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Účelem dodatku č. 1 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava (dále jen 

„SCLLD“) je provést změny SLLD, které reflektují aktuální situaci a potřeby v území MAS Bobrava. 

Změny SCLLD provedené tímto dodatkem jsou následující:  

3 Analytická část   

3.1.3 Doprava  

Nejvýznamnější problémy v oblasti dopravy 

Nejvýznamnější problémy v oblasti dopravy jednotlivých obcí znázorňuje následující tabulka. Téměř 

všechny obce se potýkají s nedostatkem parkovacích míst, vysokou intenzitou dopravy a přetížeností 

komunikací. Obce, jejichž území prochází dálnice D1, mají rovněž problémy s hlukem a prašností. Dále 

se jedná o nevyhovující stav a kvalitu samotných komunikací a jejich údržba či bezpečnost na 

komunikacích. 

Bezpečnost na silnicích se zejména z důvodu vysoké intenzity dopravy a nevyhovujícího stavu 

komunikací snižuje rovněž v rámci bezmotorové dopravy, především dopravy cyklistické. Z důvodu 

nízkého počtu cyklistických stezek a zvláštních pruhů pro cyklisty na území MAS není mobilita cyklistů 

v této oblasti bezpečná. Dále se jedná o nevyhovující stav či absence komunikací pro pěší a jiné formy 

dopravy – chodníky, stezky/ tematické stezky, polní cesty apod., které by mimo jiné spojovaly obce 

v území MAS/ sloužily k procházkám a trávní volného času.  

 

3.1.5. Život v obcích 

Kultura  

S kulturním a společenským vyžitím v území MAS nejsou mnohdy obyvatelé zcela spokojeni. Z důvodu 

velkého nárůstu počtu obyvatel se zvyšuje tlak na kulturní a společenské vyžití, za kterým obyvatelé 

mnohdy musejí dojíždět do města Brna. Zvyšuje se poptávka po samotných kulturních akcích, 

volnočasových aktivitách či pravidelném setkávání občanů (ať již pro děti a mládež, dospělé, ale i 

seniory) apod. S uvedeným souvisí podpora místních spolků, folkloru a tradic jakož i zázemí a prostor 

pro realizaci těchto aktivit – kulturní a společenské domy, klubovny, veřejná prostranství v obcích 

apod. V rámci podpory kultury se jedná i o péči o kulturní památky, sakrální stavby či muzea a podobné.  

Služby v obcích 

Z důvodu zvyšujícího počtu obyvatel na území MAS lze v současné době pozorovat narůstající poptávku 

po službách občanské vybavenosti různého typu. Ať již se jedná o stravovací zařízení, obchody, 

vzdělávání, sociální a zdravotní péči a jiné.  

Podkapitola 3.1.8 Vzdělávání, školství 

S nárůstem počtu obyvatel se potýká i oblast školství a vzdělávání, kdy kapacity mateřských škol na 

území MAS dlouhodobě nedostačují. V současné době roste i tlak na kapacity základních škol, které 

jsou rovněž naplněny. V kapacitami ZŠ a MŠ souvisí i tlak na jejich zázemí – jídelny, kuchyně, sociální 

zařízení, tělocvičny, zahrady apod. V neposlední řadě se jedná o infrastrukturu a vybavení škol, které 

zastarává, a přitom stále musí reagovat na nové trendy ve vzdělávání jakož i vyhlášky a nařízení – např. 

inkluzivní vzdělávání apod.  
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Základní školy 

V základních školách sledovaného území jednoznačně převažuje celková kapacita škol (2 238 žáků) nad 

celkovým počtem žáků (1 535 žáků) tyto školy navštěvujících (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

Konkrétně se jedná o 703 volných míst. Základní školy na území MAS tak disponují celkovým naplněním 

kapacit pouze z cca 70 %. Z uvedeného důvodu nelze očekávat tlak na další všeobecné zvyšování 

kapacit ZŠ, neboť dnes základní školy statisticky vykazují volná místa.  Důvod lze opět hledat v blízkosti 

města Brna, kam Mnozí žáci za vzděláním dojíždí do mastě Brna, což může být mimo jiné odrazem 

všeobecného názoru o vyšší kvalitě a odbornosti poskytovaného vzdělání v městských školách. 

Reorganizací těchto kapacit (agregací málo naplněných tříd, zefektivněním tvorby rozvrhů, stavebními 

úpravami atd..) by mohlo dočasně dojít k využití těchto prostor v důsledku řešení aktuálně 

nepostačujících kapacit mateřských škol. V nadcházejících letech se dle prognóz vývoje počtu 

obyvatelstva očekává zvýšení obsazenosti ZŠ v důsledku příchodu početně silnějších ročníků z MŠ. 
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3.2. SWOT analýza 

Změny silných a kladných stránek, příležitostí a hrozeb dle aktuální situaci v MAS. Diskuze nad SWOT analýzou proběhla v rámci diskuzních skupin v rámci 

zpracování mid-term Evaluace SCLLD.  

Silné stránky Slabé stránky 
✓ Kladný přirozený přírůstek v obcích (vyjma Ořechova -1 a Střelic -18) − Zvyšující se podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva 

✓ Kladný migrační přírůstek z důvodu vysoké kvality života v území MAS   
− Nárůst celkového počtu uchazečů o práci a nárůst počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných 

✓ Nižší hodnota indexu stáří na úrovni MAS než na celorepublikové úrovni = 
celkově mladší obyvatelstvo 

− Vysoký podíl obyvatelstva vyjíždějícího za prací a do škol 

✓ Snižující se celková míra nezaměstnanosti  
− Vyšší podíl nezaměstnaných s celkově vyšším dosaženým vzděláním než na 

republikové úrovni 

✓ Vyšší úroveň vzdělanosti obyvatel než průměrně v České republice − Nedostatečný počet pracovních míst a příležitostí v území 

✓ Zásobování vodou ve všech obcích na velmi dobré úrovni − Velká závislost na městu Brnu v oblasti zdravotní péče  

✓ Téměř kompletní energetické zásobování území, distribuční soustava je 
modernizována a rozšiřována k zajištění bezproblémové distribuce 
k odběratelům 

