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5. Strategická část 

Strategická část je klíčovým výstupem SCLLD MAS VaS z hlediska charakteru a zaměření budoucích 

rozvojových aktivit regionu a směřování dotačních prostředků do regionu prostřednictvím MAS. Na základě 

znalosti území, společenských podmínek a na úrovni trendů vývoje EU a ČR formuluje pro období sedmi let 

strategické cíle, specifické cíle a opatření.  

 

Obr. 1 Schéma cílů a vazeb SCLLD 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Strategický cíl – zformulován na základě hlavních záměrů analytické části, který naplňuje stanovenou vizi 

Priorita – sdružení specifických cílů do homogenních skupin 

Specifický cíl – slouží pro naplňování priorit a strategických cílů. 

Opatření - vedou k naplnění specifických cílů. Opatření se budou realizovat prostřednictvím konkrétních 

aktivit. Na této úrovni je definována alokace, fond, indikátory, typy projektů, cílové skupiny, příjemci atd. v 

případě, že je úroveň opatření v příslušném operačním programu využívána. 

Aktivity – témata, na jejichž základě vznikají příslušné projekty. 

 

5.1 Vize, strategické cíle a opatření 

Vize Místní akční skupiny vycházejí ze zkušeností při využívání metody LEADER (je popsána na více místech), 

z komunitních projednávání a jednání orgánů MAS, z jednání pracovních skupin a dalších společných 

formálních i neformálních platforem (NS MAS, KS NS MAS, SMS ČR, atd.). V těchto platformách, které zapojují 

soukromý, veřejný a neziskový sektor se tvoří také další kroky, mezi nimiž jsou postupně definovány také cíle 

a opatření k nim vedoucí.  

 

5.1.1 Stanovení mise a vize MAS VaS 

Nabízíme našemu území vizi, která udává důvod, proč je strategie MAS VaS zpracována, je stanovena i mise 

MAS, což je prohlášení o poslání MAS. 

Úkolem Místní akční skupiny je propojovat soukromý, veřejný a neziskový sektor a tak být schopna reagovat 

na problémy všech subjektů působících na venkově. 

Vize
Strategický 

cíl

Priorita

(např. 1.)

Specifický 
cíl 

(např. 1.1.)

Opatření 
(např. 
1.1.1.)

Aktivity
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Metoda LEADER je způsob rozvoje venkova, který je v Evropě uplatňován od roku 1991. 

Pod slovem LEADER se skrývá zkratka francouzských slov, které v překladu znamenají „propojování aktivit 

rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Smyslem programu LEADER je podpořit spolupráci veřejného, 

soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni, a to na základě principu zdola-nahoru. Zástupci obcí, 

podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol nebo prostě aktivní občané vytvoří tzv. místní akční 

skupinu. Ti, na základě svých potřeb, které sami znají, nejlépe vytvoří rozvojovou strategii území. Z Evropského 

fondu pro rozvoj venkova pak MAS dostávaly finanční prostředky, které rozdělovaly na projekty ve svém 

území. V současném plánovacím období (2014+) je financování multifondové s možností používat i jiné a nové 

finanční nástroje. 

 

Základní principy metody LEADER: 

 přístup zdola nahoru 

 realizace rozvojové strategie 

 dodržování principu partnerství (spolupráce mezi veřejnou správou, podnikatelskými subjekty, 

neziskovými organizacemi a dalšími subjekty). 

 podpora inovativních projektů, víceodvětvových akcí založených na spolupráci subjektů z různých 

odvětví místního hospodářství. 

 vytváření sítí místních partnerství 

 

Úloha MAS v Evropských strukturálních a investičních fondech: 

 realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (programování, výběr a realizace projektů) 

prostřednictvím CLLD) 

 realizace integrovaných projektů (nositel nebo koordinátor projektu je MAS) 

 dotační poradenství v regionu 

 animace území a podpora spolupráce  

 

Vize shrnuje, čím chce společnost být a popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současností tím, 

že definuje hlavní dlouhodobé změny. Je zdrojem inspirace a poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro  

následnou tvorbu základních strategických a specifických cílů. 
  

MISE MAS
Poslání MAS je celkový rozvoj svěřeného regionu prostřednictvím metody LEADER. 

MAS ucelenými akcemi z nejrůznějších sektorů života naplňuje místní rozvojovou strategii, 
která byla vytvořena na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru. Podstatou 

práce MAS je spolupráce, vzájemná výměna zkušeností, důraz na inovace a realizace 
projektů financovaných nejen z evropských dotací. 
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Vize z hlediska navržených oblastí rozvoje: 

 Rozvoj obcí a venkovského území  

o region s podmínkami pro kvalitní život, s kvalitními sociálními a zdravotními službami 

o region s aktivními obyvateli a bohatým spolkovým a kulturním životem  

 Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti  

o region s příznivým podnikatelským prostředím a cestovním ruchem, využívající ke svému 

rozvoji místní zdroje, inovativní přístupy a kooperační vazby 

o podpora soustavného vzdělávání, nových technologií, pracovních příležitostí, solidarity, 

informovanosti 

 Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví 

o region s multifunkčním zemědělstvím a lesnictvím, využívající ke svému rozvoji místní zdroje, 

inovativní přístupy a kooperační vazby 

 Obnova venkovské krajiny 

o region s podmínkami pro trvale udržitelný rozvoj 

o důraz na zdravé životní prostředí 

 Oživení cestovního ruchu 

o region s rozvinutým cestovním ruchem, využívající ke svému rozvoji místní zdroje, inovativní 

přístupy a kooperační vazby 

 Spolupráce pro společné projekty 

o region opírající se o zdejší společenství, jeho soudržnost a schopnost vzájemně spolupracovat 

 Místní partnerství MAS - aktivní venkov 

o důraz na spolupráci veřejného a soukromého sektoru 

o podpora aktivity obyvatel 

5.1.2 Strategické cíle, specifické cíl a opatření 

MAS Vizovicko a Slušovicko pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020 definovala 

4 strategické cíle a 7 priorit. 

