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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  

Rozloha 615,72 km2 

Počet obyvatel 39 5811 

Území MAS 
70 obcí (39 obcí z Mikroregionu Bystřicko, 28 obcí z Mikroregionu 
Novoměstsko, 3 obce z Mikroregionu Pernštejn) 

Hustota osídlení 64,3 obyvatel/km2 

Seznam obcí (viz tabulka 1 níže), ve kterých bude realizována strategie MAS Zubří země a které souhlasily s 

realizací SCLLD pro programové období 2021–2027 na svém území. Území se pro nové programové období 

rozšířilo o obec Drahonín, které je součástí Mikroregionu Pernštejn. 

Tabulka 1: Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Zubří země 

ORP 
Kód 
obce 

Název obce 
NUTS 4/LAU 1 

(okres) 
Počet obyvatel  
k 31. 12. 2019 

Rozloha obce 
(km2) 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

595241 Blažkov Žďár nad Sázavou 284 7,43 

595306 Bohuňov Žďár nad Sázavou 266 4,44 

595403 Bukov Žďár nad Sázavou 194 5,32 

595411 Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou 8 004 53,07 

595420 Býšovec Žďár nad Sázavou 177 5,81 

595454 Dalečín Žďár nad Sázavou 640 16,29 

595535 Dolní Rožínka Žďár nad Sázavou 592 4,47 

595683 Horní Rožínka Žďár nad Sázavou 74 2,03 

595705 Chlum-Korouhvice Žďár nad Sázavou 41 4,02 

595861 Koroužné Žďár nad Sázavou 261 6,26 

596051 Lísek Žďár nad Sázavou 407 16,71 

549835 Milasín Žďár nad Sázavou 45 2,18 

596159 Moravecké Pavlovice Žďár nad Sázavou 45 4,82 

596272 Nyklovice Žďár nad Sázavou 172 3,32 

596434 Písečné Žďár nad Sázavou 190 6,58 

 
 

 

1 Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel v obcích Vysočiny k 31.12.2019 
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596493 Prosetín Žďár nad Sázavou 378 15,75 

549924 Radkov Žďár nad Sázavou 170 3,96 

587737 Rodkov Žďár nad Sázavou 100 3,22 

596612 Rovečné Žďár nad Sázavou 622 11,74 

596647 Rozsochy Žďár nad Sázavou 702 15,65 

596655 Rožná Žďár nad Sázavou 792 12,86 

596710 Sejřek Žďár nad Sázavou 169 7,51 

596752 Skorotice Žďár nad Sázavou 129 7,09 

596809 Strachujov Žďár nad Sázavou 135 2,89 

596825 Strážek Žďár nad Sázavou 842 23,00 

549886 Střítež Žďár nad Sázavou 109 5,81 

596833 Sulkovec Žďár nad Sázavou 170 8,55 

596884 Štěpánov nad Svratkou Žďár nad Sázavou 721 10,85 

549959 Ubušínek Žďár nad Sázavou 93 2,78 

596914 Ujčov Žďár nad Sázavou 467 11,99 

596931 Unčín Žďár nad Sázavou 191 3,83 

596965 Věchnov Žďár nad Sázavou 332 6,82 

596990 Velké Janovice Žďár nad Sázavou 127 3,46 

587893 Velké Tresné Žďár nad Sázavou 107 2,77 

597031 Věstín Žďár nad Sázavou 164 9,14 

597040 Věžná Žďár nad Sázavou 236 8,66 

597074 Vír Žďár nad Sázavou 707 5,33 

597155 Zvole Žďár nad Sázavou 663 17,06 

597163 Ždánice Žďár nad Sázavou 237 4,42 

Nové Město 
na Moravě 

595268 Bobrová Žďár nad Sázavou 892 14,19 

595276 Bobrůvka Žďár nad Sázavou 243 7,80 

595322 Borovnice Žďár nad Sázavou 190 9,07 

595462 Daňkovice Žďár nad Sázavou 150 3,02 

595471 Dlouhé Žďár nad Sázavou 259 8,44 

595748 Javorek Žďár nad Sázavou 105 3,90 

595772 Jimramov Žďár nad Sázavou 1 147 22,02 

595829 Kadov Žďár nad Sázavou 156 5,37 

595896 Krásné Žďár nad Sázavou 110 8,52 
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587842 Křídla Žďár nad Sázavou 357 4,54 

595969 Kuklík Žďár nad Sázavou 201 7,86 

596060 Líšná Žďár nad Sázavou 55 5,74 

596132 Mirošov Žďár nad Sázavou 139 6,85 

596221 
Nová Ves u Nového Města 
na Moravě 

Žďár nad Sázavou 648 6,33 

596230 Nové Město na Moravě Žďár nad Sázavou 10 049 61,13 

596264 Nový Jimramov Žďár nad Sázavou 60 4,25 

596469 Podolí Žďár nad Sázavou 90 2,51 

596507 Račice Žďár nad Sázavou 45 2,68 

596523 Radešín Žďár nad Sázavou 118 3,75 

596531 Radešínská Svratka Žďár nad Sázavou 618 6,99 

596558 Radňovice Žďár nad Sázavou 319 3,87 

596680 Řečice Žďár nad Sázavou 466 8,47 

596795 Spělkov Žďár nad Sázavou 40 2,58 

587753 Tři Studně Žďár nad Sázavou 109 4,43 

596957 Věcov Žďár nad Sázavou 710 18,53 

587869 Vlachovice Žďár nad Sázavou 140 3,62 

597147 Zubří Žďár nad Sázavou 515 8,46 

Tišnov 
595446 Černvír Brno-venkov 151 1,37 

596175 Nedvědice Brno-venkov 1 335 6,54 

Žďár nad 
Sázavou 

595284 Bohdalec Žďár nad Sázavou 281 8,28 

Změna území/rozšíření oproti období 2014 -2020 

Tišnov 595560 Drahonín Brno-venkov 128 6,69 

CELKEM 39 581 615,72 

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+ 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Území MAS Zubří země se nachází v regionu NUTS II Jihovýchod, ve východní části Českomoravské vrchoviny 
v Kraji Vysočina a z malé části v kraji Jihomoravském, v okresech Žďár nad Sázavou a Brno-venkov. Území MAS 
Zubří země je tvořeno obcemi správního obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem (39 obcí) a obcemi správního 
obvodu Nové Město na Moravě (27 obcí). Do území MAS Zubří země patří i 3 obce (Nedvědice, Černvír, Drahonín), 
které do 31. 12. 2004 byly ještě součástí obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem, ale k 1. 1. 2005 byly společně s 
dalšími obcemi převedeny do obvodu ORP Tišnov. Součástí území MAS je také obec Bohdalec, která patří do 
obvodu ORP Žďár nad Sázavou. Území MAS zahrnuje 3 regiony svazků obcí: Mikroregion Bystřicko, Mikroregion 
Novoměstsko a Mikroregion Pernštejn. Je to území se společnými geografickými, historickými znaky a kulturními 
tradicemi. Území MAS Zubří země má venkovský charakter. Pro sídelní strukturu regionu je charakteristická její 
členitost, rozdrobenost a relativně malá hustota zalidnění, což jsou typické znaky osídlení pro celou oblast 
Českomoravské vrchoviny. Venkovské osídlení je rozdrobeno do velkého počtu malých sídel a obcí. To v sobě 
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skrývá velké finanční nároky (a z toho vyplývající problémy) na zajištění odpovídající dopravní obslužnosti, 
vybavení území technickou infrastrukturou apod. Tyto společné problémy a charakteristiky jsou obecně pro 
tvorbu strategie rozvoje regionu jako celku a realizaci společných projektových záměrů zásadním předpokladem. 
Největšími sídly jsou města Bystřice nad Pernštejnem s více jak 8 tis. obyvateli a Nové Město na Moravě s více 
jak 10 tis. obyvateli, které jsou zároveň hlavními spádovými centry regionu. Strategie regionálního rozvoje ČR 
2021+ definuje hospodářsky a sociálně ohrožená území na úrovni ORP. Mezi tyto regiony spadá také východní 
část území MAS Zubří země, a to území ORP Bystřice nad Pernštejnem. Podle Analýzy sociálně vyloučených 
lokalit na území ČR z roku 2019 jsou v regionu definovány obce vyšší mírou zatížení jevy sociálního vyloučení: 
Milasín, Bystřice nad Pernštejnem, Mirošov, Nové Město na Moravě, Skorotice. Při posuzování míry výskytu obcí 
na území MAS zatížených jevy sociálního vyloučení je území MAS Zubří země - 3. nejzatíženější v Kraji Vysočina 
a patří mezi 60 nejzatíženějších MAS v ČR. Území MAS Zubří země je součástí turistické destinace Koruna 
Vysočiny, která spolupracuje se všemi aktéry cestovního ruchu v regionu Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a 
Nedvědicka. Cílem spolupráce v regionu je vytvoření turisticky atraktivní oblasti s rostoucím významem pro 
cestovní ruch. Podrobná socioekonomická analýza regionu je zveřejněna na webu www.zubrizeme.cz. 

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

Obrázek 1: Území působnosti MAS Zubří země v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3 

 

 
      

 

 

  

http://www.zubrizeme.cz/
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1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Obecně prospěšná společnost MAS Zubří země, byla založená 10. 5. 2006 za účelem navázání spolupráce veřejné 
správy, neziskového sektoru a podnikatelů po vzoru metody Leader, a dále kvůli společnému postupu při 
dlouhodobém rozvoji území a zvýšení kvality života v obcích MAS realizací své rozvojové strategie.  

Zakladatelem MAS Zubří země byl Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice nad Pernštejnem. Zakládající členové 
aktivně působí v MAS dodnes. MAS byla založená za pomoci zkušené MAS IECC o.p.s. (nový název MAS Rokytná 
o.p.s.) z Moravských Budějovic. Po jejím založení patřily do území působnosti MAS pouze obce Mikroregionu 
Bystřicko. Byl hledán společný název, který by charakterizoval celé území. Vzhledem k tomu, že téměř 1/3 obcí 
měla ve svém znaku zubří hlavu (platí i pro obce Mikroregionu Novoměstsko a Pernštejn), protože území v 
minulosti patřilo rodu Pernštejnů (hrad Pernštejn v Nedvědici), byl název na základě konsenzu zvolen Zubří země. 
Do konce roku 2006 přistoupil ještě městys Nedvědice, který do roku 2004 patřil do ORP Bystřice n. P./Kraje 
Vysočina. V roce 2007 vzhledem k podobným historickým a geografickým podmínkám přistoupily do území 
působnosti také obce sousedního Mikroregionu Novoměstsko a v roce 2012 také další obce Mikroregionu 
Pernštejn. V roce 2012 odešly 3 obce z Mikroregionu Novoměstsko (Fryšava pod Žákovou horou, Křižánky, 
Sněžné) do území působnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 

V programovém období 2007-2013 nebyla MAS Zubří země vybrána k realizaci strategie na svém území. 

Pro programové období 2014-2020 získala MAS v roce 2016 Osvědčení o standardizaci, následně podala žádost 
o podporu SCLLD zpracované na základě komunitního projednání v území (schválena 25. 1. 2017). Na základě 
schválené strategie umožnila MAS žadatelům na svém území ve stávajícím programovém období (2014–2020) 
čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (49 987,13 tis. Kč), Programu rozvoje 
venkova (51 133,31 tis. Kč), Operačního programu Zaměstnanost (13 234,00 tis. Kč) a Operačního programu 
Životní prostředí (17 546,00 tis. Kč).  

Území působnosti MAS v programovém období 2014–2020 zahrnuje 69 obcí. Území působnosti MAS se v období 
2021–2027 oproti období 2014–2020 rozšiřuje o obec Drahonín, tj zahrnuje 70 obcí. Při rozšiřování území MAS 
byla brána na zřetel zejména homogenita území, kdy obec Drahonín vykazovala obdobnou typologii a stejné či 
velmi podobné výchozí podmínky. Obec Drahonín v programovém období 2014–2020 patřila k MAS Brána 
Brněnska, z.s. 

 

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

Vyhodnocení a názory relevantních aktérů, které jsme získaly ze zapojení komunity do tvorby SCLLD, byly využity 
pro získání vstupů pro zpracování SCLLD (zejména Analýzy rozvojových potřeb a Strategického rámce).  

 

Tabulka 2: Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD  

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Setkání se zástupci jednotlivých obcí z území MAS 
Zubří země předcházející jednání Focus Group pro 
střednědobou evaluaci – Nedvědice, Strážek, 
Bystřice n. P., Dalečín, Nové Město na Moravě, 
Bobrová 

8.1.2019, 9.1.2019, 10.1.2019,  

14.1.2019, 15.1.2019, 17.1.2019 

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor / pro 
střednědobou evaluaci 

22. 1. 2019 

Dotazníkové šetření a individuální rozhovory se 
starosty obcí v území působnosti MAS 

30. 9. 2020 – 31. 10. 2020 

Dotazníkové šetření pro relevantní cílové skupiny na 
webu MAS  

2. 10.2020 – 27. 11. 2020 

Veřejné projednání návrhu strategie – Nové Bystřice 
n. P., Nedvědice, Město na Moravě 

14. 12. 2020, 16. 12. 2020, 17. 12. 2020 
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Následující přehledové schéma znázorňuje jednotlivé fáze přípravy SCLLD MAS Zubří země v letech 2019 - 2021. 

 

Schéma přípravy SCLLD MAS Zubří země 2021+ 
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1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Podklady k postupu zapojení komunity do zpracování Strategie jsou k dispozici na webových stránkách MAS Zubří 
země, o.p.s.: http://www.zubrizeme.cz/popis-zapojeni-komunity-do-tvorby-sclld-2021/ 

Vzhledem ke skutečnosti, že ne všechny dokumenty zachycující zapojení komunity do zpracování Strategie 
mohou být uveřejněny, aby nedošlo k narušení bezpečnosti osobních údajů (GDPR), jsou na výše uvedeném 
odkazu volně přístupné jen veřejné dokumenty. Neveřejné dokumenty jsou chráněné heslem a přístup k nim mají 
pouze oprávněné osoby či orgány. Orgánům vykonávající dohled nad hodnocením Strategie bude umožněn 
přístup k těmto dokumentům prostřednictvím hesla, které bude poskytnuto samostatně spolu s Koncepční částí 
integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027: Příloha č. 3 - Heslo k neveřejným přílohám. 

2. Analytická část 

Analytická část obsahuje pouze povinnou část a informace požadované platným Metodickým pokynem pro 
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 ("MPIN"), resp. v Metodickým stanoviskem 
ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN: 

• Kapitola 2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS: obsahuje 
identifikaci aktuálních rozvojových potřeb území působnosti MAS při zohlednění rozvojového potenciálu 
území. Identifikované rozvojové potřeby jsou vstupem pro nastavení Strategického rámce SCLLD. 

 

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS 

ROZVOJOVÁ POTŘEBA POPIS POTŘEBY PRO ROZVOJ ÚZEMÍ 

1. Ekonomická prosperita a udržitelné hospodaření v krajině 

1.1 Udržitelná pracovní místa a zaměstnanost 

1.1.1 Podpora tvorby a 
udržení pracovních 
míst na venkově  

Potřeba tvorby a udržení pracovních míst v regionu vychází ze skutečnosti, že velká 
část území MAS Zubří země (ORP Bystřice nad Pernštejnem a ORP Nové Město na 
Moravě) spadá mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území, která jsou 
charakterizovaná především nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nízkou životní 
úrovní, nízkým stupněm ekonomické výkonnosti, nízkým průměrným příjmem 
obyvatel a nepříznivým demografickým vývojem. A celkově se region potýká 
s nezaměstnaností, která je nad celorepublikovým průměrem.  
Prioritami pro podnikatele jsou ta opatření, která přispějí k obnovení růstu a tím i 
k udržení či zvýšení zaměstnanosti, tedy zejména návrhy na zlepšení přístupu MSP k 
finančním zdrojům, snížení administrativní zátěže a zjednodušení účetnictví, a dále 
uvolnění potenciálu služeb a odstranění překážek rozvoje digitální ekonomiky a 
elektronického obchodu. Podporované aktivity by měly přispět ke snížení lokální 
nezaměstnanosti na území MAS Zubří země (zejména v hospodářsky a sociálně 
ohroženém území, např. pak v obcích Chlum-Korouhvice, Líšná, Dlouhé, Krásné, 
Mirošov, Podolí, Radešín, Skorotice, Štěpánov nad Svratkou, Vír a další) a také 
umožnit uplatnění kreativních jedinců ve prospěch komunity. Cílovými skupinami jsou 
zaměstnavatelé, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání a 
neaktivní osoby a dále také cílové skupiny, které jsou nejvíce znevýhodněné na 
místním trhu práce, jako např. uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby 
mladší 25 let, propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace a osoby hůře 
uplatnitelné na trhu práce, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce apod.  

1.2 Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský sektor 

1.2.1 Modernizace 
nezemědělského 
podnikání  

Na základě socioekonomické analýzy provedené na území MAS Zubří země lze 
konstatovat, že celé území se rozvíjí především v oblastech zemědělství, stavebnictví, 
strojírenství, potravinářství a také v poslední době v oblasti cestovního ruchu 
(ubytování, pohostinství, cestovní kanceláře apod.). Velké množství kulturních, 
historických památek a přírodních atraktivit přináší možnost pro podnikání v širokém 

http://www.zubrizeme.cz/popis-zapojeni-komunity-do-tvorby-sclld-2021/
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spektru podnikatelských aktivit.  Podpora malých a středních podniků v návaznosti na 
různé krize (změna klimatu, epidemie apod.), na moderní trendy, automatizaci, je 
v regionu stěžejní k udržení fungující a stabilní ekonomiky. Podporované aktivity by 
měly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů působících 
např. v obcích Štěpánov nad Svratkou, Vír, Rozsochy, Nové Město na Moravě a 
Bystřice nad Pernštejnem a dalších obcí na území MAS Zubří země. Cílovými 
skupinami jsou obyvatelé obcí, obce a školy, návštěvníci regionu, zaměstnavatelé, 
poskytovatelé služeb, drobní podnikatelé (živnostníci). 

