních podmínek v území MAS, k zájmu o život v území zároveň
také ke zlepšení podnikatelských podmínek. To vše povede k celkově vyšší zaměstnanosti v území.

Opatření C 3.1

3

Věcná, finanční

Investice do infrastruktury týkající se bydlení povede ke zlepšení podmínek na trhu s bytovým fondem, který bude
dostupný pro všechny skupiny obyvatel.

Opatření C 4.1

3

Věcná, finanční

Investice do infrastruktury a vybavení zdravotních služeb povede ke zvýšení kvality, úrovně a dostupnosti zdravotních
služeb v území MAS.

Opatření C 5.1

3

Věcná, finanční

Opatření C 5.2

3

Investice do kvalitní infrastruktury a vybavenosti pro vzdělávání na všech stupních vzdělávání povede k zvýšení úrovně
vzdělávání v území MAS. Zároveň lepší vybavenost škol povede i k rozvoji vzdělávání pedagogických pracovníků (IT
vybavení).

Opatření C 5.3

3

Opatření C 6.1

3

Věcná, finanční

Investice do kvalitní infrastruktury (modernizace silnic, cyklistická infrastruktura, železnice, infrastruktura pro kulturní a
komunitní život v obci) povedou k rozvoji udržitelného cestovního ruchu.

Opatření C 6.2

3

Opatření C 6.3

3
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Opatření B 5.1
Opatření B 6.1
Opatření C 1.1

3

Věcná, místní

Opatření B 6.1

3

Věcná, místní

Opatření C 4.1

1

Věcná

Opatření C 5.1
Opatření C 5.2
Opatření C 5.3
Opatření B 5.2

3
3
3
3

Věcná, finanční

Opatření C 1.1

1

Opatření C 2.1

1

Opatření C 2.2

2

Opatření C 4.1

2

Opatření C 2.1
Opatření C 2.2

2
3

Věcná, finanční, místní

Opatření C 3.1

3

Věcná, finanční

Opatření C 4.1

3

Věcná

Opatření C 5.1

3

Věcná, finanční

Opatření C 5.2

3

Opatření C 5.3

2

Opatření C 2.2

3

O
p
a
tř
e
n
í
C
2
.
1

Opatření B 5.2

Věcná, místní

Věcná
Věcná
Věcná

Věcná

Investice do vzdělávání a technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti přispěje k zavedení systematického
bezpečnostního managementu a plánování na úrovni regionu Opavska.
Investice do vzdělávání a technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti přispějí k bezpečnějšímu naplnění aktivit
opatření B 6.1 bez hrozby kybernetických útoků na výkon veřejné správy.
Investice do vzdělávání a technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti přispějí k urychlení zavedení moderního způsobu
dálkového poskytování určitých typů zdravotní péče a služeb. Realizace aktivit daného opatření přispěje také jako
obrana před možnými kybernetickými útoky na zdravotnická zařízení.
Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti všech účastníků vzdělávání přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání zejména
ve znalostech a dovednostech důležitých pro 21. století.
Vzdělávání všech třech sektorů a jejich propojení v systému strategického a územního plánování a zapojení expertních
kapacit přispěje k zavedení systematického bezpečnostního managementu v území Opavska a jejich průmět do
strategického a územního plánování.
Elektronizace služeb, snížení časové náročnosti jednotlivých úkonů při styku občanů s úřady přispěje k efektivnějšímu a
rychlejšímu využívání nabídky sociálních služeb v území MAS.
Elektronizace služeb, snížení časové náročnosti jednotlivých úkonů při styku občanů s úřady přispěje k efektivnějšímu a
rychlejšímu získání zaměstnání znevýhodněným skupinám na trhu práce a podpoře rovnosti žen a mužů na trhu práce.
Elektronizace služeb, snížení časové náročnosti jednotlivých úkonů při styku občanů se zdravotnickými zařízeními
přispěje k efektivnější zdravotnické péči v území MAS.
Realizace aktivit Opatření C 2.1 přispěje k zvýšení účasti znevýhodněných skupina na trhu práce a prosazování
rovnováhy mezi muži a ženami na trhu práce.
Podpora komplexní péče o ohrožené rodiny s dětmi povede k udržení jejich bydlení a podpoře sociálního bydlení.
Investice do rozvoje zdravotních služeb a zajištění kvalitního vybavení povede i k rozvoji zdravotnického vybavení pro
zařízení sociálních služeb v území MAS Opavsko.
Investice do podpory komplexní péče o ohrožené rodiny s dětmi povede ke snížení výrazných nerovností v kvalitě škol a
ke snížení úrovně závislosti výsledků vzdělávání na ekonomickém, sociálním a kulturním statusu rodiny žáka. K snížení
takových nerovností povede také vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se sociálně znevýhodněnými
žáky.
Všechny aktivity realizované v rámci Opatření C 2.1 budou realizovány v souladu s aktivitami opatření C 2.2 Podpora
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Opatření C 5.1