− Nedostatečná lékařská a sociální péče  

✓ Velmi dobré pokrytí telefonním i internetovým signálem největších dodavatelů   − Převážný podíl lékařů a lékáren pouze na území obcí Modřice a Střelice 

✓ ČOV nebo napojení na ÚČOV Modřice v 10 obcích 
− Velká část úseků cyklotras je vedena společně s motorovou dopravou bez 

jakéhokoli oddělení 

✓ Existence vyššího počtu sběrných dvorů v území  
− Nevyhovující stav komunikací (celé Brno-venkov), vysoká intenzita dopravy na 

vybraných úsecích 

✓ Výhodná poloha MAS v rámci kraje – město Brno v krátké dojezdové 
vzdálenosti, dostupnost dálnic D1 a D2 

− Nedostatečná finanční podpora činnosti místních spolků a nedostatečná 
informovanost o činnostech těchto spolků, neexistující vazby mezi spolky 

✓ Pestrá struktura zaměstnanosti ve značném množství sektorů a pestrá struktura 
ekonomických subjektů dle převažující činnosti (CZ-NACE) 

− Nedostatečné prostorové rozčlenění území formou drobných krajinotvorných 
struktur v prostoru nezalesněných částí katastru, nízká vyváženost krajiny 
(koeficient ekologické stability) 

✓ Nárůst celkového počtu ekonomických subjektů napříč odvětvími  
− Nedostatečný počet cyklostezek, cyklotras a stezek v území – mobilita cyklistů a 

chodců v území není bezpečná  

✓ Velký počet drobných podnikatelů a živnostníků − Prašnost a hlučnost způsobená dopravou, zejména v blízkosti dálnice D1 a letiště 

✓ Nejvyšší absolutní nárůst celkového počtu subjektů v oblasti lesnictví a 
zemědělství  

− Třetina všech ekonomických subjektů registrována pouze na území jedné obce 
(Modřice) 
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✓ Existence dobývacího prostoru, chráněného ložiskového území a ložisek 
nerostných surovin  

− Vysoký podíl logistiky vyvolávající nároky na nákladovou dopravu 

✓ Část neupravených koryt vodních toků, případně s přírodě blízkou úpravou  − Existence poddolovaného území, část území ohrožená negativními důsledky těžby 

✓ Přírodní park Bobrava a zastoupení registrovaných VKP, přítomnost evropsky 
významných lokalit a množství přírodních atraktivit 

− Výskyt starých ekologických zátěží (Modřice – Firesta, a.s., Ořechov – skládka, 
Želešice – bývalá obalovna a skládka; Omice, Nebovidy a Ostopovice – skládka, 
Střelice – ČEPRO, a.s.) 

✓ Vysoký podíl bonitně nejcennějších půd (I. a II. třídy ochrany) 
− Celkově zhoršený stav ovzduší, překročení imisního limitu pro ochranu zdraví lidí 

téměř v celém území 

✓ Vhodné podmínky pro turistiku i cykloturistiku − Nedostatek parkovacích míst 

✓ Množství kulturních nemovitých památek − Zemědělské půdy jsou ohroženy vodní a větrnou erozí 

✓ Zachovalý folklór a kulturní tradice − Nedokončené nebo nezahájené práce na pozemkových úpravách některých obcí 

✓ Vybavení obcí sportovními či víceúčelovými hřišti a výletišti − Nedostatek stavebních pozemků z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu 

✓ Třídění odpadu do příslušných kontejnerů 
− Nedostatek pozemků pro výstavbu v obcích a tím rozšíření kapacit občanské 

vybavenosti a služeb  

✓ Volné kapacity základních škol  
− Nedostatečné řešení odvádění dešťových vod z intravilánu obcí a nedostatečné 

připojení na kanalizaci 

 − Nevyhovující stav dešťové kanalizace v obcích Želešice, Silůvky a Moravany 

 
− Absence systému odděleného sběru materiálově využitelných složek komunálního 

odpadu 

 
− Převážná část rekreačních a ubytovacích zařízení pouze na území jedné obce 

(Modřice) 

 − Rekreace vázána jen na letní sezonu (málo příležitostí pro zapojení zimní turistiky) 

 − Nedostatečné kapacity pro předškolní a základní vzdělávání 

 
− Kvalita základního vzdělání je oproti kvalitě vzdělání v městě Brnu některými 

obyvateli vnímána za nižší 

 
− Nedostatečná obnova a aktualizace IT vybavení ve školách (není řešeno 

koncepčně) 

 − Nedostatečná kvalita stávající infrastruktury mateřských a základních škol 

 
− Nedostatečná dostupnost některý obcí veřejnou dopravou, dostupnost železnice 

pouze v polovině obcí 

 − Nepříliš vysoká úroveň občanské vybavenosti a kulturního vyžití 

 
− Vazby mezi většinou obcí navzájem jsou výrazně oslabené, dominující je vztah 

k městu Brnu 
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 − Nedostatek finančních prostředků obcí  

 − Kladný přirozený přírůstek v obcích (vyjma Ořechova -1 a Střelic -18) 

 − Nedostatečná obslužnost veřejnou dopravou mezi obcemi v území  

 − Nedostatečná infrastruktura v oblasti veřejné dopravy (točny, zastávky,…) 

 − ČOV či napojení na ÚČOV není vůbec řešeno v obci Nebovidy (splašková kanalizace) 

 

Příležitosti Hrozby 
➢ Značný počet nezaměstnaných s vyšším vzděláním – potenciál kvalifikované 

pracovní síly 
• Vysoká závislost území na městu Brně (ekonomika, zaměstnání, školy atd.) 