 
 

1.2.2. Digitalizace a 
modernizace 
technologie pro MSP 

 

Podnikatelé napříč celou územní působností MAS Zubří země musí vyřešit tři hlavní 
problémy – nadměrná byrokratická zátěž, nedostatek kvalitních zaměstnanců a 
nedostatek finančních zdrojů na investice. Nadměrnou byrokratickou zátěží je 
zatížena celá ČR. Problémem zůstává, že se mladí a perspektivní lidé často stěhují do 
větších měst a zkušení pracovníci postupně vypadávají z pracovního procesu. 
Nejzásadnějším problémem je nedostatek finančních zdrojů na investice. Mezi 
nejpotřebnější investice patří investice do pořízení modernějších technologií 
(digitalizace), modernizace podnikatelských provozoven, šetrnější, ekologičtější 
podnikání. Je třeba poskytnout finanční podporu začínajícím podnikatelům, 
investovat do rozvoje podnikání v různých oborech včetně cestovního ruchu, 
podpořit místní řemeslnou výrobu, diverzifikaci a podpořit zřizování nových 
pracovních míst (spolupráce obcí s podnikateli na vytváření pracovních míst). 
Důležitá je také podpora vedoucí k založení a rozvoji nezemědělských činností 
zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky, k podpoře a udržení zaměstnanosti, 
k podpoře širšího využití zemědělských farem a posílení ekonomického potenciálu ve 
venkovských oblastech. Dále je potřeba podporovat investice do podnikání drobných 
řemeslníků na venkově v různých oblastech včetně podpory zakládání nových 
živností. Ke zvyšování konkurenceschopného podnikání je třeba podporovat 
vzdělávání, sdílení inovací a spolupráci mezi podnikateli. Díky výše uvedeným 
podporám se v podnicích regionu zvýší efektivnost a konkurenceschopnost, což bude 
mít pozitivní dopad na ekonomický růst celého území MAS Zubří země (investice do 
digitalizace a modernizace technologie pro MSP jsou z pohledu socioekonomické 
analýzy nejpotřebnější na území Mikroregionu Novoměstsko a dále pak roztroušeně 
lokálně po celém území MAS Zubří země). Cílovými skupinami jsou obyvatelé regionu, 
zaměstnavatelé, MSP i velké podniky. 

1.2.3 Spolupráce v regionu 
za účelem podpory 
podnikatelského 
potenciálu 

Socioekonomická analýza na území MAS Zubří země odhalila, že je v regionu 
nedostatečná spolupráce za účelem podpory podnikatelského potenciálu. K udržení 
a dalšímu rozvoji podnikání ve venkovských sídlech je třeba podpořit větší spolupráci 
veřejného sektoru a podnikatelů, propagovat místní podnikatele, ať už v 
rámci regionu či navenek, angažovat místní podnikatele při řešení rozvojových potřeb 
a problémů obcí. Díky spolupráci subjektů v regionu lze dosáhnout vhodných 
podmínek pro podnikání a udržení služeb, což sebou může přinést udržení obyvatel 
na území MAS Zubří země (např. v Mikroregionu Pernštejn). Cílovými skupinami jsou 
obyvatelé obcí, obce a školy, návštěvníci regionu, zaměstnavatelé, poskytovatelé 
služeb, drobní podnikatelé. 

1.3 Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 

1.3.1 Modernizace 
zemědělského 
podnikání 

V oblasti zemědělské produkce a potravinářství trápí celé území MAS Zubří země 
nedostatečná modernizace zemědělských subjektů (zejména na území Mikroregionu 
Bystřicko – např. obce Rožná, Blažkov, Bystřice nad Pernštejnem). Především je 
potřeba posílit a zrychlit zavádění digitalizace, inovací a smart technologií 
v zemědělství a rozvést spolupráci se zemědělským sektorem za účelem zvýšit 
konkurenceschopnost zemědělců na území MAS. Cílovými skupinami jsou zemědělci, 
pracovníci v zemědělské prvovýrobě, chovaná zvířata (welfare zvířat), obdělávaná 
půda (šetrnější obdělávání půdy novými stroji), spotřebitelé, absolventi škol, 
nezaměstnaní, zemědělci, mladý zemědělec.    
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1.3.2 Modernizace 

zpracování 
zemědělských 
produktů  

V regionu s územní působností MAS Zubří země stále vzrůstají požadavky na kvalitu 
zemědělských produktů, jak rostlinné, tak i živočišné výroby (stejně jako tomu napříč 
celou Českou republikou). Na Novoměstsku je tento trend v rámci MAS již normou, 
ale ostatní lokality MAS (zejména pak Bystřicko) zaostávají. Způsob, jak posílit 
postavení zemědělského podniku a jeho konkurenceschopnosti, je diverzifikace jeho 
produkce při využití nových postupů a zefektivnění managementu zemědělských 
podniků. V rámci modernizace zpracování zemědělských produktů by mělo být 
hlavním úkolem posílit zavádění inovací v potravinářství s možností spolupráce s VaV 
v souladu se spotřebitelskými trendy. Vyrábět kvalitu, ne kvantitu. Podporovat 
bioprodukci, zvýšit efektivitu agrárního zpracovatelského průmyslu, najít cestu ke 
spotřebiteli a investovat do zpracování a uvádění na trh zemědělské produkce. 
Podporou subjektů nabízejících zemědělské produkty dojde ke zlepšení celkové 
úrovně prodávaných potravin a podpoře producentů kvalitních místních potravin, což 
respektuje potřeby spotřebitelů na území MAS Zubří země. 
Cílovými skupinami jsou prvovýrobci - potravináři, zemědělci, zákazníci. 

1.3.3 Opravy a budování 
sítě polních cest  

 

Starostové obcí na území MAS Zubří země mají problém dotovat z rozpočtu výstavbu 
či rekonstrukce komunikací ve svém správním obvodu, natož pak investovat do 
výstavby či rekonstrukce polních cest. Stav polních cest je na mnoha místech 
v havarijním stavu a „volá“ po investicích. Nejhorší situace je např. v obcích Rožná, 
Radešínská Svratka, Račice, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Kuklík, Křídla, 
Blažkov, Bystřice nad Pernštejnem, Ždánice, Dlouhé, Drahonín a Pro obce, které  
„volají“ po obnově polních cest, má investice do polních sítí i jiný význam - nové 
zpevněné komunikace odvádějí těžkou zemědělskou techniku z obecních silnic a 
slouží i k rekreačním účelům. Obnova původní krajinné struktury v podobě polních 
cest má za cíl zlepšit nízkou biodiverzitu, zvýšit protierozní ochranu půdy a 
vodohospodářství a zlepšit ne zcela ideální strukturu krajiny, která je způsobena 
dominantním zastoupením orné půdy v našem regionu. Neméně důležitý význam 
oprav a budování sítě polních cest je ve zvýšení prostupnosti krajiny. Oprava a 
budování sítě polních cest je potřebná samozřejmě i proto, aby měli vlastníci a 
hospodařící zemědělci plnohodnotný přístup ke svým pozemkům. Díky investicím do 
oprav nebo budování polní cesty dojde k efektivnímu využití účelové komunikace 
zejména pro zemědělskou dopravu a doplňkově pro cyklistickou stezku nebo stezku 
pro pěší a v neposlední řadě ke zvýšení prostupnosti krajiny, což pozitivně ovlivní 
rozvoj regionu. Cílovými skupinami jsou prvovýrobci, obce, obyvatelé. 

1.4 Udržitelné hospodaření v lesích   

1.4.1 Investice do sítě 
lesních cest 

 

Na území MAS Zubří země (zejména v lokalitách Dolní Rožínky a Nedvědice) se 
nacházejí dopravní linky nižších kategorií a nedostatečně udržované lesní odvozní 
cesty, které představují výrazné riziko z hlediska eroze lesní půdy. Ztráta a její 
poškození jako základního produkčního činitele ohrožuje plnění funkcí lesů v daných 
lokalitách, proto je důležité toto riziko eliminovat nebo alespoň výrazně zmírnit. 
Podpora výstavby a rekonstrukcí lesních cest vede ke zlepšení kvality či zvýšení 
hustoty lesních cest. Výstavbou či rekonstrukcí lesní cesty dojde také k omezení 
erozního účinku odvodnění lesních cest či vyšší vybavenosti lesních cest pro účely 
ochrany lesa. Lesní cesty představují na území MAS Zubří země významné dělící a 
orientační prvky, na které navazuje prostorové rozdělení lesa. Lesní cesty umožňují 
řádné obhospodařování majetku a svou existencí zvyšují jeho hodnotu. Čím kvalitnější 
a účinnější zpřístupnění, tím je vyšší hodnota obhospodařovaného lesního majetku. 
Kromě toho lesní cesty vytvářejí podmínky na ochranu lesní půdy před těžebně-
dopravní erozí. Investicemi do sítě lesních cest na území MAS napomůže řádnému 
obhospodařování lesů a současně se zvýší možnost pro využití lesů k jiným účelům 
(například pro rekreaci, sport nebo ochranu přírody).  Cílovými skupinami jsou FO a 
PO hospodařící v lesích, podnikatelé, obce, zemědělští podnikatelé. 
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1.4.2 Zvyšování 
konkurenceschopnos
ti lesního 
hospodářství a 
navazujících oborů  

Nejen na území MAS Zubří země, ale po celém území České republiky, se lesní 
hospodářství nachází v mimořádně závažné situaci. Dominantní příčinou jsou rychle 
se měnící podmínky prostředí, které se vyznačují povětrnostními extrémy, především 
vysokými teplotami, suchem, nevyrovnaným průběhem srážek, bořivými větry apod. 
Člověkem pozměněné lesy se obtížně těmto podmínkám přizpůsobují, což vyvolává 
jejich plošné odumírání. Důsledkem snížené odolnosti lesních ekosystémů je rozvoj 
hmyzích a houbových škodlivých činitelů s kalamitními dopady do lesního 
hospodářství a navazujících sektorů, se kterým bojují i lesní hospodáři i v našem 
regionu (Vír, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná, Věcov a mnoho dalších obcí napříč 
územím MAS Zubří země). Na základě těchto skutečností, je potřeba investovat do 
pořízení a modernizace lesnických technologií, podporovat dřevozpracující 
technologie, podporovat energetické využití dřeva a dalších druhů biomasy v lesnictví 
a dřevozpracujícího průmyslu, čímž dojde v regionu ke zvýšení efektivnosti těžby 
v postižených oblastech, k zachování lesů pro budoucí generace a současně k udržení 
navazujícího dřevozpracujícího průmyslu. Cílovými skupinami jsou občané, FO a PO 
hospodařící v lesích, podnikatelé, obce, zemědělští podnikatelé. 

1.4.3 Podpora 
neproduktivních 
investic v lesích 

Na území MAS Zubří země lze v posledních letech zpozorovat, že se změnily 
požadavky na plnění funkcí lesa a postupně začínají obce v našem regionu zvažovat, 
které funkce bude les plnit pro své vlastníky a které funkce bude les jako součást 
krajiny plnit pro celou společnost. Aby mohl les plnit společenskou funkci, je třeba 
takových investic, které napomohou šetrným způsobem zlepšit zázemí vybraných 
lokalit, aby byl pobyt v lese vhodným místem pro odpočinek i pro sport. Podporou 
neproduktivních investic v lesích dojde k lepšímu hospodaření v lesích, ale i relaxaci 
od stresu a k trávení volného času ve zdravém prostředí v našem regionu. Tento trend 
v oblasti inovativního využití lesa pro společnost byl v rámci socioekonomické analýzy 
území prokázán napříč celou MAS, zejména pak u obcí: Tři Studně, Věcov, Věchnov, 
Lísek, Daňkovice, Bystřice nad Pernštejnem, Dolní Rožínka, Křídla, Nedvědice, Podolí, 
Rovečné, Rožná a další. Cílovými skupinami jsou občané, FO a PO hospodařící v lesích. 

1.5 Kvalitní vodní zdroje a chráněné životní prostředí 

1.5.1 Podpora zadržování 
vody v krajině 

V souvislosti se změnami klimatu, s nimiž se pojí extrémní přírodní jevy – přívalové 
deště, dlouhodobé sucho, vznikly v obydlené i neobydlené krajině na území MAS 
Zubří země značné škody (zejména pak v obcích Věchnov, Věcov a Dolní Rožínka). 
Situace je ovlivněna také způsobem hospodaření v zemědělství a lesnictví. Půda je 
zasažena či ohrožena erozí, dochází k poškozování zemědělských ploch a lesních 
porostů, některé obce se potýkají s lokálními záplavami nebo nedostatkem pitné 
vody. Je tedy nezbytné obnovovat a budovat takové prvky v krajině, které dokážou 
vodu zadržet a tím zvýšit retenční schopnost krajiny. Realizací výše uvedených 
opatření napříč územím MAS Zubří země dojde ke zvýšení stabilizace koloběhu vody 
v krajině a k posílení ekologické stability území. Cílovými skupinami jsou obyvatelé 
regionu, obce, zemědělci, majitelé lesů a vodních ploch. 

1.5.2 Podpora výsadby 
zeleně  

Socioekonomická analýza provedená pro MAS Zubří země prokázala, že v mnoha 
lokalitách (např. Radešínská Svratka, Věcov, Věchnov, Velké Tresné, Ždánice, Dlouhé, 
Dolní Rožínka, Křídla, Nové Město na Moravě, Písečné, Koroužné a dalších) je 
nedostatečná péče o sídelní zeleň, chráněná a cenná území, významné krajinné prvky, 
ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů včetně jejich biotopů. Sídelní zeleň v 
obcích a městech na území MAS představuje rozsáhlé plochy. Jedná se především o 
plochy návsí, zahrad, parků, hřbitovů, alejí a doprovodné zeleně kolem komunikací, 
chodníků a cest. Často na těchto plochách je zároveň umístěno veřejně přístupné 
dětské hřiště, odpočinkové místo, vodní prvky a drobný mobiliář. Lokality jsou 
narušeny lidskou činností s následkem snížení biodiverzity fauny i flory. Veřejná zeleň 
není trvale stabilní a odpovídající rázu krajiny v intravilánu. Špatná je provázanost 
zeleně s extravilánem. Rostoucí význam a měnící se funkce veřejné zeleně v dnešní 
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moderní době souvisí s novými trendy způsobu života na venkově. Zastupitelstva obcí 
a měst na území MAS v posledních letech pořizují nové územní plány obcí a další 
rozvojové dokumenty a z nich jednoznačně vyplývá potřeba revitalizovat veřejné 
plochy sídelní zeleně v souladu s moderními trendy bydlení ve venkovském prostoru. 
Tyto plochy mají primárně sloužit k rekreační funkci. Proto je nutné plochy na území 
MAS komplexně revitalizovat tak, aby došlo ke zlepšení jejich kvality, zvýšení 
biodiverzity a propojení s přírodními plochami v okolí obcí a měst. Cílovými skupinami 
jsou obyvatelé obcí a obce samotné, vlastníci zemědělských a lesních pozemků, 
podnikatelé, spolky. 

 
1.5.3 Kvalitní 

enviromentální 
osvěta a vzdělávání  

I přesto, že je stav životního prostředí v našem regionu na velmi dobré úrovni, nelze 
popřít, že příroda a krajina je působením lidské činnosti dlouhodobě negativně 
ovlivňována a jsou soustavně narušovány její přirozené funkce. Nevhodnými zásahy 
dochází k poškozování ekosystémů, snižování retenční schopnosti krajiny a k 
extrémním klimatickým jevům. Intenzivní zemědělství a lesnictví, nešetrné využívání 
přírodních zdrojů, rozšiřování lidských sídel a dopravní infrastruktury – to vše jsou 
faktory přispívající ke zhoršování stavu přírody a krajiny. Pro zmírnění negativních 
dopadů a posílení stability krajiny je potřeba podporovat realizaci revitalizačních, 
protierozních a protipovodňových opatření, změnu způsobů hospodaření v krajině, 
k tomu je potřeba osvěty široké veřejnosti, vedení obcí, firem a spolupráce se školami. 
Díky tomu se u cílových skupin (obyvatelé obcí a obce samotné, vlastníci 
zemědělských a lesních pozemků, podnikatelé, spolky) zvýší povědomí o možnostech, 
které v této problematice mají a mohou citlivěji a efektivněji směrovat svou činnost 
tak, aby předcházeli negativním dopadům na životní prostředí na území MAS Zubří 
země. Výchovu a vzdělávání v enviromentální problematice by rádi na území MAS 
řešily např. obce: Věcov – Roženecké Paseky a Nedvědice, ale tato témata jsou 
zajímavá i pro další různé aktéry napříč celým územím MAS Zubří země. 

1.6 Rozvinuté odpadové hospodářství 

1.6.1 Podpora 
udržitelného 
hospodaření 
s odpady  

Problematika týkající se hospodaření s odpady se samozřejmě dotýká celého území 
MAS Zubří země, nejvíce tíživě dopadá však na obce: Javorek, Sejřek, Štěpánov nad 
Svratkou, Kadov, Věchnov, Velké Janovice, Tři Studně, Dlouhé, Bystřici nad 
Pernštejnem, Nové Město na Moravě a další obce. Potřeba reálného, efektivního a 
udržitelného hospodaření s odpady na území MAS v následujících letech je spojena 
se zvýšením opětovného použití a recyklací komunálního odpadu, snížením množství 
komunálního odpadu uloženého na skládku a zvýšení úrovně zpětného energetického 
využití komunálního odpadu. V dlouhodobém kontextu přinese podpora udržitelného 
hospodaření s odpady napříč územím MAS Zubří země příslušnou změnu spotřebního 
chování každého jednotlivce v našem regionu, díky opatření, která budou zaváděna 
nejen obcemi a podnikateli na území MAS, ale samotnými obyvateli regionu. 

1.7 Dosahování energetických úspor a udržitelné obnovitelné zdroje energie 

1.7.1 Podpora komunitní 
energetiky 

 
 
 

Systém energetických komunit je v našem regionu (i v celé ČR) „v plenkách“, ale lidé 
na území MAS (např. v Nedvědici a ve větších městech jako je Bystřice nad 
Pernštejnem nebo Novém Město na Moravě) mají o energetické komunity zájem, 
protože to pro ně může být výhodné. Zájem o komunitní energetiku v našem regionu 
vychází z potřeby samosprávně rozhodovat o způsobu produkce a distribuce 
elektrické energie a tepla, jež jsou zásadními podmínkami důstojného života, přičemž 
princip energetických komunit pro území MAS Zubří země je jednoduchý – vybraná 
obec, její obyvatelé a místní podnikatelé se dohodnou na vybudování vlastního zdroje 
energie. Spoluvlastníci zdroje jsou pak zároveň odběrateli vyrobené energie a 
případné přebytky prodávají buď do běžné sítě, nebo ostatním občanům obce a 
blízkého okolí. Občané na území MAS Zubří země tak budou prostřednictvím investic 
do komunitní energetiky zapojeni do vytváření podoby spotřeby i výroby energie. 
Pokud lidé na území MAS budou investovat do lokálních výroben energie, peníze se 
jim mohou následně vrátit ve formě nižších výdajů za elektřinu. Výnosy z vyrobené 
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energie mohou navíc podpořit rozvoj obce, potažmo celého regionu. Investované 
peníze totiž zůstávají v lokální ekonomice. Cílovými skupinami jsou obce, domácnosti, 
podnikatelé, veřejné subjekty, výrobci a dodavatelé energií. 

