
1 STRATEGICKÁ ČÁST 

1.1 VIZE 
Vizí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Bobrava je zajistit trvale 

udržitelný rozvoj celého území a obcí, které pod MAS Bobrava, z. s. spadají. Dlouhodobý udržitelný 

rozvoj vede k odstranění nedostatků a rozvoji oblastí, jež jsou na tomto území problematické, což 

povede ke zvýšení kvality celkového života obyvatel. Právě rozvoj území a s ním související kvalita 

života v tomto území jsou z pohledu Strategie klíčové otázky, kterých má být dosaženo prostřednictvím 

dílčích cílů a souvisejících podcílů. Strategie si klade za cíl dosáhnout těchto změn s přínosem, který 

bude dlouhodobě udržitelný a bude mít vliv na rozvoj tohoto území i do budoucna.   

1.2 POPIS A HIERARCHIE CÍLŮ STRATEGIE 
Celá strategická část je rozčleněna do jednotlivých strategických cílů, které obecně definují 

problematické oblasti. Výše uvedené oblasti, definující strategické cíle a na něž je důležité se zaměřit, 

vzešly na základě vyhodnocení analytické části Strategie a z diskuzí na veřejných zasedáních se 

samotnými aktéry a obyvateli z tohoto území.  Na samotné strategické cíle navazují cíle specifické, jež 

každý strategický cíl konkretizují a specifikují oblast působnosti, prostřednictvím níž má být 

strategického cíle dosaženo. Samotný specifický cíl je pak rozčleněn na jednotlivá opatření doplněná o 

konkrétní klíčové aktivity, za pomocí nichž dojde k naplnění specifického cíle.  

Úspěšnost v dosažení těchto cílů bude zjišťována prostřednictvím indikátorů, které jsou k nim 

přiřazeny. Tyto indikátory mají přiřazeny konkrétní hodnoty, jejichž změny jsou měřitelné, čímž je 

zajištěna srovnatelnost mezi předchozím a novým stavem. Na základě toho je pak možné vyhodnotit 

úspěšnost v dosažení jednotlivých cílů a zároveň hlavní vize celé Strategie.  
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1.3 STRATEGICKÉ CÍLE 
Strategické cíle slouží k vymezení hlavních oblastí, které jsou v daném území předmětem zájmu, a je 

třeba se jimi zabývat. Tyto oblasti byly vymezeny na základě analýzy dat z analytické části a následně 

také z veřejných zasedání se samotnými aktéry a občany z této území. Řešením těchto oblastí dojde 

k naplnění hlavní vize Strategie, kterou je rozvoj území a zvýšení celkové kvality života obyvatel 

sledované oblasti.  

1.3.1 SC1 Zajištění celkové bezpečnosti v území 

1.3.1.1 Specifický cíl: Bezpečná doprava  

1.3.1.1.1 Opatření: Bezpečnost cyklistické dopravy 

⋅ Výstavba a modernizace cyklistických stezek 

⋅ Výstavba a modernizace cyklotras 

⋅ Výstavba a modernizace stezek pro chodce a cyklisty se společným provozem 

⋅ Výstavba a modernizace stezek pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 

⋅ Dopravní značení pro cyklistickou dopravu (vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, piktogramové 

koridory pro cyklisty) 

1.3.1.1.2 Opatření: 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 

1.3.1.1.3 Zvyšování bezpečnosti komunikací 

⋅ Budování bezpečnostních prvků komunikací dopravy (např. bezbariérovost, zvuková a jiná 

signalizace pro nevidomé) 

⋅ Rekonstrukce a značení křižovatek 

 

1.3.2 SC2 Kvalitní a odborný vzdělávací systém  

1.3.2.1 Specifický cíl: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 

1.3.2.1.1 Opatření: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

⋅ Sdílení odborných zkušeností, pozorování a dobré praxe 

⋅ Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků 

⋅ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

1.3.2.1.2 Opatření: Infrastruktura mateřských a základních škol 

⋅ Rozšíření kapacit MŠ či ZŠ 

⋅ Vybavení škol pro rozvoj klíčových kompetencí 

1.3.2.1.3 Opatření: Podpora neformálního a zájmového vzdělávání mládeže 

⋅ Podpora rozvoje klíčových kompetencí 

⋅ Podpora zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

⋅ Podpora akcí a aktivit zaměřujících se na smysluplné využití volného času dětí a mládeže 



1.3.2.1.4 Opatření: Podpora dalšího vzdělávání 

⋅ Podpora a rozvoj škol a knihoven jako center celoživotního učení 

⋅ Podpora informovaného prostředí stimulující poptávku po dalším vzdělávání a propagace 

dalšího vzdělávání. 

 

 

1.3.3 SC3 Spolkový život a občanská vybavenost 

1.3.3.1 Specifický cíl: Zvýšení kvality občanského a kulturního života 

1.3.3.1.1 Opatření: Podpora aktivního života na venkově 

⋅ Podpora partnerství a spolupráce existujících spolků 

⋅ Podpora rozšiřování a omlazování členské základny 

⋅ Podpora zvyšování informovanosti o činnosti existujících spolků 

⋅ Zachování kulturního dědictví a tradic 

⋅ Kulturní rozvoj obyvatel na území MAS 

1.3.3.1.2 Opatření: Infrastruktura občanského a kulturního života 

⋅ Rekonstrukce kulturního domu/ kulturního střediska 

⋅ Podpora zázemí stávajících spolků apod. 

 

1.3.4 SC4 Hospodářský rozvoj území 

 

1.3.4.1 Specifický cíl 1: Podpora místních podnikatelů 

1.3.4.1.1 Opatření: Podpora zemědělských podniků 

⋅ Investice do zemědělských podniků 

⋅ Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou či živočišnou výrobu 

⋅ Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

⋅ Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 

 

1.3.4.1.2 Opatření: Podpora nezemědělských podniků 

⋅ Pořízení nových strojů, technologického zařízení a vybavení 

⋅ Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců 

1.3.4.2 Specifický cíl 2: Podpora zaměstnanosti místních obyvatel 

1.3.4.2.1 Opatření: Podpora zaměstnavatelů k vytváření nových pracovních míst  

⋅ Vytváření společensky účelných pracovních míst 

⋅ Příspěvky na mzdy zaměstnanců 

⋅ Podpora flexibilních forem práce 

1.3.4.2.2 Opatření: Zvýšení kvalifikace a motivace nezaměstnaných osob 

⋅ Rekvalifikační kurzy 

⋅ Stáže ve firmách 