➢ Z důvodu migračních vln a kladného přirozenému přírůstku se mění věková 
struktura obyvatelstva 

• Zvýšení nároků na kapacitu ČOV – nesoulad prognózy vývoje počtu obyvatelstva 
v PRVK a rozvoji obcí 

➢ Dosažení optima obsluhy veřejnou infrastrukturou – úpravou vedení linek a 
optimalizací rozmístění přestupních uzlů se zlepší dopravní obsluha obcí (kratší 
doby jízdy, lepší návaznost spojů) v rámci IDS JMK  

• Zpožďování vodohospodářských investic spojených s čištěním odpadních vod 

➢ Zajištění odvádění odpadních vod ve všech obcích 
• Časové posuny v realizaci navrhovaných staveb a sledované přestavby silniční a 

železniční sítě – přetížení stávající sítě, snížení bezpečnosti provozu, zhoršení 
kvality a podmínek životního prostředí  

➢ Předpoklady pro optimalizaci nakládání s odpady 
• Nárůst intenzity provozu na silnicích I., II. a III. tříd vyvolávající požadavky na 

silniční obchvaty 

➢ Zvýšení počtu pracovních příležitostí v obcích může snížit dopravní zatížení při 
vyjížďce za prací 

• Velký nárůst osobní a nákladní silniční dopravy, zvláště dálkové tranzitní 

➢ Zvýšením podílu udržitelných forem dopravy může snížit nároky na obsluhu 
hromadné osobní dopravy 

• Nevhodné využití opuštěných dobývacích prostorů, jimiž může být skládkování 
či rekultivace na ZPF 

➢ Potenciál v odvětví výroby elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu • Nevhodná dřevinná skladba v lesích 

➢ Využití různých nástrojů (např. místních obnovitelných zdrojů) přispívající ke 
zvýšení energetické soběstačnosti, a tedy i zmírnění dopadů případných 
energetických výpadků 

• Ohrožení vodních zdrojů při mimořádných situacích jako jsou například 
povodně, sucho a havárie 

➢ Podpora místních podnikatelských subjektů – potenciál produkce místních 
produktů 

• Vznik nových zdrojů znečištění 

➢ Podpora místních podnikatelů a drobných živnostníků – snížení nezaměstnanosti 
v území 

• Zhoršení životního prostředí vlivem růstu automobilové dopravy, způsobu 
vytápění, stářím automob. parku apod. 

➢ Využití dobývacích prostorů s ukončenou těžbou a území ohrožených erozí k 
realizaci ploch trvalé vegetace 

• Znehodnocení přírodních hodnot neřízenou zástavbou, rekreací 
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➢ Snižování prašnosti v území koncepcí ÚSES 
• Nedostačená péče o nově založené prvky ekologické stability vedoucí k jejich 

degradaci 

➢ Eliminace hlukové zátěže z dopravy na území obcí realizací vhodných silničních 
obchvatů sídelních útvarů 

• Snížení počtu velkých zaměstnavatelů v území 

➢ Využití nástrojů komplexní pozemkové úpravy (protierozní ochrana, zpřístupnění 
krajiny, realizace ÚSES) pro celkovou revitalizaci krajiny  

• Vysoká turistická atraktivita města Brna (odliv turistů) 

➢ Potenciál rozšíření sítě cyklostezek, cyklotras a naučných tras 
• Nevyhovující stav komunikací (celé Brno-venkov), vysoká intenzita dopravy na 

vybraných úsecích 

➢ Využití environmentálních a společenských funkcí lesních porostů a přírodních 
atraktivit 

• Nedostatečná finanční podpora místních spolků – může vést k zániku jejich 
činnosti a zachování tradic obcí 

➢ Využití volných kapacit základních škol k rozšíření kapacit škol mateřských 
• Kladný migrační a přirozený přírůstek – tlak na navýšení kapacit občanské 

vybavenosti a veřejných prostranství obcí 

➢ Zvýšení kvality vzdělání poskytovaného místními školami • Vysoký tlak na kapacity mateřských a základních škol  

➢ Využití a obnova stávajících prostor a brownfieldů • Lesy ohrožené suchem 

➢ Výkup pozemků v intravilánu obce – pozemky pro navyšování kapacit občanské 
vybavenosti a služeb v obcích 

 

➢ Voda a její zadržování v krajině  

➢ Nové zásady územního rozvije  

 

  



3. 3. Analýza problémů a potřeb území 

Demografie 

Na území sledovaných obcí MAS Bobrava je možné pozorovat zvyšující se počet obyvatel daný kladným 

přírůstkem. Jedná se o zvyšování počtu narozených i přistěhovalých do této oblasti, s tím, že migrační přírůstek je 

vyšší. To je dáno především díky poloze těchto obcí v blízko samotného města Brna a trendu suburbanizace, kdy 

se značný počet obyvatel vystěhovává z města do jeho okrajových částí a blízkého okolí. Právě díky příznačné 

poloze a blízkosti města Brna jsou obce území MAS Bobrava atraktivním místem k přestěhování.  

Rostoucí počet obyvatel s sebou však přináší i problémy, které by se v dané oblasti měly řešit. Jedná se zejména o 

tlak na navýšení kapacit občanské vybavenosti a veřejných prostranství obcí.  

1. Mateřské školy 

Se zvyšujícím se počtem narozených/ přistěhovalých se zvyšuje i počet dětí, které se do dané oblasti narodí nebo 

přistěhují. V těchto oblastech je pak problémem nízká kapacita školek, kdy jsou již nyní místa ve školkách plná. To 

představuje problém i pro samotné rodiče, kteří nemohou své děti umístit ve školce jejich bydliště, ale musí je 

dovést do jiné obce či města. Z těchto důvodů je na místě vybudovat nové školky či zvýšit kapacitu těch stávajících.  

Vedle nedostatečných kapacit mateřských škol se dále jedná o nedostatečnou infrastrukturu a vybavení 

mateřských škol včetně jejich zázemí – kuchyně, jídelny, sociální zařízení apod. Infrastruktura včetně vybavení 

mateřských škol je v mnohých případech zastaralá a nereflektuje aktuální potřeby pro kvalitní vzdělávání 

v mateřských školách. Dále se jedná o zastarávání školních zahrad (herní prvky apod.)  