1.7.2 Podpora energeticky 
úsporných opatření a 
zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů 
energie  

 
 
 
 

 

Místní aktéři na území MAS Zubří země mají problémy s plněním cílů pro úspory 
energie, zájem o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie klesá, i když 
jde o nejlevnější řešení, jak šetřit a vyrábět elektrickou energii. Levná elektrická 
energie z obnovitelných zdrojů je přitom klíčem k řešení energetických potřeb těch 
nejchudších vrstev obyvatel. Region si nevede dobře ani v naplňování cílů energetické 
efektivity. Chybí jak projekty na podporu energetických úspor, tak inovativní modely 
financování, které by umožnily šetřit energii i těm nejchudším vrstvám. Změna 
klimatu bude přinášet horká léta a v průběhu roku výkyvy teplot nebo bleskové 
povodně. Přehřáté domy potřebují zásah v podobě zelených střech a místní, 
obnovitelné energie, která jim pomůže situaci zvládnout. Lokální povodně nebo silné 
bouře zase ohrožují stabilitu sítí. I zde hraje důležitou roli decentralizace energetiky 
se zapojením baterií, které pomohou zvládat nenadálé výpadky a zvýší lokální 
energetickou bezpečnost. K zajištění energetických potřeb všech obyvatel a vymýcení 
energetické chudoby jsou potřeba inovativní nápady a modely financování, které 
pomohou i těm ekonomicky nejslabším rodinám k lepšímu životu. Mezi prioritní 
potřeby v regionu (zejména v katastru obcí Tři Studně, Nové Město na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem, Pohledec, Radňovice, Věcov a dalších) patří zlepšení 
tepelně-technických vlastností obálek budov a zvýšení účinnosti vytápěcích soustav. 
S nízkou efektivitou se potýká také provoz veřejného osvětlení díky využívání dnes již 
zastaralých technologií. Rovněž v průmyslové a zemědělské výrobě lze spatřit 
potenciál, např. v zavádění vybraných energeticky a surovinově méně náročných 
technologií. Cílem je tedy podporovat energeticky úsporná opatření a zvyšovat 
intenzitu využívání obnovitelných zdrojů energie, aby bylo dosaženo v regionu snížení 
konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie 
prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů v budovách. Snížení 
energetické náročnosti v regionu přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů, což 
představuje pozitivní dopad na životní prostředí nejen na území MAS Zubří země. 
Cílovými skupinami jsou domácnosti, podnikatelé, veřejné subjekty, výrobci a 
dodavatelé energií. 

1.7.3 Podpora užitkových 
vozidel na 
alternativní pohon  

Podíl registrací vozidel s alternativním pohonem v uplynulých letech na území MAS 
Zubří země pomalu a jistě roste. Zájem o užitková vozidla na alternativní pohon byl 
prokázán nejen v soukromé sféře, ale i ve veřejném sektoru a to např. v Bystřici nad 
Pernštejnem, Ždánicích, Novém Městě na Moravě, Rozsochách a v dalších obcí. 
Perspektivnost alternativních pohonů záleží zejména na kategorii užitkových vozidel. 
V krátkodobém až střednědobém horizontu se zřejmě uplatní paliva na bázi metanu, 
tedy stlačený zemní plyn CNG, vhodný pro lehká užitková vozidla především v městské 
logistice. Naopak zkapalněný zemní plyn LNG je volbou zejména pro těžká nákladní 
vozidla na dlouhých trasách. V regionu je tedy žádoucí rozšíření využití vozidel 
s alternativním pohonem prostřednictvím podpory elektromobility včetně 
vodíkového pohonu a plug-in hybridních užitkových vozů. Podporou pořízení 
užitkových vozidel na alternativní pohon lze docílit čisté dopravy v regionu. Cílovými 
skupinami jsou domácnosti, podnikatelé, veřejné subjekty, výrobci a dodavatelé 
energií. 

2. Dobré podmínky pro život v obcích 

2.1 Upravená a funkční veřejná prostranství 

 
 
 

Ve městech a větších obcích na území MAS Zubří země je veřejným prostranstvím 
věnováno více pozornosti, jsou lépe udržována/obnovována stávající či budována 
nová, i když i zde najdeme lokality či místní části, kde by byla vhodná rekultivace 
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2.1.1 Revitalizace 

veřejných 
prostranství  

veřejné zeleně. Se zanedbanými či v minulosti nevhodně udržovanými veřejnými 
prostranstvími se zpravidla potýkají menší obce, které trápí také nedostatek 
odpočinkových ploch, chátrající mobiliář a herní prvky, stárnoucí zeleň apod., do 
kterých je třeba více investovat (např. v obcích: Bobrová, Bystřice nad Pernštejnem – 
Vítochov, Bobrůvka, Daňkovice, Dlouhé, Dolní Rožínka, Javorek, Jimramov, Krásné, 
Moravecké Pavlovice, Rodkov, Řečice, Nedvědice, Nové Město na Moravě, Sejřek, 
Strachujov, Strážek, Ujčov – Lískovec a další lokality). Dále je potřeba investovat do 
pořízení vhodné techniky a vybavení potřebné pro zajištění údržby veřejných ploch. 
Podpora investic do veřejného prostranství na území MAS Zubří země je důležitá 
nejen pro utváření celkového vzhledu obcí, ale také jako prostoru pro setkávání lidí, 
posilování vzájemných vztahů v komunitě i pro utváření vazeb k příslušnému místu. 
Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a návštěvníci. 

2.2 Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť 

2.2.1 Podpora bezpečnosti 
a komfortu dopravy  

 

V obcích a centrech měst na území MAS Zubří země se střetávají různé potřeby 
účastníků provozu. Narůstají nároky na kvalitní infrastrukturu pro pěší a cyklisty, nové 
formy mobility, snížení znečištění a další. Mezi těmito potřebami není bezpečnost 
vždy na prvním místě a počty úmrtí a zranění v regionu každoročně rostou. Navíc 70 % 
úmrtí při nehodách připadá na zranitelné účastníky (chodce, cyklisty a motocyklisty). 
Je potřeba nejen zvýšit bezpečnost dopravy, ale také zlepšit technický stav 
komunikací na území MAS. Na základě socioekonomické analýzy na území MAS bylo 
prokázáno, že toto jsou palčivá témata pro všechny obce na území MAS, zejména pak 
pro Ždánice, Velké Tresné, Křídla, Novou Ves u Nového Města na Moravě, Věchnov, 
Drahonín, Bystřici nad Pernštejnem, Nedvědici, Černvír, Blažkov – Dolní Rozsíčka a 
spoustu dalších obcí, která volají alespoň po lokálních opravách komunikací a 
chodníků. Díky budování a rekonstrukcí pozemních komunikací (silnic) a chodníků v 
regionu dojde ke zvýšení bezpečnosti z pohledu kvalitnějších povrchů vozovek a vyšší 
přehlednosti úseků a křižovatek. Cílovými skupinami jsou občané využívající veřejnou 
a nemotorovou dopravu, účastníci silničního provozu, dopravci.  

2.2.2 Modernizace 
infrastruktury pro 
cyklistickou dopravu  

 

V území je stále dostatečná rezerva pro rozvoj infrastruktury pro cyklisty a míst pro 
bezpečné parkování kol (zejména v lokalitách kolem Bystřice nad Pernštejnem, Dolní 
Rožínky, Nedvědice, Ujčova, Nového Města na Moravě, Strachujova, Tří Studní, 
Věchnova, Věcova a dalších). Jízdní kolo je jako dopravní prostředek na území MAS je 
obvykle používáno na kratší trasy pro dojíždění do práce, do školy a za službami. 
Z toho důvodu je potřeba podporovat výstavbu, modernizaci či rekonstrukci 
vyhrazených komunikací pro cyklisty s cílem odklonit cyklisty z frekventovaných 
komunikací a zvýšit jejich bezpečnost. Současně se s budováním cyklostezek zvyšuje 
atraktivita území, což může přispět ke zvýšení návštěvnosti území MAS Zubří země.  
Cílovými skupinami jsou občané využívající veřejnou a nemotorovou dopravu, 
účastníci silničního provozu, dopravci. 

2.3 Území dostatečně obsloužené veřejnou dopravou 

2.3.1 Investice vedoucí k 
optimální veřejné 
dopravní obslužnosti 

Na území MAS je většinou zajištěna doprava ráno do zaměstnání a do škol a návrat ze 
škol a ze zaměstnání. Spoje nad tento rámec, pokud nejsou ziskové a dopravce je 
neprovozuje ze své vlastní iniciativy, jsou placené jednotlivými obcemi. Zejména tíživá 
je situace v okrajových částech mikroregionu Novoměstsko, své projektové záměry 
zaměřené na tuto problematiku mají např. obce Strážek či Javorek. Z toho důvodu je 
nezbytné investovat do opatření, která povedou k optimální veřejné dopravní 
obslužnosti v regionu. Cílovými skupinami jsou občané využívající veřejnou a 
nemotorovou dopravu, účastníci silničního provozu, dopravci. 

2.4 Kvalitní technická infrastruktura 

 
 

Podpora rozvoje bydlení jde ruku v ruce s vybavením technickou infrastrukturou, 
která určuje nejen kvalitu bydlení obyvatel, ale také potenciálním investorům podává 
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2.4.1 Investice do 

rozšiřování a 
modernizace 
technické 
infrastruktury 

 
 

informaci o tom, jak jednoduché či naopak složité bude napojení nové podnikatelské 
investice na rozvody elektřiny, plynu, zdroj pitné a užitkové vody a odkanalizování. 
Budování technické infrastruktury bylo definováno jako jedna z potřeb regionu, ale 
patří mezi finančně nejnáročnější opatření v rozpočtech obcí. Technická 
infrastruktura je tvořena složitými systémy, které ovlivňují rozvoj, vzhled i celkový 
život v každém regionu. Investovat do rozšiřování či modernizace technické 
infrastruktury mají zájem zejména obce Milasín, Unčín, Koroužné a další obce na 
území MAS. Díky těmto investicím bude zajištěna v území jejich dostupnost a 
alternativy. Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a obce samotné, místní podniky a 
organizace. 

2.5 Podpora bydlení 

2.5.1 Vytváření podmínek 
pro rozvoj bydlení 
v regionu 

 
 

Nové bydlení je v našem regionu nedosažitelné pro stále víc zájemců. Ceny bytů i 
novostaveb rostou. Mnohé sociální skupiny si tak vlastní bydlení už nemohou dovolit 
a míří do pronájmů. Předpokládá se, že vlastní bydlení pro střední vrstvy a normální 
občany bude v budoucnu neúnosně drahé. Pomyslně se tak rozevírá propast mezi 
těmi, kteří vlastní byt nebo dům a ostatními, kteří na příliš drahé vlastní bydlení 
nemají. V našem regionu stále převládá bydlení a poptávka v rodinných domech a 
současně je evidována zvýšená poptávka po nízkonákladovém (sociálním) bydlení pro 
nízkopříjmové občany (např. seniory, mladé rodiny s dětmi apod.). Na jedné straně je 
tedy potřeba zajistit vhodné podmínky pro umožnění výstavby rodinných domů a na 
druhé straně je potřeba podporovat a rozvíjet bydlení v nízkonákladových bytových 
domech. Podporou kvalitního a dostupného bydlení lze nejen udržet obyvatele v 
regionu, ale také nalákat nové. Dostupné bydlení si kladou za cíl např. obce: Nová Ves 
u Nového Města na Moravě, Nový Jimramov, Radešínská Svratka, Dolní Rožínka, 
Jimramov, Štěpánov nad Svratkou, Věcov, Tři Studně a další. Cílovými skupinami jsou 
obyvatelé. 

2.6 Bezpečný veřejný prostor a funkční IZS 

2.6.1 Podpora 
akceschopnosti IZS 

 

Bezpečný veřejný prostor, prevence a eliminace následků živelných pohrom v 
důsledku změny klimatických podmínek a dalších mimořádných událostí vnímá 
veřejnost na území MAS jako důležitou prioritu, proto je nezbytné zajištění vhodného 
zázemí a vybavení pro zásah IZS včetně opatření týkající se požárních nádrží, jakožto 
umělého zdroje požární vody v případech, kdy není možné zabezpečit požadované 
množství požární vody z veřejného rozvodu vody anebo z jiných přírodních zdrojů. 
Tato problematika se dotýká zejména obcí Horní Rožínka, Jimramov, Koroužné, 
Štěpánov nad Svratkou, Tři Studně, Zubří a dalších obcí z územní působnosti MAS 
Zubří země). Problémem požárních nádrží na území MAS je, že jsou často vypuštěná, 
zanesená či zarostlá. Pokud je požární nádrž plná kalu, je zarostlá řasami a sinicemi 
nebo je v ní naházený odpad, může dojít k ucpání či poškození čerpadla. Špatný 
technický stav požární nádrží může představovat problém zejména s ohledem na 
neustupující sucho v krajině, kvůli kterému například hrozí častější lesní či polní 
požáry. Pro obce může být náročné udržovat požární nádrž v provozuschopném stavu, 
nicméně jim to ukládá zákon o požární ochraně. Efektivní řešení tohoto problému je 
možné pouze v součinnosti mezi hasiči, obcemi a soukromými firmami. Díky 
investicím do vybavení a zázemí IZS včetně příslušných investic do požárních nádrží 
dojde ke zvýšení akceschopnosti a efektivity zásahu IZS na území MAS Zubří země. 
Cílovými skupinami jsou všichni obyvatelé obcí, soukromé firmy a veřejná správa. 

3. Kvalitní veřejné služby a příležitosti pro volný čas 

3.1 Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení 

 
3.1.1 Podpora 

celoživotního učení a 
vzdělávacích aktivit 

V dnešní době je třeba, aby se lidé, nejen v regionu MAS, stále udržovali v souladu 
s trendy a technickými požadavky ve svém oboru i běžném životě. Na území MAS 
aktuálně chybí vytvoření databáze neziskových organizací, která by napomohla lepší 
orientaci v této sféře a obyvatelé z území MAS by tak získali větší přehled o 
možnostech vzdělávání. Je tedy zapotřebí zlepšit povědomí o těchto dostupných 
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službách a dále nabízet vzdělávací aktivity také laické veřejnosti, formou přednášek a 
besed s odborníky. Dále je důležité neopomenout vzdělávání a supervize odborných 
pracovníků organizací v tomto oboru. Další vzdělávání a získávání pracovních 
zkušeností napomůže zvýšení kvality a potenciálu lidského kapitálu v regionu. 
Cílovými skupinami jsou děti, dospělí, zaměstnanci, zaměstnavatelé, 
nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce, široká veřejnost, 
odborní pracovníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů. 

3.2 Kvalitní sociální služby 

3.2.1 Podpora 
infrastruktury pro 
sociální služby  

Na celém území MAS dochází ke stárnutí populace a vzrůstá podíl obyvatel ve věku 
65+. Z tohoto důvodu je třeba navýšit kapacitu komunitních center, prostor pro 
poskytování sociálních a komunitních služeb a také navýšit počet vozidel a zlepšit 
vybavení pro výkon této práce. Tyto potřeby spatřujeme např. na Novoměstsku, 
Bystřicku, ale také v rámci mikroregionu Pernštejn.  
Je třeba zajistit dostatečné kapacity s kvalitním zázemím, čímž bude uspokojena 
poptávka po těchto službách, která v současnosti významně převyšuje nabídku na 
území působnosti MAS. Nedostatečně jsou zajištěny služby týkající se bydlení pro 
nízkopříjmové skupiny obyvatel.  
Naplněním potřeby dojde v území MAS k zajištění bydlení, zlepšení služeb a života 
seniorů a osob se znaky sociálního vyloučení. Dojde k zajištění služeb pro osoby se 
specifickými patologickými jevy, sociálně vyloučené.  
Cílovými skupinami jsou senioři, pečující osoby, mladé rodiny, osoby s nízkou soc. 
úrovní a s vysokou mírou izolace, dospělí se zdravotním či soc. znevýhodněním, osoby 
bez domova, se závislostmi, sociální vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, 
matky samoživitelky, osoby po výkonu trestu apod. 

3.2.2 Zajištění terénních 
sociálních služeb 
včetně ambulantních 
a podpora komunitní 
sociální práce 

Na celém území MAS je nedostatečně pokryta nabídka sociálních služeb. Nachází se 
zde početná škála cílových skupin (tj. senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
patologickými jevy a rodiny s malými dětmi). Potřeba je jak v oblasti investic do 
infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, tak v oblasti financování jejich 
provozu. V území je třeba předcházet sociálnímu vyloučení cílových skupin, a tak 
zvýšit a posílit kapacity především těchto služeb: odlehčovací služby, terénní služby, 
služby pro rodiny s dětmi, včetně komunitních příměstských táborů, sociální 
poradenství, atd. 
Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit dostupnost potřebných služeb pro 
obyvatele ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, vytvoří vhodné podmínky 
pro sladění pracovního a rodinného života obyvatel z území MAS, zvýší kvalitu života 
cílových skupin a sníží výskyt sociálně-patologických jevů.  

3.2.3 Posilování rodinných 
vazeb 

Na území MAS se nachází omezené množství aktivit pro tuto podporu, zájem je 
vyvíjen především v rámci neziskových organizací na Novoměstku, Bystřicku a 
Nedvědicku.  Na území MAS by měl být kladen větší důraz na rozvoj komunity, 
podporu rodiny, efektivní spolupráci a posilování rodinných vazeb s cílem podpořit 
soudržnost a funkčnost rodiny.  Důležitá je prevence, výchova v rodinách. Nutné je 
větší zapojení zvenčí (sociální pracovníci, NNO) do výchovy především u dětí z 
ohrožených rodin. Jednou z potřeb regionu je zlepšit spolupráci mezi školou, rodinou 
a sociálními službami.  
Dopad realizace aktivit na podporu zmínění potřeb povede ke zlepšení fungování 
rodin, jejich zázemí i ke sladění rodinného a pracovního života. Potřeba napomůže k 
vytvoření takových podmínek, aby mladí lidé zakládající rodiny neopouštěli region. 
Cílovými skupinami jsou: děti a dospívající, rodiny s dětmi, dospělí se zdravotním či 
sociálním znevýhodněním, osoby v postproduktivním věku a senioři, pečující osoby, 
osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení, osoby s nízkou sociální úrovní a 
s vysokou mírou izolace. 

3.3 Kvalitní vzdělávací zařízení 
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3.3.1 Investice do kapacit 
a modernizace 
vybavení škol všech 
stupňů  

Pokrytí území MAS předškolními a školními vzdělávacími zařízeními je dostatečné, 
ovšem navýšení kapacity předškolních zařízení především ve větších městech 
v regionu by se zdálo být přínosem (např. Nové Město na Moravě, Štěpánov nad 
Svratkou). Další problém se ukazuje v nedostatečném vybavení a nedostupnosti 
moderních technologií především v malých základních školách (např. Řečice, 
Radešínská Svratka, Unčín, Věcov a další). Obyvatelé by uvítali také vznik 
alternativních vzdělávacích institucí. Dalším nedostatkem je malé množství 
pedagogických pracovníků, často i nízká kvalifikace a motivace k výkonu profese. Je 
tedy nutné podpořit návrat absolventů vysokých škol do regionu, čímž by došlo 
k obnovení stavu učitelů na školách a došlo by ke zvyšování kvality vzdělávání. Dále je 
třeba zvýšit podporu inovací a nákup technologií do škol.  
Naplněním potřeby dojde ke zlepšení klimatu ve školách. Dopad realizace aktivit na 
podporu výše uvedených potřeb povede ke zkvalitnění regionálního školství, a to 
včetně jeho vazeb na rodinu. Naplněním potřeby dojde také k modernizaci prostředí 
mateřských, základních škol a středních škol, k vytvoření a rozvíjení příznivého 
školního klimatu, modernizaci výuky, širšímu využití informačních a komunikačních 
technologií ve výuce i při zájmové činnosti a ke zlepšení technických parametrů 
budov. 
Cílovými skupinami jsou děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, 
nepedagogičtí pracovníci, rodiče, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, 
zaměstnanci školských poradenských zařízení, pracovníci a dobrovolní pracovníci 
organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, národnostní menšiny. 

