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Strategický cíl: 1 VZDĚLANÍ LIDÉ MAJÍCÍ PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY 

PRO ZAMĚSTNANOST A TVOŘIVOU SPOLKOVOU ČINNOST 

Klíčová oblast 1: LIDÉ 

Zaměření klíčové oblasti: zaměstnanost, vzdělávání a spolková činnost 

Specifický cíl: 1.1 Rozvoj celoživotního vzdělávání 

Opatření: 1.1.1 Zajištění nabídky celoživotního vzdělávání 

1.1.1a Monitoring zájmu a nabídky v oblasti celoživotního vzdělávání 

1.1.1b Realizace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání (např. posílení 

počítačové a finanční gramotnosti seniorů, osob ve středním věku 

a ostatních obyvatel) 

 

Specifický cíl: 1. 2. Uchovávání tradic kulturního, duchovního a přírodního dědictví 

Opatření: 1.2.1 Uchovávání kulturního, duchovního a přírodního dědictví regionu 

  1.2.1a Vybudování muzea v přírodě (skanzen) 

  1.2.1b Obnova a výstavba sakrálních staveb 

1.2.1c Obnova a rozvoj historických a technických památek 

  1.2.1d Obnova písemných a výtvarných památek 

  1.2.1e Podpora vztahu obyvatelstva ke kulturnímu, duchovnímu  

   a přírodnímu dědictví  

 

Specifický cíl: 1.3 Aktivní spolková činnost  

Opatření: 1.3.1 Rozvoj spolkové činnosti 

  1.3.1a Podpora publikační a výstavní činnosti (knihy, CD, letáky aj.) 

  1.3.1b Podpora osvětových akcí (přednášky, soutěže, semináře, prevence)  

  1.3.1c Podpora sportovních aktivit 

1.3.1d Podpora kulturních aktivit (např. festivaly, divadelní představení, 

amatérské divadelní soubory 
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Strategický cíl: 2 KONKURENCESCHOPNÝ REGION S POTENCIÁLEM PODNIKÁNÍ 

A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE 

Klíčová oblast 2: Rozvoj potenciálu na území MAS 

Zaměření klíčové oblasti: podnikání, cestovní ruch, brownfields a spolupráce 

Specifický cíl: 2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

Opatření: 2.1.1 Rozvoj drobného podnikání  

2.1.1a Vznik nových podnikatelských subjektů (řemeslná výroba, služby, 

regionální potraviny, bio a eko produkty) 

2.1.1b Podpora stávajících podnikatelů s vazbou na vytváření nových 

pracovních míst 

2.1.1d Zmapování doposud nevyužitých ploch, zajištění jejich úpravy a využití 

pro následné podnikání  

2.1.1e Zajištění sítě společného odbytu zemědělských a řemeslných produktů 

v regionu 
 

Opatření: 2.1.2 Udržitelné zemědělství 

2.1.2a Modernizace zemědělských subjektů  

2.1.2b Rozvoj a modernizace materiálně technické základny zemědělství 

2.1.2c Podpora (poradenství, informovanost aj.) a vzdělávání pro zemědělské 

podnikatele  

2.1.2d Investiční podpora začínajících zemědělců 

 

Opatření: 2.1.3 Rozvoj sociálního podnikání 

2.1.3a Vznik a rozvoj ekofarem  

2.1.3b Vznik sociálních podniků (kavárna, restaurace, prádelny, montážní 

podniky aj.) 
 

Opatření: 2.1.4 Rozvoj agroturistiky a nezemědělských činností 

2.1.4a Podpora agroturistiky ve vztahu k podnikání 

2.1.4.b Podpora nezemědělských činností ve vztahu k podnikání 

 

Specifický cíl: 2.2 Rozvoj spolupráce a partnerství  

Opatření: 2.2.1 Rozvoj nových partnerství 

2.2.1a Realizace společných kulturních, sportovních, společenských  

 a osvětových aktivit  

2.2.1b Rozvoj nových partnerství s ostatními MAS  

 

Opatření: 2.2.2 Podpora činnosti MAS  

2.2.2a Realizace společných kulturních, sportovních, společenských  

 a osvětových aktivit 
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2.2.2b Realizace společných aktivit a projektů v zájmu rozvoje území MAS 

(oblast dopravy, životního prostředí, bydlení, těžby uhlí aj.)  