2. Školy/ vzdělání  

Přes zvyšující se počet dětí na území MAS Bobrava nejsou kapacity základních škol zaplněny a velké procento za 

vzděláním dojíždí do příměstských a městských škol (město Brno). Zvyšující se počet obyvatel vyvíjí tlak i na 

kapacity základních škol, které jsou v současné době naplněny. Velké procento žáků je za vzděláním nuceno 

dojíždět do příměstských a městských škol (město Brno). Někteří rodiče si od těchto školských zařízení slibují i 

vyšší kvalitu vzdělání. Na území sledovaných obcí by se tak měl zvýšit důraz na kvalitu vzdělání a na odbornost 

samotných pedagogů na těchto školách. Kvalita vzdělání na základní školách úzce souvisí i s jejich infrastrukturou 

a vybavením včetně jejich zázemí – kuchyně, jídelny, sociální zařízení apod. Infrastruktura včetně vybavení 

základních škol na území MAS je v mnohých případech zastaralá a nereflektuje aktuální potřeby pro kvalitní 

vzdělávání. Dále se jedná o zastarávání školních zahrad (herní prvky apod.) 

 

3. Infrastruktura 

 

Zvyšující se počet obyvatel přináší i problémy v oblasti infrastruktury. Konkrétně se jedná o dopravní infrastrukturu 

a s ní spojenou veřejnou dopravu. 

 

V rámci zvyšujícího se počtu obyvatel se zvyšuje i počet obyvatel dojíždějících za prací či do škol. Tím se zvyšují 

nároky na veřejnou dopravu těchto obyvatel, taktéž i na jejich osobní dopravu. V rámci osobní dopravy se jedná 

především o kvalitu silnic (50 % komunikací vyžaduje rekonstrukci), bezpečnost silnic (dopravní značení, přechody 

atd.). Veřejná doprava poté vyžaduje propracovaný dopravní systém, stanoviště těchto spojů v obcích a dobré 

dopravní spojení do okolních obcí a měst. Dopravní obslužnost je na území sledovaných obcí považována za 

nedostatečnou. V řadě obcí také úplně chybí obslužnost železniční dopravou.  
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S dopravní bezpečností souvisí i bezpečnost cyklistů pohybujících se na tomto území. Bezpečnost těchto osob není 

na samotných silnicích vysoká. Tu značným způsobem zvyšují cyklostezky, kterých je právě na území sledovaného 

území nedostatečné množství kilometrů. Vybudované cyklostezky v oblasti slouží spíše k rekreačním účelům než 

k podpoře bezpečné dopravy obyvatel ať již do zaměstnání/ škol či za kulturou. Absence chodníků 

(bezbariérových) a přechodů také v této oblasti patří k problémům s bezpečností. Dále se v mnoha obcích jedná o 

absenci stezek pro pěší a jiné formy dopravy (hippostezky, lyžařské stezky a jiné tematické stezky) pro bezpečnější 

pohyb v území, trávení volného času apod. S tímto úzce souvisí i vybavení stezek doprovodnými např.: herními a 

naučnými prvky, odpočinkovými stanovišti apod.   

 

V rámci dopravní infrastruktury se očekávají zvyšující se nároky na tuto oblast, a to především z důvodu trendu 

rostoucího počtu dopravních prostředků na komunikacích a zvyšující se intenzity dopravy. Zvýšená intenzita 

dopravy s sebou však přináší negativní důsledky, jakými jsou hluk a znečištění.  

 

Občanská vybavenost/ kulturní vyžití 

Také občanská vybavenost a kulturní vyžití není na území většiny těchto obcí na vysoké úrovni. Některé služby a 

kulturní vyžití úplně chybí a obyvatelé jsou nuceni hledat tyto služby/ vyžití na území jiných obcí/ měst. Většina 

obyvatel pak využívá služeb přilehlého města Brna. Za těmito službami však opět musí dojíždět, což pro mnohé 

může opět představovat problém, zvlášť ve spojení se špatnou dopravní obslužností.  

 

Zvyšující se počet obyvatel, a to zejména do obcí v území MAS přistěhovalých, dlouhodobě zvyšuje tlak na 

občanskou vybavenost obcí a služeb. Obce na trend navyšování počtu obyvatel mnohdy nestíhají reagovat. 

Příkladem jsou školské instituce, obchody ale i kulturní zařízení a poptávka po volnočasových aktivitách, dále se 

jedná o samotná veřejná prostranství obcí a podobné. Vyšší vybavenost kulturními zařízeními by pak mohla na 

území přilákat i vyšší počet turistů, což by mělo kladný dopad na místní podnikatele (pohostinství/ ubytování…). 

S kulturními zařízeními souvisí i snaha obcí o zachování místního folkloru a tradic, v neposlední řadě se jedná o 

péči o kulturní památky.  

 

4 Strategická část 

4.4.1 Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 

Indikátory SC1 

Kód  Indikátor Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

CO14 Celková délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných silnic a místních 
komunikací 

km výstup 0 30 

- Celková délka rekonstruovaných nebo 
vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

km výstup 0 14 

 Počet nových dopravních prvků a 
realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti 

realizace výstup 0 4 
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4.4.1.1 Specifický cíl 1.1: Bezpečná doprava  

Indikátory SC 1.1 

Kód Indikátor Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a 
cyklotras 

km výstup 0 2 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek 
a cyklotras  

km výstup 0 12 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních 
výkonech 

% výsledek 7 10 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

realizace výstup 0 1 

- Počet rekonstruovaných křižovatek realizace výstup 0 8 

- Počet nových obchvatů či okružních 
křižovatek 

realizace výstup 0 3 

- Délka nových a rekonstruovaných 
silnic II. a III. třídy celkem 

km výstup 0 15 

 Délka nových a rekonstruovaných 
místních komunikací celkem 

km výstup 0 15 

 Počet nových parkovacích stání ks Výstup 0 20 

 Délka vybudovaných stezek  km výstup 0 2 

 Délka zrekonstruovaných stezek  km výstup 0 3 

 Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
kvality/ vybavení stezek 

ks výstup 0 2 

 

Zvláštní pozornost pak směřuje k bezpečnosti bezmotorové dopravy, jež se řadí k problematickým oblastem 

tohoto území. Konkrétně se jedná o dopravu cyklistickou a o bezpečnost chodců. Její bezpečnost veřejnost 

označuje za problematickou a spatřuje v ní značné mezery.  Řešením této skutečnosti je vybudování a modernizace 

kvalitní sítě cyklistických stezek jakož i výstavba a modernizace stezek pro chodce i cyklisty se společným i 

odděleným provozem a jejich dopravního značení. Vedle výstavby cyklistických stezek je v území žádoucí 

vybudovat a vyznačit cyklotrasy pro snadnější pohyb a orientaci cyklistů v tomto území jakož i stezky/ tematické 

stezky (hippostezky, lyžařské stezky apod.). Propojená síť výše zmíněných cyklistických stezek a cyklotras a stezek 

jednotlivými obcemi na území MAS zajistí bezpečnou mobilitu chodců i cyklistů cestujících nejen za prací a do škol 

mezi jednotlivými obcemi či do města Brna, ale i pro trávení volnočasových aktivit obyvatel. Samotnou bezpečnost 

chodců a cyklistů dále zvyšují bezpečnostní prvky jako bezbariérovost komunikací, signalizace pro nevidomé a 

mnohé další, jež jsou v daném území zastoupeny pouze v omezeném počtu.  