 
 

 
3.3.2 Podpora 

infrastruktury pro 
zájmové, neformální 
a celoživotní 
vzdělávání 

 
 

V území MAS chybí infrastruktura pro zájmové, neformální i celoživotní vzdělávání 
(např. Bystřice nad Pernštejnem, Mikroregion Pernštejn a Novoměstsko). V území je 
potřeba vzdělaných a kvalifikovaných lidi s dobrou praxí a znalostmi, to je základní 
předpoklad pro moderní, konkurenceschopný region. Tato potřeba je důležitá pro 
celé území MAS. K naplnění této potřeby je třeba zajistit vybudování center pro 
vzdělávání a komunitní aktivity, modernizovat materiální zázemí škol, především 
z hlediska vybavení a didaktických pomůcek. Přínosem by bylo pořádání kurzů přímo 
na školách v odpoledních hodinách, nebo online vzdělávání ve formě webinářů, 
přednášek a interaktivních meetingů. Dále je třeba podpořit a zvýšit zájem o zájmové 
a celoživotní vzdělávání a spolupráci vzdělávacích institucí mezi sebou i s jinými 
subjekty. Naplněním této potřeby dojde ke zvýšení vzdělanosti obyvatel regionu. 
Obyvatelé budou díky získaným dovednostem lépe uplatnitelní na trhu práce. 
Cílovými skupinami jsou děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci, 
nepedagogičtí pracovníci, rodiče, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, 
zaměstnanci školských poradenských zařízení, pracovníci a dobrovolní pracovníci 
organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, národnostní menšiny. 

3.4 Rozmanité akce pro veřejnost a volnočasové aktivity 

3.4.1. Podpora 
volnočasových 
aktivit občanů vč. 
akcí pro veřejnost 

Aktuálně se o dění v regionu MAS starají samy obce, města a také mikroregiony, které 
spolupracují s NNO na organizaci akcí pro veřejnost. V celém regionu je obecně hodně 
lidí s pozitivním vztahem k území, což se odráží mimo jiné na tom, že v každé obci jsou 
fungující spolky a obecně bohatý kulturní, společenský i sportovní život, což je často 
podporováno i ze strany obcí. I přes mnohé stávající aktivity je stále dost možností, 
jak kulturní a volnočasové aktivity zlepšovat, aby byly žádanější i dostupnější pro větší 

množství obyvatel. Podporou těchto aktivit dojde ke zvýšení pocitu sounáležitosti a 

také atraktivnosti obce/regionu, což může pomoci udržet místní obyvatele, přilákat 
nové občany, i jeho návštěvníky. Naplnění této potřeby povede k vyššímu zájmu o 
kulturní, spolkové a další volnočasové aktivity a zvýšení jejich dostupnosti pro 
obyvatele v území MAS. Potřeba také napomůže vytvoření takových podmínek, aby 
mladí lidé zakládající rodiny neopouštěli region, dojde obecně ke zvýšení kvality života 
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v regionu MAS. Cílovými skupinami jsou obyvatelé obce, děti, senioři, návštěvníci 
obce a turisté. 

3.5 Kvalitní infrastruktura pro volný čas 

3.5.1 Investice do 
infrastruktury pro 
volný čas  

V obcích MAS (např. Bobrová, Bohuňov, Dlouhé, Jimramov, Prosetín a dalších) se 
nachází zastaralá infrastruktura pro volnočasové aktivity (kulturní domy, 
multifunkční, komunitní centra, klubovny, divadla, centra pro sportovní vyžití). 
V obcích by měla být zajištěna lepší vybavenost spolků a organizací, které pomáhají 
vyplňovat volný čas občanů. V regionu je mnoho projektových záměrů na zkvalitnění 
trávení volného času pro místní obyvatele i návštěvníky regionu. V regionu je silné 
kulturní, sportovní a společenské dění. V rámci podpory této činnosti je nutné 
zkvalitnit technický stav zařízení a objektů, které jsou využívány pro kulturní, 
společenskou i sportovní činnost a udržet či rozšířit podporu pro kulturní a sportovní 
činnost.  K podpoře volnočasových aktivit je třeba budovat moderní zázemí, zajistit 
lepší vybavenost spolků a organizací zajišťující volnočasové aktivity a také zvyšovat 
informovanost o jejich činnosti v obci a jejím okolí. Naplněním potřeby dojde ke 
zvýšení počtu návštěvníků, zlepšení nabídky volnočasového i turistického vyžití a 
podpůrné infrastruktury. Přínosem bude také zlepšení vybavenosti a úrovně 
veřejných služeb, zlepšení kvality života obyvatel MAS a snížení odlivu sociálního a 
kulturního kapitálu. Cílovými skupinami jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, obyvatelé 
obcí, senioři. 

3.6 Kvalitní a dostupná zdravotní péče 

3.6.1 Investice do 
zdravotnických 
zařízení a 
dostupnosti lékařské 
péče 

Vybavenost obcí v území MAS zdravotními zařízeními je na poměrně na dobré úrovni. 
V území je celkem 10 obcí (např. Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, 
Vír, Bobrová, Štěpánov nad Svratkou, Strážek a další) ve kterých jsou umístěna 
základní zdravotnická zařízení. Jejich rozmístění v rámci regionu je rovnoměrné, což 
je základním předpokladem pro dobrou dostupnost těchto zařízení z ostatních obcí 
regionu. Je nutné, ale zmínit, že ubývá zdravotnických zařízení na území malých obcí 
a dochází k centralizaci těchto zařízení do větších měst. V území je také potřeba 
posílení terénních služeb sociálně-zdravotního pomezí pro cílovou skupinu seniorů, 
osob s duševním/zdravotním handicapem a navýšit psychologickou a psychiatrickou 
péči pro děti a dospělé. Naplnění potřeby má za cíl rozšířit a zpřístupnit lékařskou péči 
především ohroženým skupinám dle jejich požadavků a potřeb a zlepšit celkový stav 

zdravotnických zařízení v území MAS. Cílovými skupinami jsou senioři, osoby 

s duševním/zdravotním handicapem, handicapované děti. 

3.7 Dostatečná obslužnost veřejnými službami  

3.7.1 Podpora dostupnosti 
a kvality základních 
služeb v regionu 

Na území MAS dochází k centralizaci některých služeb do větších měst, ruší se např. 
pobočky úřadů i bank v Novém Městě na Moravě a Bystřici nad Pernštejnem.  Rušení 
či přesun i dalších základních služeb do vzdálenějších měst způsobuje problémy 
především starším lidem. V území by měla být vytvářena snaha o zachování 
základních služeb v obcích a městech. Je tedy potřeba investovat do služeb občanské 
vybavenosti (výstavba, rekonstrukce a modernizace budov, zařízení a vybavení, 
investice do bezbariérovosti veřejně přístupných budov) a dále také motivovat 
provozovatele těchto služeb ke zkvalitňování stávajících služeb a zavádění nových, 
popřípadě slučování služeb (samoobsluha + pošta). Důležité je také osvětově působit 
na obyvatelstvo, zdůrazňovat potřebnost a výhody podpory lokální ekonomiky, 
včetně právě služeb občanské vybavenosti. Naplněním této potřeby dojde k zajištění 
dostupnosti služeb občanské vybavenosti a tím udržení určité úrovně života ve všech 
obcích MAS a zamezí se odlivu mladého obyvatelstva do větších měst.  
Cílovými skupinami jsou obyvatelé, zaměstnanci úřadů a služeb, návštěvníci. 

 
 

 
 

Na území MAS obce nejsou zvyklé na využívání SMART řešení, tato řešení se začínají 
rozvíjet spíše ve větších územních jednotkách jako je např. Nové Město na Moravě či 
Bystřice nad Pernštějnem. Příležitostí ke zlepšení stavu veřejných prostranství, a tím 
i kvality života a životního prostředí je rovněž zavádění inovačních řešení a 
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3.7.2 Podpora SMART 

řešení a technologie 
ve veřejných 
službách 

 
 

inovativních technologií do veřejného prostoru. Jedná se například o realizaci tzv. 
zelené infrastruktury, různé bezpečnostní systémy a prvky,  chytrý mobiliář, parkovací 
plochy vyrábějící elektřinu, interaktivní informační systémy (např. informace z 
integrovaného dopravního systému) a mnohá další. Důležité je také zavádění opatření 
pro zlepšení informovanosti místních i turistů je jedním z témat, které je potřeba ve 
veřejném prostoru řešit (interaktivní informační tabule, veřejně dostupné mapy a 
další informační a komunikační nástroje. Cílem je modernizovat veřejnou správu 
prostřednictvím rozvoje informační společnosti tak, aby došlo ke zvýšení kvality 
veřejných služeb.  
Naplnění této potřeby povede k čistým, udržovaným veřejným prostorům přívětivým 
k trávení volného času a splňujícím požadavky moderní společnosti (bezpečnost, 
čistota, konektivita, zdraví), které jsou zároveň ohleduplné k životnímu prostředí a 
zapojené do systémů hospodaření se zdroji, dojde obecně ke zlepšení kvality života 
v regionu a je možné zamezit odlivu mladého cílevědomého obyvatelstva z venkova 
do větších měst. Cílovými skupinami jsou obyvatelé, zaměstnanci úřadů a služeb, 
návštěvníci. 

3.8 Funkční komunitní spolupráce  

3.8.1 Podpora aktivit 
komunitní 
spolupráce 

Na území MAS se snažíme podporovat aktivity komunitní spolupráce, například také 
realizací vlastních projektů spolupráce MAS. Komunitní spolupráci je třeba 
prohlubovat za účelem rozvíjení různých projektů spolupráce, u kterých dochází k 
předávání zkušeností, propojování aktérů a přenosu inovací. K navázání spolupráce a 
propojování se je důležité, aby se aktéři v regionu vzájemně znali, aby měli povědomí 
o činnosti druhých. Proto je důležitá i osvěta a informování veřejnosti o dění v 
regionu, ke zvýšení znalosti regionu a posílení vztahu k regionu. Dílčí potřebou je 
podpora spolupráce, komunikace a přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe mezi 
jednotlivými aktéry v regionu, ale také mezi s partnery mimo region MAS. Naplněním 
těchto potřeb dojde k větší spolupráci místních subjektů, většímu sociálnímu 
propojení lidí, snížení chudoby a zlepšení kvality života. Dále dojde k propojení 
partnerských MAS a přenosu pozitivních zkušeností a k posilování komunitní identity. 
Cílovými skupinami jsou MAS, podnikatelé, veřejnost – obce, neziskové organizace, 
církve, školy, obyvatelé. 

4. Podpora rozvoje cestovního ruchu a péče o kulturní dědictví 

4.1 Efektivní propagace regionů a spolupracující subjekty v cestovním ruchu 

4.1.1. Podpora marketingu 
regionu a spolupráce 
v cestovním ruchu 

Propagace regionu jako takového nyní probíhá na úrovni mikroregionu 
(Novoměstsko, Bystřicko, Pernštejn), IC a také koordinovaně přes společnost Koruna 
Vysočiny. Efektivní propagace regionu a místních veřejných akcí je podmínkou 
dlouhodobého úspěchu regionu v konkurenci jiných destinací. Je třeba zlepšit 
komunikaci místních samospráv a IC s vedením kraje, Vysočina tourism a Czech 
tourism. Díky tomu by došlo k průběžnému sledování celé situace v dané oblasti a 
možnosti jasného míření finančních prostředků. Spolu s investicemi do oblasti 
cestovního ruchu je také třeba dbát na podporu zejména udržitelnosti cestovního 
ruchu. Je vhodné aktivně šířit osvětu kolem udržitelného ruchu (např. formou 
příkladů dobré praxe) a tyto aktivity podporovat. Společná a jednotná propagace 
regionu přispěje k šíření povědomí o atraktivním potenciálu území MAS. Zároveň 
přispěje i vzájemné spolupráci subjektů v oblasti služeb cestovního ruchu. Přírodní 
bohatství regionu je potenciálem k rozvoji cestovního ruchu, ale zároveň nás nutí 
zabývat se jeho ochranou a šetřeným zacházením. Cílovými skupinami jsou turisté, 
návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé v cestovním ruchu, státní správa a místní 
samosprávy, NNO organizace, MAS, destinační společnosti apod. 

4.2 Bohatá nabídka pro turisty a kvalitní infrastruktura cestovního ruchu 

 
 
 

Na území MAS (Novoměstsko, Bystřicko) probíhá budování cyklostezek a lesní fitness 
stezek (Bobrová, Sulkovec) a další infrastruktury pro volný čas. Infrastruktura pro 
cestovní ruch je ovšem ve větší části území zastaralá. Území MAS má atraktivní 
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ROZVOJOVÁ POTŘEBA POPIS POTŘEBY PRO ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
 
 
 
4.2.1 Podpora kvalitní 

infrastruktury pro 
cestovní ruch  

přírodní prostředí, ovšem v řadě obcí chybí cyklostezky, turistické trasy, naučné trasy 
atd. Dále chybí propagace služeb cestovního ruchu – propagace společné značky 
regionu, regionálních produktů, tematického cestovní ruchu – jezdectví, rybářství 
apod. Předpokladem delšího setrvání návštěvníků v regionu jsou kvalitní ubytovací 
kapacity, dobré související služby a turistická infrastruktura v krajině. Investice do 
těchto oblastí považují místní podnikatelé v cestovním ruchu za velmi důležitý faktor. 
Vybudováním moderní infrastruktury by došlo ke zvýšení atraktivity regionu a zvýšila 
by se také návštěvnost území. Společná a jednotná propagace regionu přispěje k 
šíření povědomí o atraktivním potenciálu území MAS. Turisté budou přijíždět v 
průběhu celého roku a trávit v regionu více času. Zároveň přispěje i ke vzájemné 
spolupráci subjektů v oblasti služeb cestovního ruchu. Přírodní bohatství regionu je 
potenciálem k rozvoji cestovního ruchu, ale zároveň nás nutí zabývat se jeho 
ochranou a šetřeným zacházením. Cílovými skupinami jsou turisté, návštěvníci, místní 
obyvatelé, podnikatelé v cestovním ruchu a gastronomii, státní správa a místní 
samosprávy, NNO organizace, MAS, destinační společnosti apod. 

4.3 Zachování kulturního dědictví a kulturních tradic 

4.3.1 Podpora hmotného i 
nehmotného 
kulturního dědictví  

Technický stav kulturního nemovitého dědictví v regionu se zlepšil, nicméně stále je 
nutné realizovat aktivity v souvislosti s revitalizací místních památek regionálního i 
nadregionálního významu (např. Štěpánov nad Svratkou, Bobrová, Sejřek, Tři Studně, 
Věcov, Zvole, Žďánice a další). Je třeba se zaměřit se na revitalizaci všech památek 
v území (národní kulturní památky, kulturní památky i malé venkovské památky, 
drobné sakrální památky v krajině, památky místního významu, knihovny atd. a také 
doprovodnou infrastrukturu). Hmotné a nehmotné památky jsou historické dědictví 
regionu a zároveň jsou důležitou atraktivitou pro jeho návštěvníky. Revitalizací a 
udržováním těchto míst může dojít ke zvýšení atraktivity území a vzrůstu cestovního 
ruchu v celé oblasti. Naplnění této potřeby přispěje k tomu, aby byl region atraktivní 
pro turisty z hlediska turistických cílů i kvality související infrastruktury a 
poskytovaných služeb. Cílovými skupinami jsou obyvatelé regionu, návštěvníci, místní 
podnikatelé, veřejná správa, místní NNO apod. 

3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize 

Cílem strategické vize je určit zásadní představu o rozvoji území v daném časovém horizontu. Vize formuluje a 
popisuje stav, jehož by mělo byt v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé časti návrhu 
(strategický cíl, prioritní oblasti, specifické cíle) jsou prostředkem k jejímu dosažení. Rozvojová vize území vychází 
ze základních principů udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladěni sociální, ekonomické 
i environmentální oblasti rozvoje. Zapojením širokého počtu institucí a organizací do dlouhodobého 
strategického rozvoje vyjadřuje společné úsilí o nalezení shody nad prioritními oblastmi rozvoje území a jejich 
naplňovaní konkrétními aktivitami a projekty. Vize byla formulovaná s ohledem na potřebu trvale udržitelného 
rozvoje a s vědomím, že pouze od jasných vizi lze přejít k realizaci přínosných projektů. 

Hlavní strategická vize a cíl SCLLD 2021 – 2027 

„ZUBŘÍ ZEMĚ – ATRAKTIVNÍ A UDRŽITELNÝ REGION PRO BUDOUCNOST“ 

Strategická rozvojová vize MAS Zubří země v horizontu 7 až 10 let byla konkretizována následovně: 

• Atraktivním regionem vytvářející výborné zázemí pro kulturní či sportovní aktivity, pro trvalé bydlení v 
poklidném a bezpečném venkovském prostředí v přímé vazbě na zdravé životní prostředí. 

• Regionem zabezpečující dostupné veřejné služby a kvalitní infrastrukturu pro zvýšení životní úrovně 
obyvatel.  
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• Živým 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. 

Na základě výše uvedené vize a s využitím poznatků ze SWOT analýzy a dalších analytických postupů směrovaných 
ke zjištění rozvojových potřeb území MAS byly po předchozí debatě v rámci širších pracovních skupin složených 
ze zástupců dotčených obcí MAS a ostatních členů MAS definovány strategické a specifické cíle. 

Při naplňování této strategie budou důsledně dodržovány následující principy: 

1. Partnerství – maximální zapojení relevantních aktérů z různých sektorů do plánování a realizace opatření 
naplňujících strategii, úsilí o spolupráci a síťování mezi relevantními aktéry za účelem vzniku a rozvoje 
synergií 

2. Udržitelný rozvoj regionu – respekt k životnímu prostředí a snaha o zachování kulturních a přírodních 
hodnot dalším generacím 

3. Transparentnost – zdroje na realizaci této strategie jsou z významné části zdroji veřejnými. Otevřenost je 
proto klíčovým principem při realizaci strategie.  

4. Inovační přístup – při realizaci strategie bude kladen důraz na identifikaci inovačních řešení, tedy 
efektivních způsobů dosahování rozvojových cílů regionu (prostřednictvím inspirace z jiných domácích i 
zahraničních venkovských regionů i vlastními inovacemi).  