Opatření C 3.1

Opatření C 2.2

rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a osobního života.
Opatření C 3.1

3

Věcná

Opatření C 4.1

1

Věcná

Opatření C 5.1

3

Věcná, finanční, místní

Opatření C 5.2

3

Opatření C 5.3

3

Opatření C 3.1

3

Věcná, finanční, místní

Opatření C 4.1

2

Věcná, místní

Opatření C 5.1

3

Věcná, místní

Opatření C 5.2

3

Opatření C 5.3

3

Opatření C 4.1

2

Věcná

Opatření C 5.1

1

Věcná

Opatření C 5.2

1

Opatření C 5.2

3

Věcná, finanční

Opatření C 5.3

3

Věcná, finanční

Dobré podmínky pro bydlení a pro udržení bydlení povedou k zvýšení účasti znevýhodněných skupin obyvatel na trhu
práce.
Podpora stabilizace personálních zdrojů ve zdravotnictví povede k dalším možnostem zaměstnání znevýhodněných
skupin obyvatel na trhu práce.
Kvalitní vzdělávání všech skupin obyvatel a zvýšení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků v území MAS povede ke
zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce.

Realizace aktivit opatření C 2.2 přispěje k udržení bydlení a služeb pro rodiny a děti a sociální bydlení.
Podpora stabilizace personálních zdrojů ve zdravotnictví bude realizována s ohledem na Opatření C 2.2 Podpora rovnosti
žen a můžu a slaďování pracovního a osobního života.
Vzdělávání všech účastníků vzdělávání včetně pedagogických pracovníků bude v území MAS Opavsko probíhat v souladu
s aktivitou - Prosazování rovnováhy mezi muži a ženami na trhu práce. Zároveň vzdělávací proces bude rozvíjet
dovednosti a kompetence včetně adaptace na průmysl 4.0, digitalizaci, automatizaci, robotizaci, klimatickou změnu a
stárnutí populace.
Kvalitní a dostupná zdravotní péče povede k lepší stabilitě bydlení, dostupná zdravotnická péče zvýší zájem o všechny
druhy bydlení.
Dostupné, udržitelné bydlení pro rodiny a děti a podpora sociální bydlení zpřístupní vzdělávání ohroženým skupinám
obyvatel.
Investice do aktivit Opatření C 5.1 jsou prvním krokem k naplnění aktivit opatření C 5.2. Zvýšení kvality vzdělávání
s důrazem na rozvoj kompetencí, znalostí a dovedností pro 21. století a rozvoj individuálního potenciálu žáků základních
škol a podpora vzniku konkrétních projektů pro aktivity celoživotního vzdělávání povede k zlepšení výsledků vzdělávacího
systému s ohledem na moderní kompetence a potřeby trhu práce.
Investice do zvýšení kompetencí a kvality pracovníků ve vzdělávání povede k zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na
rozvoj kompetencí znalostí a dovedností pro 21. století a to jak u dětí, žáků tak i pedagogických pracovníků.
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Opatře
ní C 5.2
Opatření C 6.1
Opatření C
6.2

Opatření C 5.3

3

Věcná

Zvýšení kompetencí a kvality pracovníků ve vzdělávání přispěje k zlepšení výsledků vzdělávacího systému s ohledem na
moderní kompetence a potřeby trhu práce.

