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Specifický cíl 

strategie: 
2.5 Zvýšení efektivity strategického rozvoje a plánování 

Název opatření: 
1. 4 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE 

Vazba na 

specifický cíl 

IROP: 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Popis opatření: 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci 

analytické části tyto jevy, trendy: 

- Hrozby představují nepřipravenost obcí na řešení brownfields, neexistence 

zemědělské strategie, úbytek zemědělské půdy. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou 

strategického plánování na úrovni MAS a obcí (vytvoření a aktualizace 

rozvojových dokumentů – ÚP, strategické plány, dílčí rozvojové dokumenty 

např. v oblasti zemědělství, sociální oblasti) 

Cílem tohoto opatření je komplexní přístup k řešení území, reakce na potřeby 

území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství a na měnící 

se požadavky na veřejnou infrastrukturu. 

Podporována bude tvorba územních studií dle § 30 zákona o územním 

plánování a stavebním řádu zaměřených na veřejnou technickou a dopravní 

infrastrukturu nebo na veřejná prostranství. Podstatou územních studií bude 

navržení, prověření a posouzení možností využití řešeného území či prověření 

možných řešení problémů spojených se zájmovým územím. Cílem těchto studií 

bude najít, navrhnout hospodárné využívání veřejné infrastruktury v souladu 

s principy udržitelného a vyváženého rozvoje. 

Typy projektů: 

Projekty zaměřené na zpracování územních studií pořízených podle 

stavebního zákona zaměřených na veřejnou technickou a dopravní 

infrastrukturu nebo na veřejná prostranství. 

Příjemci podpory: Obce  

Minimální a 

maximální výše: 

MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. předpokládá stanovení limitů pro celkové 

způsobilé výdaje ve výzvě. 

Principy 

preferenčních 

kritérií: 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS Frýdlantsko-

Beskydy z. s. 

Výsledky: 
Kvantifikované a měřitelné indikátory potřeb regionu a podle indikátorů 

definovaných v Programovém dokumentu IROP. 

 Indikátory výsledku 

 Kód NČI2014+ Název indikátoru 

 9 02 10 
Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním 

plánem a územní studií 

 Indikátory výstupu 

 Kód NČI2014+ Název indikátoru 

 9 02 00 
Počet územních plánů, regulačních plánů a územních 

studií 

 9 02 04 Počet územních studií – veřejná infrastruktura 

 