5. Zpětná vazba – Strategie bude pravidelně vyhodnocována z hlediska svého dopadu a efektivity, aby byla 
schopná reagovat na měnící se podmínky. 

3.1.2 Strategické cíle 

Na základě komunitního projednání stavu, problémů a potřeb území MAS Zubří země a na základě odborného 
zpracování dat byly stanoveny následující strategické cíle regionu: 

1. Ekonomická prosperita a udržitelné hospodaření v krajině 
2. Dobré podmínky pro život v obcích 
3. Kvalitní veřejné služby a příležitosti pro volný čas 
4. Podpora rozvoje cestovního ruchu a péče o kulturní dědictví 

Protože tyto strategické cíle mají oporu v analytické části strategie, byla její kapitola 2.1. rozdělena do 4 
podkapitol tak, aby korespondovaly se 4 uvedenými strategickými cíli. Tato vzájemná provázanost analytické části 
a strategických cílů je znázorněna v níže uvedeném schématu. V následujícím textu jsou jednotlivé strategické 
cíle rozděleny do stanovených cílů specifických. 

Obrázek 2: Schéma provázanosti analytické části a strategických cílů 
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

STRATEGICKÝ CÍL 1 – EKONOMICKÁ PROSPERITA A UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ 

Specifický cíl: 1.1 Udržitelná pracovní místa a zaměstnanost 

Rozvojová potřeba: 1.1.1 Podpora tvorby a udržení pracovních míst na venkově 

V rámci udržitelné tvorby pracovních míst a zaměstnanosti v regionu je nezbytné zajistit formování kvalifikované 

a adaptabilní pracovní síly, lepší využívání znalostí a dovedností a zlepšování kvality pracovních míst, podporování 

karierového rozvoje a předvídání a posilování nových oblastí ekonomického růstu. Snížení nezaměstnanosti 

v regionu a využití potenciálu kreativních jedinců lze dosáhnout např. sdílením pracovníků, prostoru, pomůcek, 

využití flexibilní formy zaměstnávání, pracovního mentoringu, tréninkových pracovních míst a stáží, prostupné 

zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání, podnikatelské inkubátory atd. 

Specifický cíl: 1.2 Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský sektor 

Rozvojová potřeba: 1.2.1 Modernizace nezemědělského podnikání 

V rámci celého území MAS Zubří země je nutná podpora malých a středních nezemědělských podniků s cílem 
následovat moderní trendy a automatizaci. Řešením je podpora diverzifikace a specializace činností dle potřeb 
oboru.  

Rozvojová potřeba: 1.2.2 Digitalizace a modernizace technologie pro MSP 

K dosažení digitalizace a modernizace technologie podnikatelských subjektů je třeba podpory technologické 
inovace podniků (zejména strojního vybavení a technologií pro výrobu a služby, automatizace, robotizace, 
inovace výrobního, organizačního a zabezpečovacího softwaru). Dále by měly být podniky podporovány a 
motivovány k robotizaci a inovacím podnikatelských procesů (nejen výrobních) včetně SW inovací 
prostřednictvím e-shopů, automatizace oběhu účetních dokladů, přechodu do cloudu, cloudových simulací, SW 
bezpečnosti, řízení procesů jakosti apod.  

Rozvojová potřeba: 1.2.3 Spolupráce v regionu za účelem podpory podnikatelského potenciálu 

Spolupráce v regionu za účelem podpory podnikatelského potenciálu by měla být založena na inovativním 
přístupu formou podpory start-upů, coworkingových center, kde vznikají podnikatelské nápady, inovace a 
spolupráce napříč sektory. Dále by měla spolupráce fungovat v oblasti využití moderních technologií (spolupráce 
zaměstnavatelů, škol a zástupců veřejného sektoru – zlepšení spolupráce mezi soukromým sektorem a 
akademickou sférou). Řešení pro tuto problematiku mohou skýtat i projekty spolupráce, kdy dochází k předávání 
zkušeností, propojování aktérů a přenosu inovací a dále animace podnikatelského potenciálu na venkově skrze 
budování dlouhodobě udržitelné infrastruktury obcí, měst a dobrovolných svazků obcí pro podporu realizace 
projektů jejich občanů, a to skrze zapojení zkušených lokálních podnikatelů. 

Specifický cíl: 1.3 Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 

Rozvojová potřeba: 1.3.1 Modernizace zemědělského podnikání 

Modernizace zemědělského podnikání lze dosáhnout díky spolupráci s vědou a výzkumem (VaV) – příležitost pro 
střední a velké podniky na území a dále také sdílení zkušeností pro malé zemědělské podniky a samostatné 
zemědělské podnikatele (či rodinné farmy). Zvyšovat konkurenceschopnost, i s možností většího zaměření na 
technologie a digitalizaci zemědělství lze prostřednictvím podpory nákupu strojů a nových technologií. Důležitá 
je také podpora rekonstrukce, modernizace či výstavba stájí, zemědělských staveb – seníky, haly, garáže pro 
techniku apod. Modernizace v zemědělství může dále spočívat také ve spolupráci při sdílení zařízení a zdrojů – 
podpoře zemědělců, kteří se sdruží v uskupení při investicích do nákupu společných strojů a zařízení, která 
potřebují pouze v sezóně a dále v podpoře rodinných farem (těžká situace malých rodinných farem v konkurenci 
zemědělských velkopodniků), agroturistika včetně nalezení cesty ke spotřebiteli (prodej ze dvora).  

Rozvojová potřeba: 1.3.2 Modernizace zpracování zemědělských produktů 

Modernizace zpracování zemědělských produktů by měla spočívat v zavádění inovací v potravinářství s možností 
spolupráce s VaV v souladu se spotřebitelskými trendy – podpořit marketing a propagaci, podpořit produkci 
výrobků s vyšší přidanou hodnotou – regionální potraviny, regionální značka, KLASA atd. Dalším cílem by měla 
být podpora bioprodukce, neboť je u ní vyšší přidaná hodnota a ziskovost pro zemědělce, který může vést 
k dalšímu rozvoji. Neefektivita agrárního zpracovatelského průmyslu (málo pracovních sil, nízké mzdy, tlak 
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obchodních řetězců na cenovou politiku apod.) způsobuje nestabilní vývoj potravinářských podniků, tomu by se 
dalo předcházet za pomoci automatizace a robotizace. Řešením této problematiky je znovunalezení přímé cesty 
od prvovýrobce ke spotřebiteli prostřednictvím venkovské prodejny, pojízdné prodejny, farmářských trhů, 
prodejen regionálních produktů nebo prodeje ze dvora. Investice do zpracování a uvádění na trh zemědělské 
produkce – Nákup nových strojů, zařízení, technologií a rekonstrukce, modernizace či výstavba provozoven – i 
tyto investice skýtají možnosti, jak efektivně podporovat subjekty nabízející zemědělskou produkci.  Další 
neméně významnou možností je spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství 
včetně spolupráce pro podporu účasti v KDŘ (snížení dominantního vlivu obchodních řetězců, podpora přímého 
prodeje zemědělských produktů a potravin, posílení především malých zemědělců a výrobců). 

Rozvojová potřeba: 1.3.3 Opravy a budování sítě polních cest 

Opravy a budování sítě polních cest mají v území důležitou roli, neboť nezpevněné komunikace mají značný 
význam pro dotváření rázu krajiny, trvalé a výrazné ohraničení pozemků a katastrálního území, podílejí se na 
protierozní ochraně půdy a vodohospodářství, vegetace kolem nich zvyšuje biologickou diverzitu – rozmanitost 
rostlinných a živočišných druhů. Zpevněné polní cesty také odvádí provoz zemědělské techniky mimo zastavěné 
části vesnic a propojují sousední obce. Polní cesty často doplňují příkopy na svedení vody do vodoteče, 
protierozní prvky či doprovodná zeleň, která chrání půdu a pomáhá přírodě. Proto je nezbytné podporovat takové 
stavební úpravy polních cest vybraných úseků v daných lokalitách, které pomohou zachovat na území MAS Zubří 
země kvalitní síť těchto komunikací v krajině. 

Specifický cíl: 1.4 Udržitelné hospodaření v lesích 

Rozvojová potřeba: 1.4.1 Investice do sítě lesních cest 

Moderní lesní hospodářství se bez kvalitní infrastruktury neobejde. Její podstatnou součástí je lesní cestní síť 

tvořená lesními cestami různých tříd, které se samozřejmě nacházejí i na území MAS Zubří země. Výstavbou či 

rekonstrukcí lesních cest dojde k omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vyšší vybavenosti lesních 

cest pro účely ochrany lesa, z tohoto pohledu jsou investice do sítě lesních cest klíčové pro řádné lesní 

hospodářství. 

Rozvojová potřeba: 1.4.2 Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů 

Situace lesnicko-dřevařského sektoru a zejména vlastníků lesů je zásadním způsobem ovlivněna dopady minulých 
suchých let a následnou kůrovcovou kalamitou. Stav, kdy objem porostů napadených kůrovci převyšuje celkové 
těžebně dopravní kapacity v ČR byl ještě před několika lety zcela nepředstavitelný. Dopady tohoto stavu se dotkly 
s různou intenzitou a v různém časovém horizontu téměř všech součástí lesnicko-dřevařského sektoru po celém 
území MAS Zubří země. Tento stav v mnoha oblastech efektivně brzdit a vytvářet tak podmínky pro přirozené 
zmlazení, jehož nastartování může znamenat významnou úsporu při obnově porostů. Toho lze docílit (mimo jiné) 
pomocí vhodných investic do modernizace lesnických technologií (pěstební, těžební, školkařskou činností), 
podporou dřevozpracujících technologií, podporou energetického využití dřeva a dalších druhů biomasy v 
lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu. 

Rozvojová potřeba: 1.4.3 Podpora neproduktivních investic v lesích 

Lesy plní významnou rekreační a společenskou funkci. Aby mohlo dojít k využití společenského potenciálu lesů, 
je nutné podpořit turistické a volnočasové využití lesů, výstavbu doprovodné infrastruktury, realizaci opatření 
k omezení negativních dopadů návštěvnosti lesa, podpořit budování naučných stezek, značení a budování 
různých druhů turistických tras a podporovat investice do dalších objektů lesnické infrastruktury. 

Specifický cíl: 1.5 Kvalitní vodní zdroje a chráněné životní prostředí 

Rozvojová potřeba: 1.5.1 Podpora zadržování vody v krajině 

Na zemědělské půdě je třeba podporovat realizaci protierozních opatření a vhodných pozemkových úprav s cílem 

zadržení vody v krajině. Hydrologické podmínky výrazně ovlivňují lesy, které zadržují značné množství srážek. 

Přirozenou druhovou skladbou a vhodným hospodařením lze ovlivnit ekologickou stabilitu lesních porostů, a tím 

i pozitivní dopad na okolní prostředí. Dále je třeba realizovat vhodná vodohospodářská a protipovodňová 

opatření na vodních tocích a vodních nádržích – revitalizací vodních toků, rekonstrukce a odbahnění vodních 

nádrží, budování suchých nádrží, budování vhodných hrází. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje také 

budování a obnova drobných vodních ploch.  
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Rozvojová potřeba: 1.5.2 Podpora výsadby zeleně 

Podpora výsadby zeleně si klade za cíl péči o chráněná a cenná území, významné krajinné prvky, ochranu 
vzácných druhů rostlin a živočichů včetně jejich biotopů. Dále je nutné obnovit přírodní poměry v lesích, 
vysazovat typově vhodné a přirozené druhy dřevin, zejména pak zajistit obnovu porostů ničených kůrovcem a 
stav lesů a přístupových cest zničených enormní těžbou. Zlepšení životního prostředí v intravilánech obcí je 
možné podpořit obnovou a zakládáním sídelní zeleně. Součásti sídelní zeleně musí být nejen prvky pro obyvatele, 
ale zejména nové výsadby a ozeleněné plochy, které zajistí druhovou rozmanitost i mezi lidskými sídly. 

Rozvojová potřeba: 1.5.3 Kvalitní enviromentální osvěta a vzdělávání 

Cílem enviromentální osvěty a vzdělávání na území MAS je, aby co největší množství zájmových skupin a široká 
veřejnost získala environmentálně odpovědné jednání (v osobní, občanské i profesní rovině) a dokázala šetrně 
zacházet s přírodou a přírodními zdroji. Vzdělávání v této problematice klade za cíl změnu spotřebitelského 
chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků. 
Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta a environmentální poradenství jsou významnými preventivními 
nástroji kvalitního životního prostředí. Řešením je tedy série různorodých tematicky provázaných seminářů a 
přednášek s praktickými ukázkami v terénu s cílem rozvíjet u cílových skupin kompetence (znalosti, dovednosti a 
postoje) potřebné pro environmentálně odpovědné jednání, tedy takové jednání, které je v dané situaci a 
možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.  

Specifický cíl: 1.6 Rozvinuté odpadové hospodářství 

Rozvojová potřeba: 1.6.1 Podpora udržitelného hospodaření s odpady 

Pro sféru průmyslu se jako vhodná jeví podpora v oblasti nízkoodpadových technologií. Ke snižování množství 
produkovaného odpadu přispívá samotné předcházení vzniku odpadů, dále podpora zpětného odběru odpadů, 
opětovného využití a recyklace surovin, využití bezodpadových technologií, separace a využití biologicky 
rozložitelného odpadu. Nezbytným předpokladem pro efektivní nakládání s komunálním odpadem v obcích je 
zajištění funkčního systému odděleného sběru a svozu odpadů (mj. možnost využití systémů door-to-door), 
včetně úprav a vybavení míst, kde je odpad ukládán, pořízení potřebné techniky apod. Je třeba podporovat 
budování, modernizaci či zvýšení kapacity zařízení a systémů pro následné třídění a využití odpadů, sběrných 
dvorů apod.  

Specifický cíl: 1.7 Dosahování energetických úspor a udržitelné obnovitelné zdroje energie 

Rozvojová potřeba: 1.7.1 Podpora komunitní energetiky 

Do budoucna bude třeba se zaměřit na ekologičtější a klimaticky příznivější energetiku a plnit hlavní cíle: 
upřednostňovat energetickou účinnost a dosáhnout vyššího podílu v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Je 
třeba urychlit inovace v oblasti čisté energie a renovování budov. Nikoho pak nepřekvapí, že i na území MAS Zubří 
země vyvstala potřeba naplnění cílů právě pro oblast komunitní energetiky, resp. využití obnovitelných zdrojů 
energie realizovaných obcemi s účastí občanů. K dosažení tohoto cíle se jeví jako vhodné využívání energie i z 
obnovitelných a druhotných zdrojů: fotovoltaické elektrárny – budovy, plochy, bioplynové stanice, biologicky 
rozložitelná část TKO, biomasa, solární termální kolektory, kotle a kamna na biomasu, tepelná čerpadla a jiných 
zdrojů energie. Trendem se rovněž stává zavedení konceptů - energeticky soběstačná obec. Místní energetické 
podniky mohou šetřit životní prostředí a přitom být ekonomicky životaschopné a vytvářet pracovní místa. 
Důležité je také zvýšit zájem občanů o tyto zdroje energie a informovat je o možnostech získávání a spotřeby 
obnovitelné energie. 

Rozvojová potřeba: 1.7.2 Podpora energeticky úsporných opatření a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 
energie 

Vhodné řešení pro podporu energeticky úsporných opatření a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů je zavádění 

tzv. energetického managementu, v rámci, kterého je monitorována spotřeba a následně navrhovány možné 

způsoby úspor energií. Cílem je rovněž postupné snižování spotřeby energie v sektoru domácností. Výše 

uvedeného lze dosáhnout díky realizaci energetických úspor (zateplování obálek budov, otopné systémy, veřejné 

osvětlení apod.), rozvoji energetické infrastruktury, zaváděním kombinované výroby tepla a elektrické energie 

(KVET), zaváděním energeticky méně náročných postupů a technologií při průmyslové a zemědělské výrobě, 

zaváděním systému inteligentní sítě (smart grids), rozvoji soustav zásobování tepelnou energií, zabezpečením 

budov náhradními zdroji elektrické energie (zavádění ostrovů elektrizační soustavy), zvyšováním povědomí 

obyvatel o možnostech energetických úspor, snížením energetické náročnosti ve veřejném a podnikatelském 
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sektoru, zvyšováním energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, snižováním energetické 

náročnosti budovy (obálka budovy, technické zařízení), používáním prvků udržitelného stavebnictví včetně role 

technické standardizace, zajištěním komplexu investičních a neinvestičních opatření orientovaných na 

energetické úspory - podporou systémů energetických úspor (energetický průkaz budovy, dotace Zelená 

úsporám, zvýšení podílu nízkoenergetických / pasivních domů…) atd., rekonstrukcí a výměnou zařízení na výrobu 

energie, rekonstrukcí rozvodů elektřiny, plynu a tepla, výstavbou budov ve vysokém (pasivním) energetickém 

standardu,  rekonstrukcí veřejného osvětlení. Dále dosahování energetických úspor a zvyšování podílu 

obnovitelných zdrojů energie v podnikatelském sektoru (regulace otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní 

zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, kombinovaná výroba tepla a el. eng., FVE, FTE, energetické úspory 

v osvětlení a výrobních zařízeních). Řešením je dále i podpora zapojení podniků do komunitní energetiky či 

zavedení povinnosti snižování energetické náročnosti budov, podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv, 

prosazování zeleného úřadování nejen ve veřejných institucích, podpora komunitního plánování a komunitních 

zdrojů a spotřeby energie.  

Rozvojová potřeba: 1.7.3 Podpora užitkových vozidel na alternativní pohon 

Alternativní pohony mohou mít z ekonomického hlediska v různých zemích některé výhody − třeba nulová sazba 
složky mýtného, menší daňové zatížení paliva a zvýhodnění tam, kde je uplatňována regulace přístupu do měst s 
nízkoemisními zónami či zónami zpoplatnění. Patří sem i možné upřednostňování dopravců při zadávání tzv. 
zelených veřejných zakázek. Podporou pořízení užitkových vozidel na alternativní pohon lze docílit čisté dopravy. 
Rozšíření využití vozidel s alternativním pohonem lze díky podpoře elektromobility včetně vodíkového pohonu a 
plug-in hybridních aut - nákupu vozidel na alternativní pohon a výstavbou podpůrné infrastruktury pro vozidla 
na alternativní pohon včetně nabídky možnosti sdílení (car sharing).  