Opatření 1.1.2: Zvýšení kvality komunikací 

 Investice do oprav a modernizací komunikací 

 Investice do prostředků údržby komunikací 

 Rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic III. třídy 

 Budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy 

 Technické zhodnocení a výstavba mostů, zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek 

 Budování a rekonstrukce stezek a tematických stezek  

 Značení stezek a tematických stezek a jejich vybavení herními/ naučnými a doprovodnými prvky 
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4.4.2 Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém  

Indikátory SC2 

Kód Indikátor Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

- Kapacita mateřský škol počet výstup 897 930 

- Kapacita základní škol počet výstup xxx xxx 

- Podíl osob bez vzdělání % výsledek 0,6 0,5 

- Podíl osob se základním vzděláním vč. 
neukončeného 

% výsledek 14,9 14,7 

 

4.4.2.1 Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 

Indikátory SC 2.1 

Kód Indikátor Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

- Počet podpořených pracovníků ve 
vzdělávání 

osoby výstup 0 200 

52602 Počet platforem pro odborná 
tematická setkání 

počet výstup 0 3 

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích zařízení 

osoby výstup 0 130 

50000 Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 

zařízení výstup 0 4 

 

Zmíněná kvalita vzdělání, prioritní v rámci tohoto specifického cíle, se odráží v odbornosti samotných 

pedagogických pracovníků, ve vybavenosti škol a tříd, kabinetů, sboroven, knihoven jakož i jejich doprovodného 

zázemí – stravovací zařízení, hygienická zařízení, školní zahrady apod., v zajištění a podpoře neformálního a 

zájmového vzdělávání mládeže či v oblasti dalšího vzdělávání. Opatření k zajištění naplnění tohoto cíle jsou dle 

požadavků zaměřeny na výše uvedené body. Odbornost samotných pedagogů a jejich motivace ke zvyšování 

vlastních profesních kvalit a dovedností může být podpořena sdílením odborných zkušeností mezi pedagogy, 

dobrou praxí či dalším vzděláváním a školením těchto pracovníků.  

Dalším zmíněným bodem související s kvalitou poskytovaného vzdělávání představují prostory a kapacity škol 

jakož i samotné vybavení školských zařízení a center neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a 

mládeže. Na území obcí MAS jsou nedostačující zejména kapacity mateřských i základních škol, které jsou z velké 

části zcela naplněné, což nutí rodiče vozit děti do mateřských škol/ základní škol do míst odlišných jejich bydliště. 

Z tohoto důvodu je žádoucí se zaměřit na rozšíření kapacit stávajících škol. Dále je nutno zajistit dostatečné 

vybavení škol a tříd pro rozvoj nejen klíčových kompetencí žáků těchto škol jakož se dále zaměřit na podporu a 

rozvoj center a zázemí mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže, jež podporují neformální vzdělávání 

a další osobnostní rozvoj této cílové skupiny.  

Opatření 2.1.2: Infrastruktura mateřských a základních škol 

 Rozšíření kapacit MŠ a ZŠ 
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 Vybavení škol pro rozvoj klíčových kompetencí 

 Vybavení a modernizace kmenových učeben  

 Vybavení a modernizace sboroven, kabinetů, knihoven a dalších prostor škol 

 Vybavení a modernizace zázemí škol např. stravovací, hygienické, zahrady 

 

4.4.3. Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 

Indikátory SC3 

Kód Indikátor Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

- Počet obyvatel území MAS obyvatel výstup 22 494 24 800 

- Průměrná hodnota koeficientu 
ekologické stability obcí na území MAS 

koeficient výsledek 0,79 0,81 

 

4.4.3.1 Specifický cíl 3.1: Spolkový život a občanská vybavenost  

Indikátory SC 3.1 

Kód Indikátor Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

- Počet podpořených místních spolků organizace výstup 0 20 

- Počet vytvořených partnerství místních 
spolků 

partnerství výstup 0 5 

92702 Počet podpořených operací (akcí) akce výstup 0 3 

- Počet akcí zaměřených na zachování 
kulturního dědictví a místních tradic 

akce výstup 0 20 

- Počet rekonstrukcí či výstaveb zázemí 
místních spolků či kulturního 
střediska/domu/ knihovny/ míst pro 
setkávání občanů 

realizace výstup 0 5 

- Počet obnovených památek ks výstup 0 3 

 

Naplnění tohoto cíle je možné prostřednictvím podpory občanských a zájmových spolků a sdružení v těch obcích 

působících či podpory sportovních aktivit, kulturních akcí, společenských událostí apod. K zajištění takových akcí 

je nutné mít vedle organizačního týmu kvalitní zázemí a prostory, kde mohou být tyto akce pořádány. Dle mínění 

veřejnosti jsou na místě investice do rekonstrukcí a modernizací obecních/kulturních domů/ knihoven a dalších 

míst pro setkání občanů na území sledovaných obcí. Dále se jedná o budování a rekonstrukce sportovišť a jiných 

center (např. kluboven), jež působí jako zázemí zmíněných spolků pro vykonávání jejich činností jakož i centra 

trávení volného času dětí, mládeže i dospělých. Žádoucí je rovněž navázání spolupráce a partnerství místních 

spolků, jež se podílí na socializační funkci obyvatel dané oblasti, zachování kulturní identity a smysluplném trávení 

a využití volného času. Informovanost o činnosti těchto spolků pak zajistí vyšší participaci místních obyvatel 

na činnosti a fungování těchto spolků a sdružení.  Tuto funkci naplňuje i spolupráce s jinými MAS, přidanou 

hodnotou je zde pak sdílení zkušeností s komunitně vedeným místním rozvojem. 