Opatření C 6.2

3

Věcná, finanční, místní

Opatření C 6.3

3

Zlepšení ochrany a obnovy movitých i nemovitých památek a jejich marketing rozvoj a podpora kulturního dědictví,
navazující revitalizace veřejných prostranství, stavby krajinářské architektury včetně prvků zelené a modré infastruktury
v obcích povede k podpoře udržitelného cestovního ruchu.

Opatření C 6.3

3

Věcná, finanční, místní
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3.4 Popis inovativních rysů strategie
Inovační strategie České republiky 2019–2030 (ISČR 2030) plánuje v sílícím konkurenčním prostředí
zvýšit výkonnost národní ekonomiky, mířit na finální výrobu, technologická řešení a služby založené
na znalostech s vysokou přidanou hodnotou. Posílit tak konkurenční výhody ČR založené na využívání
znalostí a na inovacích. Strategie CLLD myšlenky ISČR 2030 potvrzuje a implementuje na úrovni obcí,
malých a středních podniků i domácností. Pak se z inovace stává transformace. Inovativnost je jedním
ze základních principů metody LEADRE, ke kterým se MAS Opavsko při realizaci Strategie hlásí.
Inovační cíle a metody jsou v území MAS Opavsko rozvíjeny mnoha způsoby: od diskuse v rámci
pracovních skupin, při realizaci Strategie, animačními aktivitami a zakládáním odborných skupin
(semináře, workshopy, konference, exkurze) a zpřístupňováním jejich výstupů, i vlastními
startovacími projekty MAS. Moderní nástroje a řešení, známé a také jako „SMART“ jsou navrhovány a
uplatňovány v řadě oblastí, jako je podpora čisté dopravy, elektromobility, sdílené dopravy, rozvoj
infrastruktury pro vzdělávání, např. podpora polytechnického vzdělávání a budování odborných
učeben ZŠ, práce s digitálními technologiemi a zvýšení fyzické (např. dopravní) i kybernetické
bezpečnosti. Podpora optimalizace a technologické inovace podniků, energetických úspor,
digitalizace, automatizace, robotizace a zavádění SW inovací. Mezi SMART řešení řadíme také
opatření pro adaptaci na klimatickou změnu a inovativní postupy pro řešení problémů v oblasti
životního prostředí (voda, půda, zeleň, odpady). Především energetická řešení mohou být chápána
nejen jako inovativní, ale také jako integrační. Úspory energií nebo materiálů, využívání OZE, mají
dopady klimatické, environmentální, zvyšují resilientnost území (odolnost) a mají také dopady
ekonomické. Nezbytnou podmínkou pro implementaci inovací je rozšiřování komunikačních
technologií, především zavádění vysokorychlostního internetu na celém území MAS.
MAS Opavsko při realizaci Strategie klade důraz na celý cyklus inovace, od vzniku myšlenky až po
realizaci. Inovace chápeme nejen v technickém pojetí, ale za zásadní považujme také ty organizační.
Jde o podporu spolupráce mezi sektory, mezi MSP a vzdělávacími institucemi, spolupráci v rámci
území (např. v cestovním ruchu), koordinované plánování, tvorba studií a strategických dokumentů
(Vize energeticky úsporného regionu), setkávání a sdílení příkladů dobré praxe apod.