STRATEGICKÝ CÍL 2 – DOBRÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT V OBCÍCH 

Specifický cíl: 2.1 Upravená a funkční veřejná prostranství 

Rozvojová potřeba: 2.1.1 Revitalizace veřejných prostranství 

Systém veřejných prostorů je také především místem pro každodenní život, práci, aktivní i pasivní rekreaci, hru i 

odpočinek. Veřejná prostranství na území MAS Zubří země tvoří zejména návsi a náměstí, tržiště, parky a další 

zelené plochy, odpočinkové a herní zóny, prostranství u veřejných budov, hřbitovy apod. Pro spoustu obyvatel je 

důležitý celkový vzhled obce, ve které žijí, což si všechny obce na území MAS uvědomují, a proto plánují 

investovat do výstavby, obnovy, úpravy a rozvoje veřejných prostranství, veřejného prostoru a výsadby zeleně 

včetně jejich doprovodného vybavení a mobiliáře. Revitalizace veřejných prostranství lze dosáhnout úpravou a 

regenerací veřejných prostranství: revitalizace a rozvoj ozelenění obcí, úprava povrchů veřejných prostranství, 

vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství, osvětlení, oplocení, venkovní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, 

veřejné WC), solitérní, herní a vodní prvky.  

Specifický cíl: 2.2 Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť 

Rozvojová potřeba: 2.2.1 Podpora bezpečnosti a komfortu dopravy 

Zvýšení bezpečnosti v dopravě podél silně frekventovaných silnic a místních komunikací lze dosáhnout 
výstavbou, modernizací a rekonstrukcí komunikací pro pěší, cyklisty v trase nebo v křížení pozemní komunikace, 
zvyšováním bezpečnosti pěší, cyklo a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků zklidňujících 
dopravu (inteligentní omezovače rychlosti, detekce zranitelných účastníků, automatické nouzové brždění apod.), 
dále pomocí prostředků nové mobility (např. sdílená vozidla), úsporných prvků veřejného osvětlení, rekonstrukcí 
místních komunikací, dostatečnou kapacitou parkovišť pro vozidla, odstavnými a manipulačními plochami a 
dalších opatření.  

Rozvojová potřeba: 2.2.2 Modernizace infrastruktury pro cyklistickou dopravu 

Cyklistika byla v našem regionu vždy populární, neboť území MAS Zubří země má v tomto směru určitě co 
nabídnout. Jedním z dalších cílů regionu je podpořit výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených 
komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, zábavou nebo napojující se na 
stávající cyklostezky vč. doprovodné infrastruktury (parkovací místa pro kola, odpočinková místa na trase), 
realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou 
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dopravy, propojování obcí cyklostezkami, podporu nabíjecích stanic pro elektrokola včetně potřeby koordinace 
a napojení těchto staveb. 

Specifický cíl: 2.3 Území dostatečně obsloužené veřejnou dopravou 

Rozvojová potřeba: 2.3.1 Investice vedoucí k optimální veřejné dopravní obslužnosti 

Optimální veřejné dostupnosti lze dosáhnout pomocí zavádění (prvků) integrovaného dopravního systému do 

dopravy v regionu, vhodným pokrytím regionu veřejnou dopravou, podporou udržitelných alternativních řešení 

a podporou ekologických forem dopravy. Dále je také třeba zajistit možnost bezbariérové dopravy, modernizaci 

zastávek a nádraží, dostatek parkovacích míst poblíž zastávek a dostatek přestupních stanic.  

Specifický cíl: 2.4 Kvalitní technická infrastruktura 

Rozvojová potřeba: 2.4.1 Investice do rozšiřování a modernizace technické infrastruktury 

V regionu je vnímána potřeba investic zejména do technické infrastruktury v souvislosti se zasíťováním nových 

lokalit, výstavbou kanalizační sítě a čistíren odpadních vod či alternativně domovních čistíren, dále do budování 

vodovodů, přivaděčů, ale také budování studní a úpravy vod a doplňkově také podporu instalace úspornějších 

forem veřejného osvětlení a rozhlasu. 

Specifický cíl: 2.5 Podpora bydlení 

Rozvojová potřeba: 2.5.1 Vytváření podmínek pro rozvoj bydlení v regionu 

Pro rozvoj bydlení v regionu mají největší význam investice do zasíťování (budování inženýrských sítí) v nových 
lokalitách na okrajích obcí, což nelze bez příslušných investic do technické infrastruktury a dále je třeba 
podporovat a rozvíjet nabídku bydlení v bytových domech pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel prostřednictvím 
investic do stavebních úprav objektů, které by mohly být k tomuto účelu nově využívány. 

Specifický cíl: 2.6 Bezpečný veřejný prostor a funkční IZS 

Rozvojová potřeba: 2.6.1 Podpora akceschopnosti IZS 

Podpory akceschopnosti IZS lze dosáhnout pomocí investic do vhodného vybavení pro zásah (cisterny, hasičská 

auta, auta pro přepravu osob, zásahové obleky, technika) včetně vhodných prostor (rekonstrukce/modernizace 

zbrojnic). Dále je třeba investic do obnovení či výstavby požárních nádrží, nezbytných pro požární zásah JPO i 

SDH. 

STRATEGICKÝ CÍL 3 – KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A PŘÍLEŽITOSTI PRO VOLNÝ ČAS 

Specifický cíl: 3.1 Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení 

Rozvojová potřeba: 3.1.1 Podpora celoživotního učení a vzdělávacích aktivit 

Lidé by se v regionu MAS, ale i v celé České republice měli snažit průběžně celoživotně vzdělávat. K tomu je třeba, 
aby byla zajištěna vhodná infrastruktura: zázemí (budování, rekonstrukce prostor), vybavení (k distanční a 
prezenční výuce), tak také kvalitní lektoři a výběr vhodných témat. Důležité je také informování občanů o nových 
technologiích v rámci obce.  Důležitým prvkem by měla být realizace osvětových a vzdělávacích aktivit pro laickou 
veřejnost formou přednášek a besed s odborníky. Potřebou regionu je vytvoření databáze sociálních služeb a 
neziskových organizací věnujících se těmto problematikám, které by napomohly lepší orientaci v této sféře. Dále 
je důležité vzdělávání a supervize odborných pracovníků organizací, které poskytují sociální a komunitní 
služby/služby související, s cílem posilovat jejich kompetence v oblasti vzájemné spolupráce. 

Specifický cíl: 3.2 Kvalitní sociální služby 

Rozvojová potřeba: 3.2.1.Podpora infrastruktury pro sociální služby 

Zázemí pro sociální a komunitní služby a práci jsou v poslední době, kdy stárne populace, zvyšují se sociální rozdíly 
a je třeba čím dál vyšší gramotnost, nezbytné na vykonávání těchto činností a obce to tak i vnímají. Je třeba 
budovat komunitní centra, prostory pro poskytování sociálních a komunitních služeb a také je třeba obstarat 
vozidla a vybavení pro výkon této práce.  V souvislosti se stárnutím populace v regionu a vzrůstajícímu podílu 
obyvatel ve věku 65+ bude narůstat potřeba zajištění pobytových služeb pro seniory, zdravotně znevýhodněné 
občany a osoby vyžadující vyšší míru podpory (zejm. se jedná o domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou 
službou, domovy se zvláštním režimem, domovy pro zdravotně postižené, chráněné bydlení a další). Tyto zařízení 
na území MAS Zubří země chybí (pouze jeden domov pro seniory na Mitrově). Zajištěním dostatečných kapacit 
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s kvalitním zázemím bude uspokojena poptávka po těchto službách, která v současnosti významně převyšuje 
nabídku na území působnosti MAS. Nedostatečně jsou zajištěny služby týkající se bydlení pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel (zejména azylové domy, sociální byty, startovací byty, komunitní bydlení pro seniory, osoby 
s handicapem a další ohrožené skupiny obyvatel). Ideálním řešením by bylo funkční nastavení a zavedení modelu 
prostupného bydlení.  

Rozvojová potřeba: 3.2.2 Zajištění terénních sociálních služeb včetně ambulantních a podpora 
komunitní sociální práce 

Je nutné podporovat rozšiřování terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby s handicapem za účelem 
možnosti jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí, jako je např. pečovatelská služba, osobní asistence, 
odborné poradenství, odlehčovací služby, stacionáře. V souvislosti s probíhající transformací sociálních služeb a 
vzniku komunitního typu bydlení pro osoby se zdravotním/duševním postižením vzniká potřeba vzniku a rozvoje 
služeb s tímto spojených (např. centra denních služeb, sociálně-terapeutické dílny aj.). V regionu by bylo vhodné 
se zaměřit také na dostatečné pokrytí služeb pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci a uspokojit narůstající 
poptávku po těchto službách např. raná péče, sociálně-aktivizační služby, nízkoprahová denní centra apod. Dále 
je nutné zajistit služby pro osoby bez domova např. vznikem nízkoprahových denních center/nocleháren či 
obdobných služeb včetně rozvoje a posílení služeb pro osoby potýkajícími se se závislostmi, včetně poradenství 
a pomoci jejich rodinám a blízkým osobám. Kromě sociálních služeb je třeba uspokojovat potřeby obyvatel 
regionu, kteří jsou ohrožení soc. vyloučením nebo již stojí na okraji společnosti, i dalšími souvisejícími nástroji, 
zejm. prostřednictvím služeb návazných na sociální služby a podporou komunitní sociální práce.  Pro území MAS 
je také potřeba rozvíjet sociální práci s důrazem na posílení kompetencí obcí v přístupu k sociálně slabším a 
znevýhodněným občanům a také sdílenou a neformální péče včetně paliativní a domácí hospicové péče. 
Realizace výše uvedených aktivit taktéž přispěje k sociálnímu začleňování ohrožených osob do společnosti, 
zapojování se do života v místní komunitě a ke zlepšení jejich životní situace s ohledem na jejich specifické 
potřeby.  

Rozvojová potřeba: 3.2.3. Posilování rodinných vazeb 

Podporu je třeba také zaměřit na posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny. V 
rámci této oblasti je potřebná podpora venkovských táborů komunitního typu, kde bude zajištěna péče o děti v 
době školních prázdnin, kdy institucionální formy péče o děti nefungují a rodiče dětí jsou nuceni řešit zajištění 
péče o ně. Smyslem podpory je umožnit rodičům sladit práci a výkon své profese s péčí o děti a rozvíjet přirozené 
vazby v komunitě („sami sobě“). Posilování rodinných vazeb by měla cílit i na opatření usnadňující péči o 
(pra)rodiče, kteří v pokročilém věku mohou vyžadovat zvláštní péči. Doplňkově by se pak podpora měla věnovat 
aktivnímu zapojování se seniorů do života v místní komunitě a programy podporující mezigenerační dialog a 
soužití včetně vzdělávání pečujících osob.  

Specifický cíl: 3.3 Kvalitní vzdělávací zařízení 

Rozvojová potřeba: 3.3.1.Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů 

V území je důležitá dostupnost moderního předškolní vzdělávání, čímž by byl zajištěn rozvoj dětí a také by byla 
rodičům umožněna ekonomická aktivita. K tomu napomohou opatření jako např.: navýšení kapacit v MŠ v území 
působnosti MAS, zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování, vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami, vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny, vznik nových 
alternativních mateřských škol, zajištění bezbariérovosti objektu, rekonstrukce podpůrné infrastruktury 
(sociálních zařízení, šaten, kuchyní a jídelen), pořízení vybavení budov a učeben včetně vybavení dětských ložnic, 
pořízení kompenzačních pomůcek, revitalizace školních zahrad včetně zeleně, herních prvků a relaxačních zón, 
zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky (kanceláře, kabinety, šatny apod. a pořízení nového 
vybavení pro přípravu denních plánů – tablety, pc, tiskárny, apod.), vybudování zázemí pro školní poradenské 
pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny). 
Modernizace a investice do vybavení škol jsou důležité také pro rozvoj dětí ve školním věku.  

Rozvojová potřeba: 3.3.2. Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Region MAS potřebuje vzdělané a kvalifikované lidi s dobrou praxí a znalostmi, to je základní předpoklad pro 
moderní a konkurenceschopný region. Dostupnost vzdělávací instituce v obci je jedním z klíčových bodů 
zabraňující vylidňování obcí, ke kterému na malých obcích dochází čím dál více. K naplnění této potřeby je třeba 
vybudovat odborné učebny, učebny pro práci s digitálními technologiemi včetně venkovních učeben, budování 
vnější i vnitřní konektivity škol, dále vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště. Přínosem by bylo také 
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vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi, které by po 
vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit a rekonstrukce učeben a doprovodné 
infrastruktury zázemí škol. Je třeba zajistit finance na údržbu a modernizaci budov škol a školek, a také přilákat 
mladé učitele. Přínosem by bylo pořádání kurzů přímo na školách v odpoledních hodinách, nebo online 
vzdělávání ve formě webinářů. Dále je třeba podpořit zájmové a celoživotní vzdělávání a spolupráci vzdělávacích 
institucí mezi sebou i s jinými subjekty. 

Specifický cíl: 3.4 Rozmanité akce pro veřejnost a volnočasové aktivity 

Rozvojová potřeba: 3.4.1. Podpora volnočasových aktivit občanů vč. akcí pro veřejnost 

Možnost aktivního trávení volného času je vnímána jako jedna z velkých výhod života v regionu a zároveň jako 
vysoká rozvojová priorita. Podporou těchto aktivit dojde k zatraktivnění obce/regionu, což může pomoci udržet 
místní obyvatele, přilákat nové občany, i návštěvníky. Je třeba podporovat informovanost o těchto akcích, 
aktivitách, zajistit dobré služby, zázemí a bezpečnost. Přínosem by mělo být zatraktivnění území, zlepšení 
mezilidských vztahů v obcích a městech, rozvoj cestovního ruchu a příliv financí do rozpočtů obcí, začlenění 
obyvatelstva do společnosti i veřejného dění, nalezení náplně lidí a omezení přístupu k adiktivním látkám a 
činnostem (gambling, drogy).  

Specifický cíl: 3.5 Kvalitní infrastruktura pro volný čas 

Rozvojová potřeba: 3.5.1. Investice do infrastruktury pro volný čas 

Obce zpravidla podporují činnosti spolku i akce pro veřejnost, samy obce jsou mnohdy iniciátory těchto akcí. 
K podpoře volnočasových aktivit je třeba budovat zázemí (kulturní domy, multifunkční, komunitní centra, 
klubovny, divadla, vzdělávací centra, centra pro sportovní vyžití), zajistit vybavenost spolků a organizací zajišťující 
volnočasové aktivity a také zvyšovat informovanost o jejich činnosti v obci a jejím okolí, ať už na úrovni okolních 
obcí či na úrovni celého regionu. Obce by měli investovat do vybavení dětských hřišť, budování cyklostezek, 
sportovišť, multifunkčních hřišť, koupališť, skateparků a jiných forem trávení volného času v přírodě (např. 
neproduktivní investice v lesích). Možnosti volnočasových aktivit mají preventivní význam v oblasti zdravého 
životního stylu, kriminality a zneužívání drog, především u mládeže, upevňují vztahy mezi obyvateli obce, 
pomáhají začleňovat a budovat vztahy. Aktivní a atraktivní činnost spolků a zájmových organizací je jedním z 
předpokladů pro udržení obyvatel ve venkovském prostoru. 

Specifický cíl: 3.6 Kvalitní a dostupná zdravotní péče 

Rozvojová potřeba: 3.6.1. Investice do zdravotnických zařízení a dostupnosti lékařské péče 

V území je potřeba posílení terénních služeb sociálně-zdravotního pomezí pro cílovou skupinu seniorů, osob 
s duševním/zdravotním handicapem např. vznikem terénních multidisciplinárních týmů složených ze sociálních 
pracovníků a zdravotníků. Dále je třeba zajistit dostatečné psychologické a psychiatrické péče pro děti a dospělé 
včetně řešení duálních diagnóz (kvalitní psychologická, psychoterapeutická a psychiatrická pomoc). Je nutné 
investovat do zázemí zdravotnických zařízení (zejm. do menších ordinací a ambulancí praktických a 
specializovaných lékařů a zubařů, nemocnic) a zamezit centralizaci tedy uzavíraní zdravotnických služeb na 
malých obcích. Důležitý je také rozvoj paliativní a domácí hospicové péče - zajištění péče i v menších a 
odlehlejších obcích, včetně podpory pro rodinné příslušníky a pečující osoby. Zajištění kvalitních zdravotních 
služeb může zamezit odlivu osob z malých obcí do měst.  

Specifický cíl: 3.7 Dostatečná obslužnost veřejnými službami 

Rozvojová potřeba: 3.7.1. Investice do zdravotnických zařízení a dostupnosti lékařské péče 

Na území je patrná snaha zachovat dostupnost úřadů a veřejných služeb pro občany. Rušení či přesun do 
vzdálenějších měst způsobuje problémy především starším lidem – bez dostatečné mobility a znalosti 
komunikace přes internet se pro ně stávají veřejné služby nedostupné či velmi špatně dostupné. Centralizace 
veřejné správy/samosprávní činnosti a služeb do větších sídel a následně trend rušení služeb (obchody, pošty, 
školy, školky, lékaři, pobočky bank) a úřadů vnímají občané velmi negativně a většina obcí se snaží o zachování 
stávajících služeb. Ve společnosti sílí tlak, aby byly služby zachovány i ve venkovském prostoru a veřejná správa 
byla prováděna transparentně. Zachování a částečná obnova těchto zařízení by mohla zamezit odlivu mladých 
lidí z obcí do měst.  

Rozvojová potřeba: 3.7.2. Podpora SMART řešení a technologie ve veřejných službách 

SMART řešení lze docílit, vždy když investujeme do lidského a sociálního kapitálu, tradiční infrastruktury a 
moderních technologií podporujících udržitelný ekonomický rozvoj a vysokou kvalitu života. Každé sídlo, které 
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má zájem zvýšit kvalitu života místních obyvatel, by mělo zvážit investice do komplexního, systematického a 
cíleného využití "chytrých" přístupů a moderních technologií při své správě a rozvoji. Cílem je modernizovat 
veřejnou správu prostřednictvím rozvoje informační společnosti, dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího 
poskytování veřejných služeb, komunikovat a rozvíjet veřejný prostor ve městě pomocí marketingu a propagace 
obce, analytické činnosti, e-government, participace s občany, dotace apod.). Přitáhnout mladé a nadané lidi, 
prostřednictvím uceleného a kvalitního vzdělávání ve městě rozvíjet děti a umožnit aktivní život v příjemném a 
bezpečném prostředí všem svým obyvatelům (moderní školské a celoživotní vzdělávání, městský ekosystém, 
bezpečnost, wifi apod.). Další potřebou a současně cílem je aktivně podporovat a komunikovat s podnikatelskými 
subjekty, podporovat rozvojové prvky lokální ekonomiky ve městě, což vytvoří řadu příležitostí pro firmy i 
zaměstnance /občany (komunikace se soukromým sektorem, výměna dat s podnikateli, volnočasové aktivity ve 
městě, služby pro podnikatele ve spolupráci s místními a regionálními aktéry apod.). Dále potřeba koncentrovat 
se na řešení místní dopravy, bezbariérovosti a inteligentní dopravní obslužnosti – s důrazem na nemotorovou 
dopravu (síť dobíjecích stanic, elektromobilita, inteligentní parkování, bezbariérovost, chytrá řešení 
v infrastruktuře, prostupnost města apod.). Dostupné a transparentní úřady umožní zapojení širší veřejnost do 
fungování veřejné správy. A v neposlední řadě chytré nakládání s přírodními zdroji (obnovitelné zdroje energií, 
energetický management a dispečink, úspora energie veřejného osvětlení, odpady, bike sharing, zadržování 
vody, atd.). 