 

Opatření: 2.2.3 Rozvoj mezinárodní spolupráce, sdílení dobré praxe 

2.2.3a Přeshraniční aktivity (ČR-PR-SR a jiné země)  

2.2.3b Výměna zkušeností s jinými zeměmi (dobrá praxe) 

Opatření: 2.2.4 Rozvoj meziregionální spolupráce, sdílení dobré praxe 

2.2.4a  Výměna zkušeností s jinými regiony (dobrá praxe) 

 

Specifický cíl: 2.3 Využití potenciálu brownfields a opuštěných objektů 

Opatření: 2.3.1 Revitalizace brownfields a opuštěných objektů 

2.3.1a Analýza nevyužitých brownfields a opuštěných objektů na území MAS 

2.3.1b Tvorba záměrů a následná revitalizace a nové využití brownfields 

a opuštěných objektů  

 

Specifický cíl: 2.4 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 

Opatření: 2.4.1 Infrastruktura cestovního ruchu 

2.4.1a Vybudování lanovky a sjezdovky na Kněhyni 

2.4.1b Vybudování lanovky Frýdlant nad Ostravicí - Lysá hora 

2.4.1c Rozhledny na území MAS (Ondřejník, Čupek apod.) 

2.4.1d Další podpora rozvoje již stávajících sportovních a zážitkových areálů 

(lyž. areály – zima/léto v návaznosti na již vybudovanou infrastrukturu) 

2.4.1e Zpřístupnění a revitalizace lokality Opálená, realizace památníku 

na místě zřícení letadla Messershmitt z druhé světové války 

Opatření: 2.4.2 Posílení rekreační funkce lesa 

2.4.2a Neproduktivní investice v lesích 

 

Opatření: 2.4.3 Doprovodná infrastruktura k cyklostezkám, naučným stezkám, 

turistickým trasám 

2.4.3a Zřízení doprovodné infrastruktury (odpočívadla, přístřešky, mobiliář aj.) 

2.4.3b Podpora rozvoje navazujících služeb ke stezkám (cyklopůjčovny, 

cykloopravny, občerstvení aj.) 

 

Specifický cíl: 2.5 Zvýšení efektivity strategického rozvoje a plánování 

Opatření: 2.5.1 Tvorba a aktualizace územních a strategických plánů 

2.5.1a Tvorba strategických a územních plánů  

2.5.1b Aktualizace strategických a územních plánů 
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Strategický cíl: 3 PŘÍZNIVÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO K ŽIVOTU S VYTVOŘENÝMI 

EFEKTIVNÍMI A DOSTUPNÝMI VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI, 

OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ A ZÁZEMÍM 

Klíčová oblast 3: Obce a život v nich 

Zaměření klíčové oblasti: občanská vybavenost, informovanost, bydlení a bezpečnost 

Specifický cíl: 3.1 Zajištění informačních a marketingových aktivit, animace území MAS 

Opatření: 3.1.1 Informovanost, publicita a absorpční kapacita 

3.1.1a Technické vybavení a propagace MAS 

3.1.1b Zajištění činnosti zaměstnanců kanceláře MAS 

3.1.1c Zajištění průvodcovských služeb 

 

Opatření: 3.1.2 Animace území regionu a partnerů MAS 

3.1.2a Pořádání informačních, vzdělávacích a propagačních akcí 

 

Opatření: 3.1.3 Propagace regionu 

3.1.3a  Publikační činnost, veletrhy, výstavy, akce regionálního charakteru 

 

Specifický cíl: 3.2 Zvýšení bezpečnosti v obcích 

Opatření: 3.2.1 Prevence kriminality 

3.2.1a Vytvoření obecní policie a její využití větším počtem obcí pro území 

MAS 

 

Opatření: 3.2.2 Vytvoření a modernizace zázemí složek záchranného systému 

3.2.2a Posílení vybavení hasičských sborů technikou a věcnými prostředky 

 

Specifický cíl: 3.3 Zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb 

Opatření: 3.3.1 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

3.3.1a Rozvoj spolupráce knihoven  

3.3.1b Podpora jazykového, přírodovědného, technického a odborného 

vzdělávání a inovací (projekty investičního rázu, šíření osvěty apod.) 

3.3.1c Celoživotní vzdělávání učitelů a spolupráce s pedagogy – specialisty 

3.3.1d Podpora rozvoje mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání 

3.3.1e Podpora spolupráce škol a potenciálních zaměstnavatelů (volba 

povolání, praxe, stáže, absolventská místa aj.) 