47

4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Řídící a realizaci struktura MAS Opavsko vychází z dosavadního praxí osvědčeného, nastavení
rozdělení rolí a kompetencí orgánů spolku a kanceláře MAS, při respektování podmínek pro
Standardizaci MAS.
Místní akční skupina Opavsko z.s. má postavení samostatné právnické osoby vytvořené k uplatňování
společného zájmu členů spolku a obyvatel opavského venkova. Právní formou MAS je spolek podle
zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
Posláním spolku je hájit veřejně prospěšné i vzájemně prospěšné zájmy členů spolku při rozvoj
Opavska ve všech jeho formách. MAS rozvíjí vytvořené institucionalizované místní partnerství
veřejného a soukromého sektoru (MAS Opavsko) při dodržování zásad transparentnosti a
nediskriminace. Zároveň MAS realizuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na
území MAS Opavsko.
Při své činnosti se MAS Opavsko řídí Stanovami MAS, ve kterých jsou uvedeny veškeré podrobnosti
k jejímu fungování (www.masopavsko.cz/zápisy-a-listiny). Způsoby jednání jednotlivých orgánů MAS
jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které jsou zveřejněny na webu MAS
(www.masopavsko.cz/zápisy-a-listiny).
Stanovy MAS Opavsko vymezují pro realizaci SCLLD a činnost spolku následující orgány:
 Členská schůze (nejvyšší orgán spolku)
 Výbor MAS Opavsko (rozhodovací orgán)
 Předseda a místopředsedové (individuální statutární orgán, místopředseda v případě
nepřítomnosti předsedy)
 Kontrolní a monitorovací komise (revizní a dohledový orgán)
 Hodnotitelská komise (výběrový orgán)
Obrázek 3 Organizační schéma povinných orgánů MAS Opavsko
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Kancelář MAS Opavsko (dále jen Kancelář) je základním administrativním a manažerským nástrojem
pro realizaci CLLD a zajištění poslání partnerství a chodu organizace. Kancelář má definovanou a
dostatečnou personální kapacitu pro realizaci SCLLD. Kancelář je zodpovědná Členské schůzi a plní
pokyny Výboru a Předsedy. Kancelář MAS je zřízena za účelem naplňování poslání spolku a zajištění
služeb v rozsahu dle Stanov spolku.
V čele Kanceláře stojí ředitel (s MAS v pracovně právním vztahu), který současně plní funkci
Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Dalšími zaměstnanci nebo externími spolupracovníky
jsou Finanční manažer a Programoví manažeři - koordinátoři jednotlivých programů, Koordinátor
animačních činností a PR manažer. Vedení účetnictví organizace zajišťuje Účetní, případně další
(zejména externí) odborníci na finance, právo, veřejné zakázky apod. Řada činností je zabezpečována
pomocí dalších externích služeb (např. auditorské služby, IT služby). V případě potřeby Kancelář MAS
může přijímat zaměstnance na asistentské pozice.
Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS
(www.masopavsko.cz/kontakty-1/kontakty-na-zamestnance/)

4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity jsou plánovány jako souhrn veškerých činností Kanceláře, orgánů a členské
základny MAS Opavsko prováděných v rámci CLLD pro zvýšení informovanosti, strategické řízení
rozvoje regionu a stimulaci absorpční kapacity regionu. Za animační aktivity nejsou považovány
činnosti při samotné administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Naopak však předmětem
animace může být působení na zvyšování kvality předkládaných Žádostí o dotace i realizovaných
projektů vycházejí především z nastavení strategických cílů a opatření zahrnutých ve Strategii,
přičemž projekty mohou, ale nemusí být realizovány prostřednictvím CLLD. Ve fázi přípravy Strategie
jsou animační aktivity chápány jako činnosti vedoucí ke zvyšování zájmu veřejnosti o zapojení do
přípravy a realizace SCLLD.
Význam animačních aktivit MAS Opavsko je v některých aspektech dokonce významnější než
samotná realizace a administrace SCLLD (CLLD alokuje maximálně 3 % z celkové alokace
implementovaných Operačních programů). Zajištění účinné propagace Strategie, koordinace
strategického řízení rozvoje regionu, nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi
zúčastněnými stranami, koordinace aktivit místních aktérů směřujících přímo či nepřímo k naplňování
SCLLD je tedy důležitým příspěvkem MAS a metody LEADER k rozvoji regionu.
Strategie CLLD respektuje Aalborské závazky a implementuje je do své struktury. Jedná se tak o
primární dokument MAS Opavsko k výkonu aktivit MA21 a NSZM.
Animační aktivity MAS Opavsko budou realizovány v několika základních principech:


Metodickým komunikačním principem je aplikace principů metody LEADER v regionálním
rozvoji a při realizaci SCLLD, význam tkví ve zvyšování zájmu veřejnosti o lokální problémy,
vzájemnou výměnu informací a zkušeností, spolupráci a vytváření místního partnerství a
zvyšování pocitu sounáležitosti, vedoucí k větší identifikaci s územím.



Nadstavbovým komunikačním principem je strategické řízení, komunitní plánování, zapojení
veřejnosti do rozhodovacích procesů v regionu, síťování a spolupráce na regionální, národní i
mezinárodní úrovni. MAS Opavsko tradičně zastupuje místní partnerství v řadě profesních a
rozvojových organizacích, např. Národní síť MAS ČR, Krajské sdružení Národní sítě MAS
MSK,Národní síť zdravých měst a regionů, MA21, Asociace regionálních značek, Euroregion
Silesia, Destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko, Regionální stálá
konference Moravskoslezského kraje, ITI – Integrovaná regionální investice MSK, SINEC –
49

Klastr pro sociální podnikání, Geopark Jeseníky, spolupracuje se Spolkem pro obnovu
venkova, Sdružením místních samospráv ČR, Svazem měst a obcí, Statutárním městem Opava
apod.


Základním komunikačním principem je propagace SCLLD jako takové, jejích cílů a priorit vč.
zvyšování informovanosti o možnostech získání dotační podpory z Operačních a
komunitárních programů EU a prostřednictvím implementace SCLLD (Programových rámců).
Sem patří rovněž poskytování informací o vyhlášených výzvách, podpořených projektech,
jejich významu a přínosech, použitých integrovaných a inovativních přístupech apod.



Servisním komunikačním principem je podpora místních aktérů při přípravě projektů, ať už z
hlediska jejich věcného obsahu (např. osvojováním příkladů dobré praxe, pořádáním
tematických seminářů, exkurzí apod.), a také z hlediska technického, tj. zajištěním metodické
pomoci při přípravě Žádostí o podporu i v průběhu realizace a udržitelnosti podpořených
projektů.



Těžiště animačních aktivit bude ležet v oblasti těchto operačních programů: Integrovaný
regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační program zaměstnanost a
Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání. Bude vedena evidence animačních aktivit pro
účely kontroly.

Tabulka 7 Komunikační plán pro realizaci SCLLD MAS Opavsko 21+

partneři,
místní
aktéři

web. stránka MAS Opavsko





Elektronická

facebookový profil





komunikace

e-mailová rozesílka



prolinky





youtube kanál





zpravodaj MAS





výroční zpráva























informační letáky a brožury
Tištěné
materiály

veřejnost

členové

Komunikační nástroje

potenciální
příjemci

Způsob
komunikace

příjemci

Cílová skupina












tematické publikace




propagační bannery, výstavy
branding – označení sídla, polep aut






individuální konzultace
Přímá
komunikace



tematická setkávání



přednášky








dárkové a propagační předměty







hostování exkurzí
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školení žadatelů