Specifický cíl: 3.8 Funkční komunitní spolupráce 

Rozvojová potřeba: 3.8.1. Podpora aktivit komunitní spolupráce 

Za účelem funkční komunitní spolupráce napříč sektory lze rozvíjet projekty spolupráce – na národní i nadnárodní 
úrovni – kdy dochází k předávání zkušeností, propojování aktérů a přenosu inovací. Takové formy spolupráce lze 
dosáhnout díky podpoře společných sektorových aktivit spolupráce MAS v ČR i v zahraničí, posilováním kapacit 
pro přípravné a podpůrné činnosti komunitně vedeného místního rozvoje a zlepšováním zapojení veřejnosti do 
rozvojového plánování. Komunitní plánování může být také nástroj, který napomáhá zajišťovat územní 
dostupnost sociálních služeb v jednotlivých obcích nebo regionech.  

 

STRATEGICKÝ CÍL 4 – PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

Specifický cíl: 4.1 Efektivní propagace regionů a spolupracující subjekty v cestovním ruchu 

Rozvojová potřeba: 4.1.1. Podpora marketingu regionu a spolupráce v cestovním ruchu 

Efektivní propagace regionu a místních veřejných akcí je podmínkou dlouhodobého úspěchu regionu v 
konkurenci jiných destinací. Rozvoj spolupráce různých aktérů v cestovním ruchu je důležitým nástrojem v této 
oblasti a může se opřít o příklady dobré praxe např. z rakouských regionů. Je třeba podporovat vznik, rozvoj či 
zapojení do destinační společnosti. Dále je potřeba tvořit turistické balíčky, průvodce a nezbytné je jejich správné 
nasměrování k zákazníkovi např. pomocí sociálních sítí, webových aplikací a dalších komunikačních prostředků. 
V rámci propagace hrají důležitou roli i informační centra, jako místo získání informací, rezervace ubytování, 
vstupů na památky apod. Je třeba tedy investovat do rozvoje IC, tvorby propagačních materiálů pro společnou 
marketingovou kampaň a jejich distribuce přes různá média a to vše s významným zapojením místních aktérů. 
Důležité je také propojení jednotlivých aktéru v daných oblastech – spolupráce mezi jednotlivými informačními 
centry v kraji v území MAS, následná spolupráce mezi jednotlivými MAS v kraji v daných oblastech, např. výměna 
zkušeností, dobré praxe, tvorba projektů spolupráce, vzájemné doporučení zajímavých lokalit a atraktivit 
v regionu apod. Vhodné je také vytvoření pracovní skupiny či skupin, které by byly schopné aktivně komunikovat 
a spolupracovat s vedením kraje, Vysočina tourism, Czech tourism, SZIF (v rámci projektů spolupráce). Díky tomu 
by došlo k průběžnému sledování celé situace v dané oblasti a možnosti jasného míření finančních prostředků. 
MAS by navíc získaly větší přehled v celé problematice a mohly tak přímo v daných regionech dané oblasti více 
podpořit a spolupracovat s končenými příjemci finančních prostředků. Důležitá je také propagace udržitelného 
cestovního ruchu.   

 

Specifický cíl: 4.2 Bohatá nabídka pro turisty a kvalitní infrastruktura cestovního ruchu  

Rozvojová potřeba: 4.2.1. Podpora kvalitní infrastruktury pro cestovní ruch 

V současné době a v následné době bude potřeba více podporovat ubytovací a restaurační zařízení, které budou 
postiženy dopady viru covid-19. Dalším předpokladem delšího setrvání návštěvníků v regionu jsou kvalitní 
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ubytovací kapacity (komplexně vybavené restaurací, wellness, konferenčním prostorem, posezením ve venkovní 
části atd…), dobré související služby a turistická infrastruktura v krajině (cyklostezky, naučné stezky, turistické 
značení a další neproduktivní investice v lesích apod.). Investice do těchto oblastí považují místní podnikatelé v 
cestovním ruchu za velmi důležitý faktor. Potřeba je také v oblasti investic do veřejné a doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu – budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. 
odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, SMART pointy – dobíjení elektromobilů, elektrokol, telefonu apod.), 
budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních turistických tras, propojená a otevřená 
řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, zajištění udržitelnosti stávajících informačních 
center, rozvíjet vzdělávání podnikatelů v cestovním ruchu a potřeba investic do moderních nástrojů propagace. 

Specifický cíl: 4.3 Zachování kulturního dědictví a kulturních tradic 

Rozvojová potřeba: 4.3.1. Podpora hmotného i nehmotného kulturního dědictví 

Potřebou je zaměřit se na všechny památky v území (národní kulturní památky, kulturní památky i malé 
venkovské památky, drobné sakrální památky v krajině, také edukační centra, přírodní parky atd.). Hmotné a 
nehmotné památky jsou historické dědictví regionu a zároveň jsou důležitou atraktivitou pro jeho návštěvníky 
z regionu i mimo region. Většina z těchto objektů má potenciál pro multifunkční využívání – např. kulturní a 
náboženské akce, konferenční prostory, výstavy atd. Požadavkem z regionu je podpora revitalizace památek, 
památkových zón, muzeí, expozic, depozitářů, technického zázemí, návštěvnických center, edukačních center, 
restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů, parků u 
památek, parkovišť u památek). Dále je potřeba investovat do revitalizace a vybavení městských a obecních 
muzeí (revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, 
restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů) a investic do 
rekonstrukce a vybavení obecních knihoven (rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení 
pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven). Revitalizace a udržování těchto míst může být 
nápomocné ke zvýšení cestovního ruchu v celé oblasti. 
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Tabulka 3: Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

Strategický cíl 
Indikátor 

strategického cíle 
Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

1. Ekonomická 
prosperita a 
udržitelné 
hospodaření v 
krajině 

Počet projektů 
podporující 
ekonomickou 
prosperitu a udržitelné 
hospodaření v krajině 

 

1.1 Udržitelná pracovní místa a zaměstnanost  1.1.1 Podpora tvorby a udržení pracovních míst na venkově  

1.2 Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský 
sektor 

1.2.1 Modernizace nezemědělského podnikání  

1.2.2 Digitalizace a modernizace technologie pro MSP  

1.2.3 Spolupráce v regionu za účelem podpory 
podnikatelského potenciálu  

1.3 Konkurenceschopná zemědělská produkce a 
potravinářství 

1.3.1 Modernizace zemědělského podnikání 

1.3.2 Modernizace zpracování zemědělských produktů 

1.3.3 Opravy a budování sítě polních cest 

1.4 Udržitelné hospodaření v lesích 

1.4.1 Investice do sítě lesních cest 

1.4.2 Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a 
navazujících oborů  

1.4.3 Podpora neproduktivních investic v lesích  

1.5 Kvalitní vodní zdroje a chráněné životné prostředí 

1.5.1 Podpora zadržování vody v krajině  

1.5.2 Podpora výsadby zeleně  

1.5.3 Kvalitní enviromentální osvěta a vzdělávání  

1.6 Rozvinuté odpadové hospodářství 1.6.1 Podpora udržitelného hospodaření s odpady 

1.7 Dosahování energetických úspor a udržitelné 
obnovitelné zdroje energie 

1.7.1 Podpora komunitní energetiky 

1.7.2 Podpora energeticky úsporných opatření a zvyšování 
podílu obnovitelných zdrojů energie  

1.7.3 Podpora užitkových vozidel na alternativní pohon  

2. Dobré podmínky 
pro život v obcích 

Počet projektů 
podporující dobré 
podmínky pro život v 
obcích 

2.1 Upravená a funkční veřejná prostranství 2.1.1 Revitalizace veřejných prostranství  

2.2 Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť 
2.2.1 Podpora bezpečnosti a komfortu dopravy  

2.2.2 Modernizace infrastruktury pro cyklistickou dopravu  

2.3 Území dostatečně obsloužené veřejnou dopravou 
2.3.1 Investice vedoucí k optimální veřejné dopravní 
obslužnosti 
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Strategický cíl 
Indikátor 

strategického cíle 
Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

2.4 Kvalitní technická infrastruktura 
2.4.1 Investice do rozšiřování a modernizace technické 
infrastruktury 

2.5 Podpora bydlení 2.5.1 Vytváření podmínek pro rozvoj bydlení v regionu 

2.6 Bezpečný veřejný prostor a funkční IZS 2.6.1 Podpora akceschopnosti IZS  

3. Kvalitní veřejné 
služby a příležitosti 
pro volný čas 

Počet projektů 
podporující kvalitní 
veřejné služby a 
příležitosti pro volný 
čas 

3.1 Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení 3.1.1 Podpora celoživotního učení a vzdělávacích aktivit 

3.2 Kvalitní sociální služby 

3.2.1 Podpora infrastruktury pro sociální služby  

3.2.2 Zajištění terénních sociálních služeb včetně 
ambulantních a podpora komunitní sociální práce 

3.2.3 Posilování rodinných vazeb 

3.3 Kvalitní vzdělávací zařízení 

3.3.1 Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech 
stupňů  

3.3.2 Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání 

3.4 Rozmanité akce pro veřejnost a volnočasové 
aktivity 

3.4.1 Podpora volnočasových aktivit občanů vč. akcí pro 
veřejnost 

3.5 Kvalitní infrastruktura pro volný čas 3.5.1 Investice do infrastruktury pro volný čas  

3.6 Kvalitní a dostupná zdravotní péče 
3.6.1 Investice do zdravotnických zařízení a dostupnosti 
lékařské péče 

3.7 Dostatečná obslužnost veřejnými službami 

3.7.1 Podpora dostupnosti a kvality základních služeb 
v regionu 

3.7.2 Podpora SMART řešení a technologie ve veřejných 
službách 

3.8 Funkční komunitní spolupráce 3.8.1 Podpora aktivit komunitní spolupráce 

4. Podpora rozvoje 
cestovního ruchu a 
péče o kulturní 
dědictví 

Počet projektů 
podporující rozvoj 
cestovního ruchu a péči 
o kulturní dědictví  

 

4.1 Efektivní propagace regionů a spolupracující 
subjekty v cestovním ruchu 

4.1.1 Podpora marketingu regionu a spolupráce v cestovním 
ruchu  

4.2 Bohatá nabídka pro turisty a kvalitní 
infrastruktura cestovního ruchu 

4.2.1 Podpora kvalitní infrastruktury pro cestovní ruch  

4.3 Zachování kulturního dědictví a kulturních tradic 4.3.1 Podpora hmotného i nehmotného kulturního dědictví  
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ 

Tabulka 4: Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 

Specifický cíl  
Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření  
Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1. EKONOMICKÁ PROSPERITA A UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ 

1.1 Udržitelná 
pracovní místa a 
zaměstnanost  

1.1.1 Podpora tvorby a 
udržení pracovních míst 

na venkově 

Specifický cíl 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 
Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických 
činností a podpora tvorby lokálních pracovních míst 

1.2 
Konkurenceschopný 
a rozvinutý 
podnikatelský 
sektor 

1.2.1 Modernizace 
nezemědělského 

podnikání 

Specifický cíl 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 

1.2.2 Digitalizace a 
modernizace 

technologie pro MSP 

Specifický cíl 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 

1.2.3 Spolupráce 
v regionu za účelem 

podpory 
podnikatelského 

potenciálu 

Specifický cíl 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 

1.3 
Konkurenceschopná 
zemědělská 
produkce a 
potravinářství 

1.3.1 Modernizace 
zemědělského podnikání 

 Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

1.3.2 Modernizace 
zpracování 

zemědělských produktů 

Specifický cíl 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 
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

1.3.3 Opravy a budování 
sítě polních cest 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

1.4 Udržitelné 
hospodaření v 
lesích 

1.4.1 Investice do sítě 
lesních cest 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

1.4.2 Zvyšování 
konkurenceschopnosti 
lesního hospodářství a 

navazujících oborů 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

1.4.3 Podpora 
neproduktivních investic 

v lesích 
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

1.5 Kvalitní vodní 
zdroje a chráněné 
životné prostředí 

1.5.1 Podpora 
zadržování vody 

v krajině 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 
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Specifický cíl  
Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření  
Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

 1.5.2 Podpora výsadby 
zeleně 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

1.5.3 Kvalitní 
enviromentální osvěta a 

vzdělávání 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

1.6 Rozvinuté 
odpadové 
hospodářství 

1.6.1 Podpora 
udržitelného 

hospodaření s odpady 
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

1.7 Dosahování 
energetických úspor 
a udržitelné 
obnovitelné zdroje 
energie 

1.7.1 Podpora komunitní 
energetiky 

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center 

1.7.2 Podpora 
energeticky úsporných 
opatření a zvyšování 
podílu obnovitelných 

zdrojů energie 

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center 

1.7.3 Podpora 
užitkových vozidel na 

alternativní pohon 
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 2021+ 

2. DOBRÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT V OBCÍCH 

2.1 Upravená a 
funkční veřejná 
prostranství 

2.1.1 Revitalizace 
veřejných prostranství 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

2.2 Modernizovaná 
a bezpečná místní 
dopravní síť 

2.2.1 Podpora 
bezpečnosti a komfortu 

dopravy 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů 

2.2.2 Modernizace 
infrastruktury pro 

cyklistickou dopravu 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů 

2.3 Území 
dostatečně 
obsloužené 
veřejnou dopravou 

2.3.1 Investice vedoucí k 
optimální veřejné 

dopravní obslužnosti 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci 
regionů 

2.4 Kvalitní 
technická 
infrastruktura 

2.4.1 Investice do 
rozšiřování a 

modernizace technické 
infrastruktury 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 2021+ 

2.5 Podpora bydlení 
2.5.1 Vytváření 

podmínek pro rozvoj 
bydlení v regionu 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 2021+ 

2.6 Bezpečný 
veřejný prostor a 
funkční IZS 

2.6.1 Podpora 
akceschopnosti IZS 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 2021+  

3. KVALITNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VOLNÝ ČAS 

3.1 Vyšší kvalifikace 
pro trh práce a 
celoživotní učení 

3.1.1 Podpora 
celoživotního učení a 
vzdělávacích aktivit 
 

Specifický cíl 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  
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské 
vybavenosti 



SCLLD MAS Zubří země 2021 - 2027 

  
 

  

- 36 - 
 

 

- 36 - 

 

Specifický cíl  
Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření  
Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.2 Kvalitní sociální 
služby 
 

3.2.1 Podpora 
infrastruktury pro 

sociální služby 

Specifický cíl 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  
Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního 
vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní 
život v obcích  

3.2.2 Zajištění terénních 
sociálních služeb včetně 
ambulantních a podpora 
komunitní sociální práce 

3.2.3 Posilování 
rodinných vazeb 

3.3. Kvalitní 
vzdělávací zařízení 

3.3.1 Investice do 
kapacit a modernizace 

vybavení škol všech 
stupňů 

Specifický cíl 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  
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské 
vybavenosti 

3.3.2 Podpora 
infrastruktury pro 

zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání 

3.4 Rozmanité akce 
pro veřejnost a 
volnočasové aktivity 
 

3.4.1 Podpora 
volnočasových aktivit 
občanů vč. akcí pro 

veřejnost 
 

Specifický cíl 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  
Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního 
vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní 
život v obcích  

3.5 Kvalitní 
infrastruktura pro 
volný čas 
 

3.5.1 Investice do 
infrastruktury pro volný 

čas 
 

Specifický cíl 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  
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské 
vybavenosti 

3.6 Kvalitní a 
dostupná zdravotní 
péče 
 

3.6.1 Investice do 
zdravotnických zařízení 
a dostupnosti lékařské 

péče 
 

Specifický cíl 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  

3.7 Území 
dostatečně 
obsloužené 
veřejnými službami 

 

3.7.1 Podpora 
dostupnosti a kvality 
základních služeb v 

regionu 
 

Specifický cíl 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  
Specifický cíl 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  

3.7.2 Podpora SMART 
řešení a technologie ve 

veřejných službách 
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 2021+ 
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Specifický cíl  
Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření  
Strategického rámce 

SCLLD 
Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.8 Funkční 
komunitní 
spolupráce 

3.8.1 Podpora aktivit 
komunitní spolupráce 

Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního 
vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní 
život v obcích  

4. PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

4.1 Efektivní 
propagace regionů 
a spolupracující 
subjekty v 
cestovním ruchu 

4.1.1 Podpora 
marketingu regionu a 

spolupráce v cestovním 
ruchu 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 2021+ 

4.2 Bohatá nabídka 
pro turisty a kvalitní 
infrastruktura 
cestovního ruchu 

4.2.1 Podpora kvalitní 
infrastruktury pro 

cestovní ruch 

Specifický cíl 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 

4.3 Zachování 
kulturního dědictví 
a kulturních tradic 

4.3.1 Podpora 
hmotného i 

nehmotného kulturního 
dědictví 

Specifický cíl 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 

 

Podíl opatření SCLLD, která nenaplňují žádný specifický cíl SRR ČR 21+ je 25,64 % (tj. 10 opatření) ze všech 

opatření Strategického rámce SCLLD (tj. 39 opatření).  
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Tabulka 5: Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Zubří země 21+ 

Opatření 
Strategického 

rámce 1
.1

.1
 

1
.2

.1
 

1
.2

.2
 

1
.2

.3
 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.3

.3
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.4

.3
 

1
.5

.1
 

1
.5

.2
 

1
.5

.3
 

1
.6

.1
 

1
.7

.1
 

1
.7

.2
 

1
.7

.3
 

2
.1

.1
 

2
.2

.1
 

2
.2

.2
 

2
.3

.1
 

2
.4

.1
 

2
.5

.1
 

2
.6

.1
 

3
.1

.1
 

3
.2

.1
 

3
.2

.2
 

3
.2

.3
 

3
.3

.1
 

3
.3

.2
 

3
.4

.1
 

3
.5

.1
 

3
.6

.1
 

3
.7

.1
 

3
.7

.2
 

3
.8

.1
 

4
.1

.1
. 

4
.2

.1
 

4
.3

.1
 

1.1.1 X                                       

1.2.1 2 X                                      

1.2.2 1 1 X                                     

1.2.3 1 0 1 X                                    

1.3.1 1 0 0 0 X                                   

1.3.2 1 0 0 0 0 X                                  

1.3.3 0 0 0 0 2 0 X                                 

1.4.1 0 0 0 0 0 0 0 X                                

1.4.2 1 0 0 0 0 0 0 2 X                               

1.4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X                              

1.5.1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 X                             

1.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X                            

1.5.3 0 2 2 3 3 0 0 0 2 0 2 2 X                           

1.6.1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 X                          

1.7.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X                         

1.7.2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 X                        

1.7.3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 X                       

2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 X                      

2.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X                     

2.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X                    

2.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X                   

2.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X                  

2.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 X                 

2.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X                

3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X               

3.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X              

3.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X             

3.2.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X            

3.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 X           

3.3.2 
3.3.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 X          

3.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 X         

3.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 X        

3.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X       

3.7.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X      

3.7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X     

3.8.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 X    

4.1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 X   

4.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 X  

4.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 X 

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba; zvýrazněny a níže v textu jsou popsány vazby 2 a 3 
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Investicemi do modernizace nezemědělského podnikání (1.2.1), lze zajistit udržení stávajících pracovních míst a 
nabídnout třeba i nová pracovní místa v regionu (1.1.1).  

