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STRATEGICKÝ  DOKUMENT pro obce, 
podnikatele a spolky, analýza problémů a 

shoda na prioritách při jejich řešení a 
definování zdrojů pro tato řešení



• Postrádáme více pracovních míst na venkově.
• Vždy budeme mít málo zdrojů – peněz, času, lidí
• Opavsko stárne, přibývá starších lidí, kteří budou 

potřebovat nové druhy služeb
• Některé obce se vylidňují, jiné rychle rostou – je nutné 

reagovat a budovat  vybavenost a infrastrukturu 
• Schází lepší dopravní  obslužnost pro oživení 

odlehlejších obcí 

Co nás trápí? Co potřebujeme?



ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER:
1) existující strategie místního rozvoje

2) partnerství na místní úrovni tvořící MAS

3) přístup „zdola – nahoru“ 

4) integrované a vícesektorové akce

5) inovační přístup

6) spolupráce

7) vytváření sítí

JAK NA TO? 
LEADER jako jedna z hlavních metod pro rozvoj venkova



1.   Výzkum , technologický rozvoj a inovace
2.   Využití a kvalita informačních a komunikačních technologií
3.   Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků
4.   Přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku ve všech odvětvích
5.   Přizpůsobování se změně klimatu, řízení rizik
6.   Ochrana životního prostředí a účinnější využívání zdrojů
7.   Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek 
8.   Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil
9.   Sociální začleňování a boj proti chudobě
10. Investice do vzdělávání, dovedností,celoživotní vzdělávání 
11. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

Cíle fondů Společného 
strategického rámce EU



1. Zvýšení konkurenceschopnosti národního hospodářství
– cestou podpory znalostní ekonomiky,rozvoje podnikání a 
kvalifikované pracovní síly 

2. Rozvoj páteřní infrastruktury – efektivní dopravní, 
informační, energetické a environmentální infrastruktury 

3.      Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy – kvalitní 
služby pro občany i pro ekonomiku

4. Sociální začleňování, boj s chudobou a péče o zdraví 
- snižování rizik soc.vyloučení, zlepšení živ. stylu a zdraví

5.     Integrovaný rozvoj území – snižování reg. disparit, využití 
místního potenciálu, územní rozvoj regionů

Cíle Národního rozvojového 
plánu ČR



1. OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost   (MPO)

2. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání    (MŠMT)
3. OP Doprava    (MD)
4. OP Životní prostředí    (MŽP)
5. OP Zaměstnanost     (MPSV)
6. OP Integrovaný regionální    (MMR)
7. Program rozvoje venkova    (Mze)
+ OP Praha a OP Technická pomoc

Tématické okruhy návrhu 
rozdělení OP 2014+



1) Člověk a společnost na venkově - sociální politika, vzdělávání, 
zdravotnictví, kultura

2) Ekonomika venkova - malé a střední podnikání, zemědělství, 
kvalifikovaná a iniciativní pracovní síla

3) Rozvoj území venkova - infrastruktura, vybavenost, bydlení, 
plánování

4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví - ekosystémy, 
půda, lesy, voda, biodiversita

5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná společnost -
začlenění, prevence, veřejná správa, NNO, bezpečnost, 
spolupráce

PRIORITNÍ TEMATICKÉ OSY 
NSPL 2014+ z roku 2011



PRIORITNÍ OSA I
Lidé a společnost Opavska 



PRIORITA 1.1 
Zdravý a spokojený život na venkově

Cíl 1: Obnovit  soudržnost a etiku venkovských 
společenství, adaptovat se na změny, včetně 
demografických

Cíl 2: Podporovat rozvoj specifických veřejných 
služeb  - sociální služby, zdravotnictví, kultura, 
sport, volnočasové aktivity, spolkový život

Cíl 3: Podporovat moderní venkovský životní styl, 
snižovat zdravotní rizika související s 
alkoholismem, kouřením, hygienou prostředí, 
potravinovou bezpečností, podpora udržitelných 
vzorců spotřeby