Informační
a vzdělávací
aktivity

LEADER

exkurze – sdílení příkladů dobré praxe





semináře, workshopy, konference





informační stánky a panely na akcích



spolupořadatelství kulturních aj. akcí



prezentace na seminářích a
konferencích



LEADERFEST



prezentace na veletrzích a výstavách



Společné krajské akce NS MAS



projekty
SCLLD
















publicita v regionu – místní tisk



Média






slavnostní otevření

přenos dobré praxe – exkurze




informační cedule – povinná publicita
Realizované


























informace pro média, tiskové zprávy,
tiskové konference



odborné články



obecní zpravodaje







TV a rozhlasové (internetové) vysílání











inzerce









podpora a propagace místní produkce
Místní agenda 21





soutěže
Kampaně

















Zdroj: vlastní zpracování
Pro pravidelné informování členů i široké veřejnosti je Kancelář povinna aktualizovat hlavní
komunikační prostředek a zdroj informací o SCLLD internetové stránky www.masopavsko.cz
Na webových stránkách jsou povinně zveřejněny:












Kontaktní údaje, adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby
Mapa území působnosti MAS Opavsko
Platné Stanovy MAS Opavsko (zřizovací dokumenty)
Seznam členů MAS Opavsko
Přihláška a podmínky pro členství v MAS Opavsko
Složení orgánů MAS Opavsko
Volební a jednací řády orgánů MAS Opavsko
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS.
Aktuální informace o výzvách pro dotační podporu realizace SCLLD
Strategie komunitou vedeného místního rozvoje na území MAS Opavsko 2014 - 2020
Další potřebné informace a dokumenty, metodické pokyny a podklady
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Komunikační nástroje mohou být členěny na vlastní, tedy zajišťované přímo Kanceláří MAS a externí,
které MAS pouze využívá nebo najímá pro šíření vlastních komunikačních témat. Animační a
komunikační aktivity koordinuje Koordinátor animačních činností, fyzicky komunikaci a komunikační
nástroje aplikuje PR manažer ve spolupráci s Vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD a
Programovými manažery.

4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Opavsko 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 Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální
politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány
v monitorovacím systému.
4.3.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Budou kvantifikovány pro:
Strategický cíl A: „Zlepšení životního PROSTŘEDÍ v obcích i v krajině, udržitelnost regionální ekonomiky a
dopravy, adaptace na změnu klimatu na regionální úrovni Opavska“






Zlepšení stavu krajiny a přírody na Opavsku
Trend podílu zemědělské půdy na celkové výměře Opavska
Průměrný roční úbytek zemědělské půdy (ZPF)
Kvalita podzemních a povrchových vod
Kvalita ovzduší (emise z lokálních topenišť)

Strategický cíl B: „Efektivní, konkurenceschopná, inovativní a s výzkumem spolupracující regionální
EKONOMIKA, reagující na společenské i technologické změny. Dobře vybavené území (dopravní, informační a
jiná síťová INFRASTRUKTURA) jako zdroj bohatství Opavska“




Zlepšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti regionální ekonomiky Opavska
Míra podnikatelské aktivity
Podíl nezaměstnanosti

Strategický cíl C: „Soudržná, vzdělaná, kulturní, zdravá a bezpečná SPOLEČNOST s kvalitní veřejnou
správou, aktivním občanským sektorem a atraktivními veřejnými prostory směřující k stále vyšší kvalitě
života na Opavsku“









1

Saldo migrace
Index stáří
Zvýšení úrovně kvality i kvantity v oblasti infrastruktury a vybavenosti
Počet osob připojených na ČOV
Počet škol s učebnou polytechnické výchovy
Zvýšení úrovně kvality služeb veřejné správy, spolupráce a zvýšení úrovně bezpečnosti v území
Bezpečnost dopravy
Komunitní aktivity a vzdělávání dospělých

Národní číselník indikátorů
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5. Povinná příloha – 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 ………… dne …………………..
……………………………………………………….
Statutární zástupce Místní akční skupiny Opavsko z.s.
Ing. Jiří Krist
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