V neposlední řadě subvence do zachování kulturního dědictví a tradic v rámci tohoto území zvyšuje identitu a 

kulturní sounáležitost s územím, což mimo jiné vede k podpoře kulturního rozvoje obyvatel a rovněž napomáhá 
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k naplnění tohoto specifického cíle. Uvedené je možno naplnit i prostřednictvím péče o kulturní památky, sakrální 

stavby či muzea a podobné. 

Opatření 3.1.2: Infrastruktura občanského a kulturního života 

 Rekonstrukce kulturního domu/ kulturního střediska/ knihoven/ míst pro setkávání občanů 

 Podpora zázemí stávajících spolků apod. 

 Obnova památek a podpora kulturního dědictví a tradic 

 Zajištění dostupné zdravotní péče 

 Zajištění dostupné sociální péče 

 

4.4.3.2 Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 

Indikátory SC 3.2 

Kód Indikátor Měrná 
jednotka 

Typ 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

- Plocha nových či revitalizovaných 
prvků sídelní zeleně 

ha výstup 0 3 

- Počet realizací vedoucích ke zlepšení 
stavu veřejných prostranství 

ks výstup 0 2 

94301 Celková délka cest zajišťující 
zpřístupnění pozemků, zvýšení 
propustnosti krajiny a její diverzifikaci 

km výsledek 0 5 

- Počet provedených pozemkových 
úprav 

počet výstup 0 2 

92702 Počet podpořených operací (akcí) realizace výstup 0 4 

93001 Celková plocha (dopadu na území lesa) ha výstup 0 30 

- Počet opatření vedoucích ke snížení 
znečištění ovzduší 

počet výstup 0 3 

 Počet opatření vedoucích ke snížení 
hluku u pozemních komunikací 

počet výstup 0 3 

 Počet sběrových míst se systémem 
materiálně využitelných složek 
komunálního odpadu 

počet výstup 0 1 

 

Cílem je podpora kvality životního prostředí v samotných obcích i v jejich okolí. Nejen vzhled obce, jenž může být 

podpořen obnovou zeleně v obcích, podporou jejich estetické a ochranné funkce, údržbou, výsadbou a péčí o 

parky, zahrady, květinové záhony, veřejná prostranství v obcích ale rovněž i okolní prostředí je jedním z kritérií 

ovlivňujících celkovou spokojenost místních občanů s životem v obci. Rozmanitost, přístupnost, bezpečnost a 

celkový stav okolní krajiny patří k rozhodujícím faktorům, zda lidé budou trávit v tomto prostředí svůj volný čas.  

Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 

 Realizace pozemkových úprav 

 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 Revitalizace veřejných prostranství v obcích 

 Zvyšování environmentálních a společenských funkcí krajinných struktur 

 Infrastruktura související se zemědělstvím – rekonstrukce a výstavby polních cest 

 Opatření a investice pro snížení znečištění ovzduší 
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 Opatření a investice pro snížení hluku u pozemních komunikací 

 Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě 

 Opatření vedoucí ke zvýšení efektivity nakládání s odpadem 

 

4.7 Akční plán 

4.7.1 Programové rámce 

Programový rámec PRV 

Na základě výsledků a zjištění Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Bobrava, z.s (dále jen „Evaluace“) k 31. 12. 2018, diskuzních skupin, které v rámci zpracování Evaluace proběhly a 

jednání mezi místními aktéry provádí MAS změnu Programového rámce PRV. Konkrétně se jedná o zrušení alokace 

Fiche „Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER“ a implementaci Fiche „Občanská vybavenost obcí“, tj. článek 

20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Vzhledem k pravidlům pro operaci 19.3.1 Příprava 

a provádějí činností spolupráce místní akční skupiny a její faktické nevyužitelnosti v praxi MAS alokaci a hodnotu 

indikátor u Fiche Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER snižuje na 0. Dále se jedná o související změny u 

Fichí „Investice do zemědělských podniků“, „Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“ a 

„Neproduktivní investice v lesích“. U těchto Fichí se jedná o snížení alokací v souvislosti s implementací nové Fiche 

a změny hodnot indikátorů viz níže. Evaluaci naleznete na tomto odkaze: 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=298 

Zbývající alokaci v rámci PRV MAS realokuje na Fichi „Občanská vybavenost obcí“, tj. článek 20 Základní služby a 

obnova vesnic ve venkovských oblastech, neboť potřeba občanské vybavenosti obcí v území MAS jasně vyplývá ze 

samotné Evaluace jakož i doporučení, která z Evaluace vzešla. S odkazem na Evaluaci se jedná o SWOT analýzu 

(str. 34-36 Evaluace), dále Analýzu problémů a potřeb (str. 37 Evaluace), dále otázky týkající se účinného zacílení 

SCLLD (str. 38-40 Evaluace) a další části Evaluace. Změna alokací u jednotlivých Fichí je následující: 

Název Fiche 
Investice do 
zemědělských 
podniků 

Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

Neproduktivní 
investice v lesích 

Projekty 
spolupráce 

Občanská 
vybavenost obcí 

Původní 
alokace 

2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 958 000 Kč 378 910 Kč 0 Kč 

Nová 
alokace 

1 323 575 Kč 2 975 492Kč 1 880 219 Kč 0 Kč 2 157 642 Kč 

Změna hodnot indikátorů Fiche „Investice do zemědělských podniků“, kde bylo vyčerpáno 66 % celkové alokace: 

MAS zvyšuje hodnotu indikátoru „93701 Počet podpořených podniků/příjemců“ z původní hodnoty 2 na hodnotu 

7 - změna počtu podpořených podniků dle skutečného čerpání alokace této Fiche. Zemědělští podnikatelé podali 

vyšší počet žádostí o dotaci o nižších způsobilých výdajích. Dále MAS snižuje hodnotu indikátoru „94800 Pracovní 

místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)“ z původních 0,5 na 0. V návaznosti na situaci na trhu 

práce (velmi nízká míra nezaměstnanosti) se žadatelé o dotaci nechtějí zavázat k vytvoření a udržení pracovních 

míst po dobu udržitelnosti.  