PRIORITA 1.2
Sociální začlenění a boj s chudobou

Cíl 1: Pomoc v začlenění lidem a skupinám na okraji venkovských 
společenství

Cíl 2: Boj proti diskriminaci ve všech jejích formách

CÍL 3: Snižování chudoby, podpora sociální ekonomiky a 
sociálních podniků



PRIORITA 1.3
Vzdělávání a informace

Cíl 1: Zlepšit kvalitu vzdělávání na všech stupních škol na venkově 
nebo se zaměřením na venkov, omezovat předčasné ukončování 
školní docházky, rozvíjet klíčové kompetence dětí, podporovat 
zájem žáků o technické a přírodovědné obory
Cíl 2: Podporovat systém celoživotního vzdělávání, včetně 
specifických venkovských témat – etika, udržitelnost, ochrana 
prostředí, podnikavost, rozvíjet institut komunitních škol



PRIORITA 1.4
Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovní síly
Cíl 1: Zvýšit zaměstnanost, především u rizikových skupin 
Cíl 2: Zvýšit znalosti, dovednosti a kompetence pracovníků jejich 
dalším vzděláváním
CÍL 3: Zavádět sociální inovace v oblasti zaměstnanosti, 
podporovat sociální podnikání, vytvářet sítě spolupráce



Odpovídající fondy a jejich opatření:

ERDF – priorita 9: podpora sociálního začleňování a boj s 
chudobou (investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, 
přechod ke komunitně poskytovaným službám, podpora 
zanedbaných venkovských komunit, podpora sociálních podniků)

EAFRD – priorita 6: podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby ( základní služby pro venkovské obyvatelstvo včetně 
volnočasových a kulturních aktivit)

ESF – priorita 1: podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků, 
priorita 2: investice do vzdělávání, priorita 3: podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě (aktivní začleňování, např. 
integrace Romů, boj proti diskriminaci, zlepšování přístupu k 
sociálním službám, podpora sociálních podniků, strategie pro 
komunitně vedený místní rozvoj



PRIORITNÍ OSA II. 
Ekonomika a inovace



PRIORITA 2.1 Podpora dynamiky regionální 
ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti 

v průmyslu, zemědělství i ve službách

Cíl 1: Tvořit podmínky pro podnikání – infrastruktura a služby pro 
podnikání
Cíl 2: Motivovat podnikatele k výzkumu a inovacím, zavádění 
informačních technologií a k zvyšování konkurenceschopnosti
CÍL 3: Podporovat zakládání a rozvoj malých a středních podniků



PRIORITA 2.2  Zajištění energetické bezpečnosti 
regionu a zvyšování energetické a materiálové 

efektivity jeho hospodářství

Cíl 1: Dosáhnout maximální energetické bezpečnosti a 
nezávislosti
Cíl 2: Podpora nízkouhlíkové ekonomiky, snižování rizik vedoucích 
ke změně klimatu a adaptace na tyto změny
CÍL 3: Podpora udržitelné energetiky  – OZE, úspory, inovace v 
energetice
Cíl 4: Podpora udržitelnosti materiálových toků – recyklace, 
úspory



PRIORITA 2.3  Rozvoj lidských zdrojů v 
hospodářství, podpora vzdělávání, výzkumu a 

vývoje na venkově a pro venkov

Cíl 1: Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů pro specifické 
ekonomické obory na venkově

Cíl 2: Podpořit výzkum, vývoj a inovace ve venkovských podnicích, 
především v oblasti aplikací, propojování a kooperace v oblasti 
VaV



Odpovídající fondy a jejich opatření:

ERDF – priorita 1: posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
(podpora podnikových investic do výzkumu a inovací, podpora aplikací, ..), 
priorita 2: zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím 
(vysokorychlostní internet, elektronický obchod,..), priorita 3: 
konkurenceschopnost malých a středních podniků (podnikavost, nové 
myšlenky, nové podniky, nové obchodní modely), priorita 4: nízkouhlíkové 
hospodářství (OZE, energ. účinnost,.) priorita 5: rizika změny klimatu, 
priorita 7: udržitelná doprava, priorita 8: zaměstnanost a mobilita 
pracovních sil (inkubátory, zakládání podniků, místní iniciativy), priorita 9: 
sociální podnikání, priorita 10: rozvoj infrastruktury pro odbornou 
přípravu 

EAFRD – priorita 1-5: inovace a aplikovaný výzkum, rozvoj podnikání v 
zemědělství, lesnictví a v malých venkovských podnicích, udržitelné 
využívání zdrojů, efektivita, nízkouhlíkové hospodářství, OZE

ESF – priorita 1 a 3: zaměstnanost, mobilita a vzdělávání pracovníků 



PRIORITNÍ OSA III. 
Rozvoj území



PRIORITA 3.1 Upevňování soudržnosti a 
konkurenceschopnosti rozvojem území

Cíl 1: Zvýšit a zkvalitnit dopravní, technologickou, energetickou, 
informační a vzdělávací infrastrukturu, dosáhnout zlepšení 
životního prostředí ve venkovských sídlech 

Cíl 2: Rozšířit a zkvalitnit  investiční vybavenost  v oblasti kultury, 
sportu, bydlení, volnočasových aktivit, zdravotní a sociální oblasti  
i vzdělávání 

CÍL 3: Chránit a obnovovat historické a přírodní dědictví 

CÍL 4: Posílit vybavenost pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
v území



PRIORITA 3.2 Účinnější prosazování 
strategického a územního plánování

Cíl 1: Územním plánováním vytvořit předpoklady pro udržitelné 
využívání území 

CÍL 2: Strategické plánování využívat jako nástroj efektivní správy 
území a předpoklad vyrovnaných veřejných financí
CÍL 3: Energetické plánování  pro efektivní regionální energetiku



Odpovídající fondy a jejich opatření:

ERDF – priorita 6: ochrana životního prostředí a podpora účinného 
využívání zdrojů (infrastruktura pro vodu, půdu, vzduch, odpady, 
regenerace brownfields, ochrana a rozvoj kulturního dědictví), priorita 7: 
podpora dopravní infrastruktury (zvyšování regionální mobility, rozvoj 
udržitelné mobility,..), priorita 8: investice do sociální a zdravotní 
infrastruktury, podpora obnovy zanedbaných komunit, investice do 
infrastruktury pro vzdělávání 

EAFRD – priorita 6: Základní služby a obnova sídel ve venkovských 
oblastech (plány rozvoje obcí, investice do drobné infrastruktury včetně 
informační - vysokorychlostní internet, infrastruktura pro místní služby, 
rekreaci, obnovu přírodních a kulturních památek v obcích i krajině, 
investice do přemístění či rekonstrukce hospodářských budov za účelem 
snížení jejich negativního vlivu na prostředí obcí

CF – nízkouhlíkové hospodářství, udržitelná doprava



PRIORITNÍ OSA IV. 
Krajina, ekosystém, biodiversita



PRIORITA 4.1 Zlepšování kvality vody a 
snižování rizika povodní

Cíl 1: Snížit znečištění povrchových i podzemních vod

Cíl 2: Zlepšit stav potoků, řek a dalších vodních útvarů 

CÍL 3: Zlepšení protipovodňové ochrany v krajině i sídlech



PRIORITA 4.2 Zlepšení kvality ovzduší 

Cíl 1: Snížit nadlimitní koncentrace znečištění v ovzduší

Cíl 2: Odstranit zdroje znečištění ovzduší – stacionární i v 
dopravě, zavádět bezemisní technologie, především na bázi OZE 
CÍL 3: Zlepšit systém sledování a hodnocení kvality ovzduší



