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Zápis z komunitního projednávání -1.9.2015 – Náměšť nad Oslavou 
 

Téma: Veřejné projednání s cílem stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a 

opatření pro programové rámce 2014-2020 – úprava dle nových pravidel. Jejich 

připomínkování, představení implementační části strategie 
 

Program: 

1. Přestavení potupu zpracování strategie rozvoje 

2. sestavení projektový zásobník podklad pro programové rámce 

3. Návrh postupu zpracování strategických a specifických cílů a jednotlivých opatření, 

vize regionu 

4. Implementační část strategie 

5. Představení výstupů a diskuze nad nimi 

 

Ad 1) Simona Budařová shrnula jednotlivé kroky, které jsou vykonávány pro kvalitní 
zpracování SCLLD. V průběhu roku 2015, kdy se pracovalo zejména na standardizaci 
MAS, kterou musí získat každá MAS, aby mohla podat svoje strategie, se změnily i 
pravidla pro zpracování SCLLD. Byl přednesen MPIN na základě kterého se ve strategii 
provedou změny, aby strategie odpovídala této metodice.  
 
 
Ad 2) Na základě projektových záměrů seřadili zástupci projektové záměry do 
jednotlivých skupin odpovídající programovým rámců. Plno projektů nebylo ani zařazeno 
z důvodu, že v programovacím období 2014-2020 nejsou podporovatelné. Programové 
rámce nám stanoví alokace pro jednotlivé operační programy. Předpokládáme, že 
alokovaná částka do OP se bude ještě měnit. Do příštího jednání bude finální verze 
programového rámce včetně alokovaných částek a jeho výpočtu. 
 
 
Ad3) V průběhu komunitního projednávání vyplynuly tyto strategické cíle: 

 
Strategický cíl 1 – Výkonná místní ekonomika a dostatek pracovních míst  

Strategický cíl 2 – Kvalitní veřejná doprava a dopravní infrastruktura  

Strategický cíl 3 – Kvalitní vzdělávání  

Strategický cíl 4 – Efektivní veřejné služby  

Strategický cíl 5 – Zachování kulturního a přírodního dědictví  

Strategický cíl 6 – Rozmanité možnosti trávení volného času  
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Společnýma silami bylo nakonec vyspecifikováno celkem 20 specifických cílů, které 
budou poté dopracovány do jednotlivých opatření, ty poté finálně schválí programový 
výbor na svém zasedání: 
 
Specifický cíl 1.1. – Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst  

Specifický cíl 1.2. – Rozvoj podnikání a regionální produkce  

Specifický cíl 1.3. – Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby  

Specifický cíl 2.1. – Zvyšování kvality veřejné dopravy  

Specifický cíl 2.2. – Investice do komunikací a bezpečnosti  

Specifický cíl 3.1. – Investice do kapacit a kvality škol všech stupňů  

Specifický cíl 4.1. – Podpora kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních     

                               služeb  

Specifický cíl 4.2. – Podpora kvality veřejných služeb a veřejné správy  

Specifický cíl 4.3. – Podpora funkčnosti a energetické efektivity veřejných budov  

Specifický cíl 4.5. – Podpora mezisektorové spolupráce a plánování  

Specifický cíl 5.1. – Investice do infrastruktury pro životní prostředí  

Specifický cíl 5.3. – Oprava památek a historicky cenných objektů  

Specifický cíl 5.5. – Revitalizace veřejných prostranství  

Specifický cíl 6.1. – Investice do zázemí a infrastruktury pro volný čas  

Specifický cíl 6.2. – Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit  
 
Specifický cíl 3.2. – Posilování kvalifikace pro trh práce  

Specifický cíl 4.4. – Veřejná podpora bydlení v regionu  

Specifický cíl 5.2. – Podpora ekologické stability venkovské krajiny  

Specifický cíl 5.4. – Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační  
                                funkce  
Specifický cíl 5.6. – Propagace regionu a vzdělávání  
 
Dalším krokem bylo specifikovat vize regionu,  vybrány byly tyto body: 

- Stát se zajímavým regionem vytvářející výborné zázemí pro kulturní či sportovní 
aktivity, pro trvalé bydlení v poklidném a bezpečném venkovském prostředí.  

- Zachovávat životní prostředí, rozvíjet principy k jeho ochraně. 
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- Zajistit obyvatelům dostupné veřejné služby a kvalitní infrastrukturu pro zvýšení 
životní úrovně obyvatel.  

- Regionem podporující spolkovou činnost, respektující tradice a stavějící na 
zásadách udržitelného rozvoje s maximální šetrností k životnímu prostředí.  

- Regionem, jehož ekonomika je založena na rozvoji malého a středního podnikání 
využívající vnitřní potenciál území a s dostatečnými pracovními příležitostmi pro 
nezaměstnané a absolventy škol. 

- Regionem, který díky atraktivnímu krajinnému rázu, zachovalému charakteru 
venkovských sídel a široké nabídce kulturně-historických památek, je 
vyhledávaným rekreačním územím a cílovou destinací pro turisty preferující 
tradiční i moderní formy cestovního ruchu. 

 
 

Ad4) Dalším bodem bylo představení jednotlivých bodů implementační části strategie. 
První část zpracovává kancelář MAS, týkající se popisu řízení a realizační struktury. 
Tyto skutečnosti jsou dány statutem Oslavky, o.p.s. Administrativní postupy byly 
popsány a schváleny s tím, že na konci bude zpracován harmonogram postupu pro 
lepší orientaci. Z jednotlivých projektových záměrů i vyplynuly některé projekty 
spolupráce, které jsou zahrnuté v projektech spolupráce implementační části.  
 

Ad 5) Veškeré podklady z dnešního zasedání budou zapracovány do strategie regionu 
zpracovávanou MAS Oslavkou. Finální schválení strategie bude provádět  dle statutu 
programový výbor. Strategie je v plánu podat během měsíce prosinec 2015 (v případě, 
že Oslavka, o.p.s. do té doby bude mít standardizaci úspěšně za sebou).  
 
 
 
Zapsala:    Simona Budařová, 2.9.2015 
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