Změna hodnot indikátorů Fiche „Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“, kde bylo 

vyčerpáno 74 % celkové alokace: MAS zvyšuje hodnotu indikátoru „93701 Počet podpořených 

http://www.masbobrava.cz/wordpress/?page_id=298
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podniků/příjemců“ z původní hodnoty 8 na hodnotu 10 - změna počtu podpořených podniků dle skutečného 

čerpání alokace této Fiche. Nezemědělští podnikatelé podali vyšší počet žádostí o dotaci o nižších způsobilých 

výdajích. Dále MAS zvyšuje hodnotu indikátoru „94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader)“ z původních 1,0 na 1,5. Jedná se o změnu v souvislosti s žádostí o dotaci, kde se žadatel v rámci této Fice 

zavával k vytvoření 1,5 pracovního místa. 

Změna hodnot indikátorů Fiche „Neproduktivní investice v lesích“, kde bylo vyčerpáno 94 % celkové alokace: MAS 

snižuje hodnotu indikátoru „92702 Počet podpořených operací (akcí)“ z původní hodnoty 4 na hodnotu 2 - změna 

počtu dle skutečného čerpání alokace této Fiche. Žadatelé v rámci této Fiche podali 2 žádosti o dotaci, avšak 

v rámci této Fiche vyčerpali 94 % celkové alokace. S ohledem na skutečné čerpání alokace a realizaci projektových 

záměrů MAS dále snižuje hodnotu indikátoru „93001 Celková plocha (ha)“ z původních 30 na 5,4 (skutečná 

podpořená plocha). 

Změna hodnot indikátorů Fiche „Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER“: MAS snižuje hodnotu indikátoru 

„92501 Celkové veřejné výdaje (EUR)“ z původní hodnoty 14 009 na hodnotu 0.  

Hodnota indikátoru 92702 Počet podpořených operací (akcí) v rámci Fiche „Občanská vybavenost obcí“ byla 

stanovena na hodnotu 5, a to s ohledem na aktuální situaci v území MAS a počet potenciálních projektových 

záměrů od aktérů z území MAS. 

 

Všechny výše uvedené změny Programového rámce PRV byly projednány a schváleny na jednání Valné hromady 

MAS Bobrava, z.s. dne 25. 11. 2019 včetně výběru konkrétních oblastí, které budou podporovány v rámci Fiche 

Občanská vybavenost obcí. Podporovanými oblastmi jsou:  

a) Veřejná prostranství v obcích  

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

h) Muzea a expozice pro obce 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Popis Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení 
životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A 
Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 
jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti 
na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností, což je 
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v souladu se specifickým cílem SCLLD 4.1 Podpora místních podnikatelů a 
s opatřením 4.1.1 Podpora zemědělských podniků. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 
Opatření 4.1.1: Podpora zemědělských podniků 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, 
je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice 
na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. V rámci této 
Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. 
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, 
oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení 
kotlů na biomasu. 

Definice příjemce 
podpory 

Zemědělský podnikatel 

Preferenční kritéria  

1. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu – bodové zvýhodnění 
projektů s vyšším počtem vytvořených pracovních úvazků 
2. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší rozpočtu 
projektu 
3. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících na 
území více obcí  
4. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
5. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů s vyšší 
počtem navázaných partnerství v regionu 

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

0 0 7 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 0 

 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 
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Název Fiche 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Vazba na článek PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora 
sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, 
vytváření malých podniků a pracovních míst, což je v souladu se specifickým 
cílem SCLLD 4.1 Podpora místních podnikatelů a s opatřením 4.1.2 Podpora 
nezemědělských podniků. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 
Opatření 4.1.2: Podpora nezemědělských podniků 

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4 : C (Zpracovatelský průmysl s 
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v 
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a 
dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 
střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G 
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J 
(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních 
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se 
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a 
kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 
82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a 
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V 
případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty 
uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty 
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů 
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 
V rámci této fiche mohou být rovněž podpořeni potravinoví výrobci z území, 
kteří však splňují výše uvedené podmínky. Zařazení těchto podnikatelů do této 
fiche bylo uskutečněno na základě analýzy území, kde tito podnikatelé 
na celkovém počtu podnikatelských subjektů v území nepředstavují významný 
podíl.  

Definice příjemce 
podpory 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Preferenční kritéria  
1. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu – bodové zvýhodnění 
projektů s vyšším počtem vytvořených pracovních úvazků 
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2. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší rozpočtu 
projektu 
3. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících na 
území více obcí  
4. Počet tradičních produktů, jež projekt podporuje – bodové zvýhodnění 
projektů podporujících tradiční produkty 
5. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
6. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů s vyšší 
počtem navázaných partnerství v regionu 

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

0 0 10 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 1,5 

 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek PRV Článek 25 

Popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících 
společenského potenciálu lesů. Podpora přispívá k naplňování Priority 4 
Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a 
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší 
hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, 
zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, 
oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké 
přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 

Oblasti podpory 
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
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fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. Projekty musí být 
realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 
2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného 
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy 

Definice příjemce 
podpory 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty 
a jejich sdružení. 