PRIORITA 4.3 Nakládání s odpady, 
staré zátěže a rizika

Cíl 1: Předcházet vzniku odpadů

Cíl 2: Zvýšit míru separace, recyklace a jiného využití odpadů
CÍL 3: Zlepšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady, 
odstraňovat staré ekologické zátěže, snižovat rizika



PRIORITA 4.4 Ochrana přírody a krajiny

Cíl 1: Chránit živou přírodu, především ohrožené druhy a jejich 
stanoviště

Cíl 2: Posilovat přirozené funkce krajiny, včetně vodního režimu, 
ochrany půdy před erozí a zábory , ochrana a obnova lesů
CÍL 3: Zlepšování prostředí v sídlech, především veřejné zeleně
CÍL 4: Ochrana geologicky zajímavých lokalit, snížení ohrožení 
sesuvy a jinými georiziky



PRIORITA 4.5 Úspory energie

Cíl 1: Snížení spotřeby energie v budovách

Cíl 2: Snížení spotřeby energie v dopravě
CÍL 3: Snížení spotřeby energie v ostatních oblastech, především 
ve veřejném osvětlení
CÍL 4: Efektivní systémy dodávek energií, chytré energetické sítě, 
lokální systémy dohod ve výrobě a distribuci energie, EPC



PRIORITA 4.6
Adaptace na změnu klimatu

Cíl 1: Zajistit připravenost ke zvládnutí 
extrémních událostí, spojených se změnou 
klimatu

Cíl 2: Zajistit dostatečné množství i kvalitu 
povrchových i podzemních vod

CÍL 3: Zlepšení vodního režimu v krajině, 
retence vody, protierozní ochrany, 
revitalizace vodních toků a nádrží 

CÍL 4: Snižovat dopady očekávané globální 
klimatické změny na zemědělství, lesnictví 
a vodní hospodářství



Odpovídající fondy a jejich opatření :

ERDF – priorita 6: ochrana životního prostředí a podpora účinného 
využívání zdrojů (infrastruktura pro vodu, půdu, vzduch, odpady, 
ochrana biologické rozmanitosti, ochrana půdy, podpora 
ekosystémových služeb a ekologických infrastruktur

EAFRD – priorita 4: obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých 
na zemědělství a lesnictví, ochrana vod a půdy (investice do 
životaschopnosti lesů, zalesňování, zavádění zemědělsko-lesnických 
systémů, ekologické zemědělství), priorita 5: podpora účinnějšího 
využívání zdrojů a nízkouhlíkové hospodářství (efektivní nakládání s 
vodou, využití vedlejších produktů-především organických, podpora 
zachycování uhlíku, snižování emisí metanu a oxidů dusíku, využití OZE) 

CF – nízkouhlíkové hospodářství 



PRIORITNÍ OSA V. 
Efektivní správa, stabilní a 

bezpečná společnost



PRIORITA 5.1 Posilování sociální stability a 
soudržnosti venkovských společenství

Cíl 1: Sociální začleňování - schopnost venkova zvládat odlišnosti 
v kultuře, bohatství, náboženství, řešit problémy dané rozdíly 
mezi majoritou a minoritami, pochopit a případně integrovat 
cizince 
Cíl 2: Posílit prevenci nebo nalézat řešení sociálně patologických 
jevů, např. kriminality, korupce a pod, především u mládeže 



PRIORITA 5.2 Efektivní stát, kvalitní veřejná 
správa, rozvoj občanského sektoru

Cíl 1: Rozvíjet kvalitu a efektivitu veřejné správy a 
veřejných služeb, hlavně cestou vzdělávání jejich 
představitelů, zavádět nové metody řízení kvality 
ve veřejném sektoru 