Zemědělské podnikání (1.3.1) je úzce provázáno s kvalitou polních cest (1.3.3). 

Investice do lesního hospodářství a navazujících oborů (1.4.2) a jsou velmi úzce navázány na investice do sítě 
lesních cest (1.4.1), neboť přístup k lesním pozemkům je pro lesní hospodářství klíčové. 

Kvalitní enviromentální osvěty a vzdělávání (1.5.3) nelze dosáhnout bez zapojení místních aktérů, tj. spolupráce 
s podnikatelskými subjekty (1.2.3), kdy finálním produktem enviromentální osvěty a vzdělávání budou investice 
těchto aktérů do ekologických, úsporných a šetrných technologií v zemědělství (1.3.1), lesnictví (1.4.2) i ostatních 
nezemědělských podnikatelských činnostech OSVČ i MSP (1.2.1 a 1.2.2). Účinné podpory zadržování vody 
v krajině (1.5.1) a podpory výsadby zeleně v extravilánu i intravilánu (1.5.2) lze také velmi těžko dosáhnout bez 
kvalitní informovanosti žadatelů, proto i zde hraje enviromentální osvěta a vzdělávání významnou roli. 

Efektivní podpory udržitelného hospodaření s odpady (1.6.1) nelze dosáhnout bez informovanosti žadatelů o 
ekologickém přístupu a možnostech udržitelného hospodaření (1.5.3).  

Podpora energeticky úsporných opatření a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (1.7.2) jde ruku v ruce 
se snahou modernizovat zemědělské i nezemědělské podnikání OSVČ i MSP (1.2.1, 1.2.2).  

Modernizaci nezemědělského podnikání (1.2.1) lze spatřovat také v podpoře nákupu užitkových vozidel na 
alternativní pohon (1.7.3) a to také v souvislosti se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření a při 
zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (1.7.2). 

Revitalizace veřejných prostranství (2.1.1) se neobejde bez investic do výsadby zeleně (1.5.2). 

Rozvoj bydlení v regionu (2.5.1) je neodmyslitelně spjatý s investicemi do rozšiřování a modernizace technické 
infrastruktury (2.4.1) a je významně ovlivněn i atraktivitou lokality. Podpořit rozvoj bydlení v regionu lze také 
dostatečně obslouženou veřejnou dopravou (2.3.1). 

Investicemi do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů (3.3.1) lze docílit současně podpory 
celoživotního učení a vzdělávacích aktivit (3.1.1), neboť obě opatření mohou být realizována i v rámci jednoho 
institutu.  

Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (3.3.2) souvisí s podporou celoživotního 
vzdělávání a vzdělávacích aktivit (3.1.1) a také s investicemi do infrastruktury a modernizací vybavení škol (3.3.1), 
kde je možné celoživotní vzdělávání a osvětu vyučovat a přednášet.  

Důležité jsou v obcích také investice do infrastruktury pro volný čas (3.5.1), například budování sítí cyklostezek 
(2.2.2).  

Podpora marketingu regionu a spolupráce v cestovním ruchu (4.1.1) jde ruku v ruce s podporou volnočasových 
aktivit občanů vč. akcí pro veřejnost (3.4.1).  

Podpora hmotného a nehmotného kulturního dědictví (4.3.1) souvisí také s kvalitní infrastrukturou pro cestovní 
ruch (4.2.1) a podporou marketingu regionu (4.1.1), který by v rámci cestovního ruchu vytvářel nové nástroje pro 
zvýšení atraktivity regionu.  

 

3.4 Popis inovativních rysů strategie  

Inovativní přístup je další nezbytnou součástí strategie založené na principu CLLD. Inovativní rysy jsou uvedeny u 
jednotlivých opatření, především tam, kde dávají smysl a přinášejí užitek – např. úspory zdrojů (SC 1.7 Dosahování 
energetických úspor a udržitelné obnovitelné zdroje energie). Při tvorbě strategie byl kladen důraz na takové 
inovace, které umožní dlouhodobý udržitelný rozvoj území s využitím jeho vnitřních zdrojů a potenciálů. Inovace 
jsou uplatnitelné při naplňování všech strategických cílů a většina opatření s inovacemi počítá a preferuje je. 

Inovační povaha SCLLD je dána již samotnou podstatou metody LEADER, kdy Místní akční skupina přebírá 
odpovědnost za výběr projektů, které budou naplňovat cíle SCLLD. Zároveň se aktivizují všechny místní zdroje, 
odpovědnost za rozvoj území nemá pouze místní správa, ale jsou do ní vtahovány všechny složky venkovské 
společnosti (včetně podnikatelských subjektů, nestátních neziskových organizací, neformálních zájmových skupin 
obyvatel atd.).  
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Tabulka 6: Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na Inovační strategii České republiky 2019–2030 

Pilíř Inovační strategie ČR 
2030 

Opatření Strategického rámce 
SCLLD 

Stručný popis návaznosti 

Financování a hodnocení 
výzkumu a vývoje 

x 
 

Národní start-up a spin-off 
prostředí  

x 
 

Polytechnické vzdělávání  
1.5.3 Kvalitní enviromentální 
osvěta a vzdělávání 

Spolupráce MAS se školami a 
veřejností v oblasti 
enviromentální osvěty 

Inovační a výzkumná centra x  

Digitální stát, výroba a služby  
1.2.2 Digitalizace a 
modernizace technologie pro 
MSP 

Zapojení malých a středních 
firem do využívání digitálních 
nástrojů podnikání 

Chytré investice x  

Mobilita a stavební prostředí  
1.7.3 Podpora užitkových 
vozidel na alternativní pohon 

Používání vozidel na 
alternativní pohon a budování 
podpůrné infrastruktury pro 
vozidla na alternativní pohon 

Ochrana duševního vlastnictví  x  

Chytrý marketing 
4.1.1 Podpora marketingu 
regionu a spolupráce v 
cestovním ruchu 

Zavádění společného systému 
Koruny Vysočiny na propagaci 
celého regionu 

Zdroj: Inovační strategie ČR 2019 – 2030, vlastní zpracování 

4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny tzv. povinné orgány, jejichž 
činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Statutu MAS Zubří země. o.p.s. 

MAS Zubří země, o.p.s. je obecně prospěšná společnost (dále jen Společnost) dle zákona č. 248/1995 Sb., o 
obecně prospěšných společnostech, v platném znění. Místní akční skupina (dále jen MAS) vzniká za účelem 
uskutečňování komunitně vedeného místní rozvoje na základě SCLLD. MAS je organizační složka Společnosti. 
Místní akční skupina je tvořena partnery, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy a na 
rozhodovací úrovni žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 49 % hlasovacích práv. 

Účelem Společnosti je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území zejména činnostmi ve prospěch obcí, 
neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, působících na 
území, prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových a strategií. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Statutu MAS Zubří země, o.p.s. (www.zubrizeme.cz/statut-spolecnosti). 
Způsoby jednání jednotlivých povinných orgánů MAS jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které jsou 
(v aktuální i archivní verzi) zveřejněny na webu MAS: www.zubrizeme.cz/jednaci-rady.  

Interní dokumentace MAS pro implementaci SCLLD 2021+ bude umístěna na webu: www.zubrizeme.cz/sclld-
2021-2027. 

MAS má zřízenou kancelář, která je vedena manažerem MAS, který je zároveň vedoucím zaměstnancem pro 
realizaci SCLLD, který je schválen Programovým výborem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD. Aktuální seznam 
zaměstnanců a kontakty jsou uvedeny na www.zubrizeme.cz/kontakt 

Statutárním zástupcem MAS/Společnosti je ředitel. 

http://www.zubrizeme.cz/statut-spolecnosti/
http://www.zubrizeme.cz/jednaci-rady/
http://www.zubrizeme.cz/sclld-2021-2027/
http://www.zubrizeme.cz/sclld-2021-2027/
http://www.zubrizeme.cz/kontakt/
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Povinné orgány MAS: Valná hromada – nejvyšší orgán MAS, Programový výbor – rozhodovací orgán MAS, 
Výběrová komise – výběrový orgán MAS a Kontrolní výbor – kontrolní orgán MAS. 

• Valná hromada: rozhoduje o počtu členů těchto orgánů, volí a odvolává členy těchto orgánů, stanovuje 
působnosti a pravomoci těchto orgánů a způsob jednání. Schvaluje SCLLD a další strategické a 
programové dokumenty MAS, výroční zprávu a zájmové skupiny. 

• Programový výbor: schvaluje vnitřní předpisy MAS, rozpočet MAS, výzvy k podávání žádostí, vybírá 
projekty k realizaci a stanovuje konečnou výši alokace na základě rozhodnutí výběrové komise, způsob 
hodnocení a výběru projektů a výběrová kritéria pro výběr projektů. 

• Výběrová komise: provádí předvýběr projektů podle výběrových kritérií a pravidel hodnocení, 
stanovených PV, a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty. 

• Kontrolní výbor: kontroluje hospodaření MAS, metodiku výběru projektů a je odvolacím orgánem v 
případě odvolání žadatelů, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. 

 
Obrázek 3: Organizační struktura MAS Zubří země, o.p.s. 

 

 * Organizační složka Společnosti 
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4.2 Popis animačních aktivit  

Veškeré komunikační aktivity jsou založeny na znalosti místní situace a na partnerském přístupu. MAS používá 
následující komunikační aktivity na základě nastavení procesů výměny informací mezi zúčastněnými stranami, 
usnadnění výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivity místních aktérů směřujících k naplňování 
SCLLD: 

Typ činnosti 
Specifikace / tematické 

zaměření činností 
Příklady činností 

1.Činnosti 
související se 
základní alokací 
Akčního plánu 
SCLLD (dle pravidel 
příslušných 
operačních 
programů) 

Informování o dotačních 
možnostech v rámci CLLD 

Prezentování na setkáních starostů. Zasílání informací 
obcím na základě vytvořeného seznamu kontaktů vč. 
poskytnutí letáčků s dotačními možnostmi, které slouží 
vedení obce k oslovení široké veřejnosti nebo poslouží 
k cílenému oslovení potencionálních žadatelů dle jejich 
seznamu kontaktů na subjekty v působnosti obce. 
Zasílání informací neziskovým organizacím působících 
v sociálních službách na základě vytvořeného seznamu 
kontaktů na subjekty v území. Zasílání informací 
podnikatelům ve spolupráci s Okresní hospodářskou 
komorou Žďár nad Sázavou. Jasné a přehledné zveřejnění 
informací v místních zpravodajích, na webu MAS, 
sociálních sítích a dle potřeby i webu mikroregionů na 
území MAS. Individuální konzultace. 

Vzdělávací akce pro žadatele 
v rámci CLLD 

Semináře zaměřené na tvorbu dotačních žádostí. Školení 
pro práci s informačními systémy pro podání žádostí o 
dotaci. 

2. Dotační 
poradenství 
v rámci CLLD i 
mimo něj  

(podpora získávání 
finančních zdrojů 
do území) 

Informování o dalších 
dotačních možnostech 
(evropské, národní, krajské a 
další dotační programy) 

Prezentování na setkáních starostů, neziskových 
organizací, podnikatelů. Zajištění seminářů informujících 
širokou veřejnost o dotačních možnostech ve spolupráci 
se subjekty v území např. s Okresní hospodářskou 
komorou Žďár nad Sázavou, dotačními agenturami, 
místními městskými úřady apod.  Jasné a přehledné 
zveřejnění informací na webu MAS, sociálních sítích. 
Individuální konzultace. 

Vyhledávání a iniciace 
projektových záměrů v území, 
tj. zvyšování absorpční 
kapacity území 

Mapování rozvojových záměrů obcí (dle programů 
rozvoje obcí a vlastních dotazníkových šetření). 
Mapování rozvojových záměrů dalších významných 
aktérů. Projednávání možných propojení projektů a 
tvorby integrovaných projektů. Návrhy projektů na 
základě potřeb subjektů území, iniciace nejvhodnějších 
nositelů a jejich podpora při realizaci projektů. 

Konzultace k projektovým 
záměrům  

Nasměrování žadatele k nejvhodnějšímu dotačnímu 
zdroji a případné vysvětlení dotačních procesů. 
Poskytnutí doporučení na další experty. 

Zvyšování schopností subjektů 
z území získat dotační zdroje a 
úspěšně realizovat rozvojové 
projekty 

Prezentace příkladů úspěšných projektů ať již z území, tak 
z vnějšku (případně inspirace z českých či zahraničních 
MAS). Motivovat k získávání dotací prostřednictvím 
„Mapy podpořených projektů na území MAS Zubří země“ 
uveřejněné na webu MAS a prezentované na setkáních 
starostů. Poskytnutí kontaktů na realizátory úspěšných 
projektů (v rámci dodržení principů GDPR). 
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Typ činnosti 
Specifikace / tematické 

zaměření činností 
Příklady činností 

3. Vzdělávání, 
osvěta, 
informování 

(skupina činností 
nejvíce spojená se 
zvyšováním 
sociálního kapitálu 
území, uchováním 
kulturního dědictví 
a posilováním 
identity) 

Příprava vlastních 
projektových záměrů MAS 
zaměřených na vzdělávání 

Mapování vzdělávacích potřeb území. Iniciace a vytvoření 
projektového týmu z aktérů pohybujících se v místním 
vzdělávání. Zpracování žádostí o podporu. Vlastní projekt 
spolupráce se zaměřením na osvětu, vzdělávání a 
informovanost.  

Organizace vzdělávacích akcí 
Vzdělávací a osvětové akce v oblasti životního prostředí 
(pro všechny typy subjektů, např. také exkurze do přírody 
s odborným výkladem). 

Spolupráce s místními 
základními školami 

Společná organizace akcí navazujících na projekt MAS 
Zubří země „Znám křišťálovou studánku“ (např. odběry a 
testování vzorků vody ze studánky za účasti a s odborným 
výkladem laboratorního experta Vodárenské akciové 
společnosti, a.s., iniciace úklidu kolem studánek, apod.). 

Zajištění/tvorba informačních 
materiálů na podporu rozvoje 
oblastí řešených v SCLLD 

Vyhledávání informačních materiálů pro usnadnění 
řešení rozvojových problémů území. Informování aktérů 
o dostupných informačních podkladech. Podpora sdílení 
informačních materiálů v území. Zpravodaj MAS Zubří 
země (vydávaný pololetně elektronicky). 

Prezentování činnosti MAS a 
přínosů CLLD 

Zajímavá a aktuální prezentace informací na webu MAS 
či jiném sociálním médiu. Vydávání vlastního periodika 
„Zpravodaje MAS Zubří země“ (elektronickou formou, 
dvakrát ročně). Využití banneru na akcích realizovaných 
či podpořených MAS. Pravidelné přispívání do místních 
zpravodajů. Zajištění aktuálních informací o MAS na 
webech vybraných partnerů MAS a dalších aktérů. 

4. Podpora inovací 

Vyhledávání a prezentace 
vhodných inovačních řešení 

Setkávání s dalšími MAS (např. projekty spolupráce) a 
sílení inspirací. Představení inovačních řešení na různých 
setkáních v území. 

Podpora přenosu a sdílení 
inovačních projektů z jiných 
území 

Organizace odborných exkurzí (ukázky řešení). 
Organizace setkání s experty z jiných území. Zajištění 
informací k inovačním řešením. 

5. Síťování a 
koordinace 

(podpora zapojení 
komunity do 
rozvoje území) 

Setkávání se s aktéry území 
Setkání se starosty, zástupci mikroregionů, neziskových 
organizací a spolků, podnikatelů, zemědělců… 
(individuální i na jejich společných akcích). 

Koordinace činností v území 
V rámci akce „Den Země“ organizace a aktivní zapojení 
do čištění okolí řek a přírody a dalších doprovodných 
aktivit této akce ve spolupráci s místními aktéry. 

Podpora využití 
ekonomického potenciálu 

Propagace místních produktů. Systematická propagace 
území. 

6. Přenos znalostí a 
zkušeností MAS 
mimo území MAS a 
do MAS 

Zapojení MAS do rozvojových 
sítí 

Činnost MAS v rámci krajských sdružení NS MAS a NS 
MAS ČR. Propagace činnosti MAS vůči nejširší veřejnosti. 
Zapojení do projektů zlepšujících činnost MAS. 

Sdílení znalostí a zkušeností 
MAS 

Prezentace svých zkušeností na vzdělávacích a 
propagačních akcích (např. na LeaderFESTu, na 
seminářích apod.). Organizace vzdělávacích akcí pro jiné 
MAS. Pořádání exkurzí po svém území pro jiné MAS. 
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4.2 Popis monitoringu a evaluace strategie  

Za monitoring a evaluaci je zodpovědný Kontrolní výbor. K této aktivitě Kontrolní výbor využívá zaměstnance 
kanceláře MAS, kteří pro ni zpracovávají veškeré podklady k dané problematice. Kontrolní výbor předkládá 
Programového výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD. Pro účely monitoringu projektů v souladu s plánem 
monitoringu může Kontrolní výbor jmenovat pracovní skupinu. Schválení plánu monitoringu a zprávy z 
monitoringu je plně v pravomoci Kontrolního výboru. Cílem evaluace je zvýšení kvality a efektivnosti MAS. 
Výsledky budou průběžně zpracovávány a předávány Valné hromadě.  

K monitorovacím aktivitám patří mimo jiné také tvorba Výroční zprávy vždy za období předcházejícího roku, která 
informuje veřejnost o činnosti MAS a realizaci SCLLD.  

MAS Zubří země 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 Národního číselníku indikátorů. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány 
v monitorovacím systému. 

 

4.3.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

 

Tabulka 7: Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD 

Strategický cíl Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(1.7.2021) 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2027) 

Strategický cíl 1: 
Ekonomická prosperita a 
udržitelné hospodaření v 
krajině 

Počet projektů podporující 
ekonomickou prosperitu a 
udržitelné hospodaření v 
krajině 

Počet  0 40 

Strategický cíl 2: 
Dobré podmínky pro život v 
obcích 

Počet projektů podporující 
dobré podmínky pro život v 
obcích 

Počet 0 20 

Strategický cíl 3: 
Kvalitní veřejné služby a 
příležitosti pro volný čas 

Počet projektů podporující 
kvalitní veřejné služby a 
příležitosti pro volný čas 

Počet 0 15 

Strategický cíl 4: 
Podpora rozvoje cestovního 
ruchu a péče o kulturní dědictví 

Počet projektů podporující 
rozvoj cestovního ruchu a 
péči o kulturní dědictví 

Počet 0 6 

 

 