Preferenční kritéria  

1. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší rozpočtu 
projektu 
2. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících na 
území více obcí  
3. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
4. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů 
s vyšším počtem navázaných partnerství v regionu 

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

92702 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

0 0 2 

93001 
Celková plocha 

(ha) 
0 0 5,4 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

― 
Závazný indikátor 

není stanoven 
- - - 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek PRV Článek 44 

Popis Fiche 

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu 
by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s 
jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje 
realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
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Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 
Strategický cíl 3: Spolkový život a občanská vybavenost 
Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 

Oblasti podpory 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí 
být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce 
(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která 
jsou řešena v SCLLD daných MAS. Jako hmotné a nehmotné investice včetně 
stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:  

• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení 
značení místních výrobků a služeb, 

• investice související se vzdělávacími aktivitami,  

•  investice do informačních a turistických center.  
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat především 
pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů 
správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky 
apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat 
po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro 
podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí 
prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou 
technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z 
alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce 
podpory 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z 
PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 

a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

Preferenční kritéria  
1. Počet navázaných partnerství – bodové zvýhodnění projektů s vyšší počtem 
navázaných partnerství  

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

92501 
Celkové veřejné 

výdaje (EUR) 
0 0 0 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

Indikátory výsledku - 
Závazný indikátor 

není stanoven 
- - - 
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Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí  
Vazba na článek PRV Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Popis Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 
oblastech. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména 
prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Hlavním cílem SCLLD, na který má tato Fiche vazbu je: 
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.1: Spolkový život a občanská vybavenost 
Opatření 3.1.2: Infrastruktura občanského a kulturního života 
 
Hlavní cíl pro MS 2014+ je:  
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 
 
Dalšími cíli SCLLD s vazbou na tuto Fichi jsou:  
Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Specifický cíl 1.1: Bezpečná doprava  
Opatření 1.1.2: Zvýšení kvality komunikací 
 
Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 
Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 
Opatření 2.1.2: Infrastruktura mateřských a základních škol 
 
 
 

Oblasti podpory 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury 
(projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci 
této Fiche zahrnuje následující oblasti:  
a) Veřejná prostranství v obcích 
b) Mateřské a základní školy 
c) Hasičské zbrojnice 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
h) Muzea a expozice pro obce 
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle 
plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a 
jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

Definice příjemce 
podpory 

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí. 

Preferenční kritéria  

∙ podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních míst 
∙ soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce 
∙ soulad s více opatřeními/cíli SCLLD 
∙ dopad projektu na území více obcí MAS 
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∙ zapojení veřejnosti při přípravě projektu 
∙ využití environmentálně šetrných postupů 
∙ rozvoj partnerských vazeb v regionu 
∙ multifunkční objekt (2 a více účelů) 
∙ kvalita zpracování/připravenost projektu 
∙ doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram projektu  

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

92702 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

0 0 5 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 0 

 

 

4.7.2 Principy pro stanovení preferenčních kritérií 

V rámci hodnocení jsou přidány další principy pro stanovení preferenčních kritérií:   

∙ podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních míst 

∙ rozvoj tradiční místní produkce 

∙ soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce 

∙ soulad s více opatřeními/cíli SCLLD 

∙ dopad projektu na území více obcí MAS 

∙ zapojení veřejnosti při přípravě projektu 

∙ využití environmentálně šetrných postupů 

∙ rozvoj partnerských vazeb v regionu 

∙ doba realizace projektu 

∙ multifunkční objekt (2 a více účelů) 

∙ kvalita zpracování/připravenost projektu 

∙ doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram projektu 

∙ konzultace projektového záměru s MAS  
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4. 7. 3 Struktura programových rámců 

 

4. 7. 4 Znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce 

Vazby opatření jednotlivých programových rámců na opatření mimo programové rámce jsou znázorněny na níže 

uvedeném diagramu. 

  

Program rozvoje venkova

•Investice do zemědělských podniků

•Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

•Neproduktivní investice v lesích

•Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

•Občanská vybavenost obcí
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SC1 Zajištění celkové bezpečnosti v území 

Specifický cíl: Bezpečná doprava  

Opatření: Zvýšení kvality komunikací 

 

 SC2 Kvalitní a odborný vzdělávací systém  

Specifický cíl: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 

Opatření: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

Opatření: Infrastruktura mateřských a základních škol 

  

SC3 Zvýšení kvality života na venkově 

Specifický cíl: Spolkový život a občanská vybavenost 

Opatření: Podpora aktivního života na venkově 

Opatření: Infrastruktura občanského a kulturního života 

    Specifický cíl: Zlepšení podmínek pro život (hlavní cíl pro MS2014+) 

Opatření: Zvýšení kvality životního prostředí 

SC4 Hospodářský rozvoj území 

Specifický cíl 2: Podpora zaměstnanosti místních obyvatel 

Opatření: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních 
míst  

Opatření: Zvýšení kvalifikace a motivace nezaměstnaných oso

Bezpečná doprava

Kvalitní a odborný 
vzdělávací systém

Investice do 
zemědělských 

podniků

Podpora investic 
na založení nebo 

rozvoj 
nezemědělských 

činností

Neproduktivní 
investice v lesích

Činnosti 
spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER

Občanská 
vybavenost obcí
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4. 7. 5. Integrovaný přístup napříč programovými rámci 

Následující tabulka znázorňuje integrovaný přístup napříč programovými rámci. Jsou zde uvedena 

opatření CLLD podporovaná prostřednictvím operačních programů IROP a PRV a znázornění vzájemné 

provázanosti jednotlivých opatření. Čísla na škále od 1 do 3 představují sílu integrační vazby mezi 

opatřeními, tzn. znázornění sjednocujícího, spojujícího a slučujícího charakteru aktivit. Hodnota 3 

znamená silnou integrační vazbu mezi danými opatřeními, hodnota 2 znamená existenci jisté 

integrační vazby a hodnota 1 říká, že mezi opatřeními neexistuje zásadní propojenost. 

Tabulka 1 Integrovaný přístup napříč programovými rámci 

 Bezpečná 
doprava 

Kvalitní a 
odborný 
vzdělávací 
systém 

Investice do 
zemědělských 
podniků 

Podpora investic 
na založení 
nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

Neproduktivní 
investice v 
lesích 

Činnosti 
spolupráce 
v rámci 
iniciativy 
LEADER 

Občanská 
vybavenost 
obcí  

Bezpečná 
doprava 

       

Kvalitní a 
odborný 
vzdělávací 
systém 

3       

Investice do 
zemědělských 
podniků 

3 1      

Podpora investic 
na založení 
nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

3 1 1     

Neproduktivní 
investice v 
lesích 

2 1 2 1    

Činnosti 
spolupráce v 
rámci iniciativy 
LEADER 

2 1 2 1    

Občanská 
vybavenost obcí  

2 2 1 1 1   

 

 