Cíl 2: Zajistit dlouhodobou stabilitu a udržitelnost 
veřejných financí

Cíl 3: Rozvoj a upevnění pozic neziskového sektoru 
na venkově, posilovat institucionální zajištění a 
postavení NNO jako rovnoprávného partnera 
veřejného sektoru a podnikatelů 

Cíl 4: Posílit osvětové a vzdělávací aktivity ve 
spolupráci neziskového a veřejného sektoru 



PRIORITA 5.3 Posilování regionální, národní a 
přeshraniční spolupráce

Cíl 1: Prohlubování spolupráce při výměně 
zkušeností, vzájemném poznávání, na 
venkově i s městy

Cíl 2: Vytváření sítí spolupráce, jejich 
efektivní činnost, zaměřená na užitečné 
výsledky

Cíl 3: Rozvoj vzájemné spolupráce v úsilí o 
mohutnější a efektivnější rozvojovou pomoc 
rozvojovým zemím a při plnění 
mezinárodních závazků



PRIORITA 5.4
Bezpečnost, snižování rizik

Cíl 1: Snižování rizik, posilování prevence a ochrana před 
přírodními katastrofami (požáry, povodně, sesuvy půdy,..), 
průmyslovými a ekologickými haváriemi, dopravními 
nehodami, úrazy i kriminalitou

Cíl 2: Posilovat varovné a výstražné systémy a Integrovaný 
záchranný systém na venkově, posilovat připravenost na 
mimořádné situace včetně odolnosti služeb (např. 
energetických)

Cíl 3: Rozvoj vzájemné spolupráce v boji proti nadregionálním a 
nadnárodním rizikům a ohrožením 



Odpovídající fondy a jejich opatření:

ERDF – priorita 5: podpora investic za účelem přizpůsobení se změně 
klimatu, investice k řešení zvláštních rizik, zajištění odolnosti pro případ 
katastrof a rozvoj systémů krizového řízení, priorita 11: zvyšování 
institucionální kapacity a zlepšování účinnosti veřejné správy a veřejných 
služeb

EAFRD – priorita 1-5: příspěvek k boji s klimatickou změnou, řízení rizik v 
zemědělství,  priorita 6: strategické plány obcí, drobná infrastruktura a 
služby na venkově (bezpečnostní technologie v ostraze veřejného 
prostoru, zvyšování bezpečnosti v dopravě, ..)

ESF – priorita 4: posilování institucionální kapacity a účinné veřejné 
správy i veřejných služeb prostřednictvím investic, vytváření kapacit pro 
politiky zaměstnanosti, vzdělávání, sociální, odvětvové a sociální pakty 
pro reformy na národní, regionální a místní úrovni

CF – zlepšení inst. kapacit souvisejících s Kohezním fondem



VIZE 2014+

VENKOV JAKO SPOLEČENSTVÍ ŠŤASTNÝCH, SPOKOJENÝCH A 
ZABEZPEČENÝCH LIDÍ, KTEŘÍ UDRŽUJÍ A ROZVÍJEJÍ VENKOVSKÉ 
HODNOTY V KULTUŘE, V PODNIKÁNÍ I V SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH 
A SPOLUPRACUJÍ PŘITOM JAK MEZI SEBOU NAVZÁJEM, TAK SE 

SVÝMI SOUSEDY DOMA I V ZAHRANIČÍ.

VENKOV JAKO SEBEVĚDOMÝ A ROVNOPRÁVNÝ PARTNER 
MĚSTA, KTERÝ ŠETRNĚ A ODPOVĚDNĚ SÁM HOSPODAŘÍ SE 

SVÝMI ZDROJI A CHRÁNÍ I ROZVÍJÍ PROSTŘEDÍ VENKOVA, SÍDLA 
I KRAJINU, ZDĚDĚNÉ PO PŘEDCÍCH, ABY JE V POŘÁDKU 

ZACHOVAL SOBĚ I PRO BUDOUCÍ GENERACE.



Děkuji za pozornost
Ing. Jiří KRIST
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