 

Opatření: 3.3.2 Rozvoj zařízení poskytujících sociální služby 

3.3.2a Podpora terénních, ambulantních, pobytových sociálních služeb včetně 

zajištění kvalitního informačního systému pro všechny věkové 

kategorie 
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Opatření: 3.3.3 Zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení a služeb 

3.3.3a Zajištění bezbariérovosti zdravotnických zařízení a služeb 

3.3.3b Rozšíření nabídky zdravotnických zařízení a služeb 

 

Specifický cíl: 3.4 Rozvoj zázemí a infrastruktury pro volný čas a sportovní činnost 

Opatření: 3.4.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce zázemí a infrastruktury 

pro volný čas a sportovní činnost 

3.4.1a Rozvoj areálů (objekty, podia, tribuny, hřiště aj.) pro volnočasové 

využití a spolkovou činnost 

3.4.1b Zřízení a rozvoj doprovodné infrastruktury pro volnočasové aktivity 
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Strategický cíl 4 ZDRAVÉ A ČISTÉ PROSTŘEDÍ, SPOLEHLIVÁ A KVALITNÍ 

INFRASTRUKTURA 

Klíčová oblast 4: Životní prostředí a infrastruktura 

Zaměření klíčové oblasti: odpadové hospodářství, technická a dopravní infrastruktura 

Specifický cíl: 4.1 Rozvoj technické infrastruktury 

Opatření: 4.1.1 Výstavba a revitalizace datových a telekomunikačních systémů 

a rozvodných sítí 

4.1.1a Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí a následujícího připojení 

k internetu 

4.1.1b Rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení a připojení 

k internetu 

 

Opatření: 4.1.2 Výstavba a revitalizace technické infrastruktury 

4.1.2a Výstavba a modernizace kanalizace, úpraven vod a čistíren odpadních 

vod 

 

Specifický cíl:  4.2 Rozvoj dopravní infrastruktury  

Opatření: 4.2.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklistické a pěší 

infrastruktury se zázemím při zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti 

4.2.1a Realizace bezpečnostních a bezbariérových prvků a opatření 

4.2.1b Dokončení páteřní cyklotrasy 

4.2.1c Vytvoření sítě cyklostezek na území 

4.2.1d Zřízení doprovodné infrastruktury k cyklostezkám a cyklotrasám 

 

Opatření: 4.2.2 Rekonstrukce sítě místních komunikací pro motorovou dopravu 

4.2.2a Rekonstrukce komunikací 

 

Opatření: 4.2.3 Rozšíření statické dopravy 

4.2.3a Zřizování nových parkovacích míst a parkovacích stání 

 

Specifický cíl:  4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň, ochrana přírody 

Opatření: 4.3.1 Rozvoj spolupráce v oblasti protipovodňové ochrany a krizového 

řízení 

4.3.1a Vytvoření funkčního systému ÚSES (Územní systém ekologické 

stability) na území MAS 

4.3.1b Výměna zkušeností a prezentace dobré praxe v oblasti protipovodňové 

ochrany a krizového řízení 

 
 

Opatření: 4.3.2 Realizace systémových opatření odstraňujících následky 

krizových situací  
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4.3.2a Realizace protipovodňových opatření a dalších opatření zamezujících 

negativnímu působení klimatických podmínek, nevhodné výstavby vč. 

provedení nezbytných analýz aj. 

4.3.2b Realizace opatření řešících následky extrémních výkyvů počasí 

způsobujících ohrožení zemědělské a lesní půdy 

 

Opatření: 4.3.3 Zlepšení ovzduší znečistěného vlivem lokálních topenišť v topné 

sezóně 

4.3.3a Monitoring kvality ovzduší a opatření pro zajištění jeho kvality 

 

Opatření: 4.3.4 Péče o zeleň na území MAS 

4.3.4a Rekultivace zelených ploch  

4.3.4b Realizace nových výsadeb zeleně (zelené zdi a střechy, aleje, liniové 

výsadby a doplňující zeleň) 

4.3.4c Ošetřování vzrostlé zeleně 

 

Opatření: 4.3.5 Investice do lesnictví 

4.3.5a Revitalizace lesních porostů 

4.3.5b Zlepšení technického vybavení v lesnictví 

 

Specifický cíl:  4.4 Zlepšení nakládání s odpady 

Opatření: 4.4.1 Předcházení vzniku odpadů a snížení vlivu jejich nebezpečných 

vlastností 

4.4.1a Osvěta v oblasti nakládání s odpady 

4.4.1b Odstranění nepovolených skládek 

 

Opatření: 4.4.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadu 

4.4.2a Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

4.4.2b Doplnění systému oddělení sběru, skladování a manipulace 

s odpadem (kompostárny, aj.) 

 

Specifický cíl:  4.5 Snížení energetické náročnosti 

Opatření: 4.5.1 Úspory energií ve veřejných budovách včetně využití zařízení 

na obnovitelné zdroje energie 

4.5.1a Provedení analýzy objektů vhodných k realizaci opatření pro úspory 

energie 

4.5.1b Realizace navržených opatření (např. zlepšení tepelně-technických 

vlastností budov, obvodových konstrukcí aj.)  

 

Opatření: 4.5.2 Využití obnovitelných zdrojů energie 

4.5.2a Realizace vytápění prostřednictvím tepelných čerpadel, solárních 

panelů a jiných obnovitelných zdrojů energie 

 