VIZE MAS

Území MAS Vizovicko a Slušovicko je svébytným regionem, který vytváří 
podmínky pro kvalitní a trvale udržitelný život. Rozvoj se opírá o zdejší 

společenství, jeho soudržnost a schopnost vzájemně spolupracovat. 

Daří se být  regionem s příznivým podnikatelským prostředím, multifunkčním 
zemědělstvím, lesnictvím a cestovním ruchem. Ke svému rozvoji využívá jak 

místní zdroje, tak i inovativní přístupy a kooperační vazby. 

Podporuje soustavné vzdělávání a nové technologie, pracovní příležitosti, 
solidaritu a informovanost. Je aktivní ve spolupráci veřejného a soukromého 

sektoru, zkvalitňování sociálních a zdravotních služeb. 

Pečuje o zdravé životní prostředí. Navazuje a rozvíjí silné tradice, vazby na 
rodinu a hrdost zdejších lidí na místa, kde se narodili a žijí. 

Podporuje aktivitu obyvatelstva a bohatý spolkový a kulturní život.
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5.1.2.1 Strategické cíle 

 

 

 
 

Zda byly tyto strategické cíle v průběhu realizace SCLLD naplněny, bude sledováno na následujících interních 

indikátorech: 

Název Strategického cíle Indikátor 

Počáteční 

hodnota 

k 31.12.2014 

Konečná 

hodnota 

k 31.12. 2023 

Zajistit kvalitní občanské vybavení a služby 
Počet obyvatel na území 

MAS 
19 793 19 793 ≤ x 

Rozvíjet na území zdravou 

konkurenceschopnou ekonomiku tvořící 

pracovní místa, založenou na regionálním 

průmyslu, službách, zemědělství a lesnictví 

a cestovním ruchu 

Nezaměstnanost 6,03 % x ≤ 6,03 % 

Počet aktivních 

ekonomických subjektů 
2845 2845 ≤ x 

Posílit péči o krajinu a životní prostředí 

Počet projektů zaměřených 

konkrétně na zlepšení 

životního prostředí 

0 5 

Podporovat partnerství a spolupráci 
Počet společných projektů 

obcí 
0 12 

 

5.1.2.2 Priority rozvoje MAS 

V návaznosti na analytickou část, veřejná projednávání, místní šetření, přizvané odborníky a na základě 

znalosti regionu a s ohledem na relevantní strategické dokumenty bylo identifikováno sedm priorit, 

potřebných pro další rozvoj regionu.  

•Cílem je zajistit podmínky pro kvalitní život v obcích a jejich další
rozvoj. Zabezpečit potřebné služby pro obyvatele obcí a investice
do infrastruktury.

Zajistit kvalitní občanské 
vybavení a služby

•Cílem je zvyšovat konkurenceschopnost místních
podnikatelských subjektů v průmyslu, zemědělství a lesnictví,
službách a cestovním ruchu a zároveň rozvíjet jejich spolupráci.
Zaměřit se na využívání místních zdrojů, inovativních přístupů,
propagaci regionu a lokálního trhu. Prostřednictvím podpory
sociální ekonomiky a celoživotního vzdělávání zvýšit
zaměstnanost v regionu a prostřednictvím podpory
dobrovolnictví prospívat místní komunitě.

Rozvíjet na území zdravou 
konkurenceschopnou 

ekonomiku tvořící pracovní 
místa,   založenou na 

regionálním průmyslu, službách, 
zemědělství a lesnictví a 

cestovním ruchu

•Cílem je zlepšit údržbu a péči o krajinu a životní prostředí –
zachovat biologickou rozmanitost, zemědělství a lesnictví 
s vysokou přírodní hodnotou. Zaměřit se na ochranu životního 
prostředí včetně zmírňování negativních vlivů změn klimatu 
a zlepšení informovanosti občanů v této oblasti 
(environmentální výchova). 

Posílit péči o krajinu a životní 
prostředí

•Cílem je podpora spolupráce v regionu, meziregionální a
mezinárodní a posílení spolupráce veřejného a soukromého
sektoru.

Podporovat partnerství a 
spolupráci
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Prostředky pro naplňování specifických cílů jsou: spolupráce, kvalitní management, CLLD, dostupné dotační 

programy a vlastní finanční zdroje. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Grafický přehled priorit rozvoje SCLLD MAS VaS 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.1.2.3 Specifické cíle a opatření 

1. ROZVOJ OBCÍ A VENKOVSKÉHO ÚZEMÍ 

1.

Rozvoj obcí a venkovského území

2.

Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti 
(zaměstnanost a vzdělanost)

3.

Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví 

4.

Obnova venkovské krajiny

5.

Oživení cestovního ruchu

6.

Spolupráce pro společné projekty

7.

Místní partnerství MAS - aktivní venkov
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Priorita je zaměřena na rozvoj obcí a venkovského území s cílem zajistit podmínky pro kvalitní život v obcích 

a zabránit možnému odlivu obyvatel z obcí. Zahrnuje zlepšení občanské vybavenosti včetně poskytování 

dostatečné nabídky služeb, rozšíření volnočasových aktivit pro obyvatele a dále rozvoj infrastruktury 

(dopravní i technické). 

K spokojenosti občanů s životem v obci lze přispět výstavbou, rekonstrukcí a modernizaci objektů občanské 

vybavenosti, zajištěním potřebné kapacity zdravotních a sociálních služeb v odpovídající kvalitě, 

zatraktivněním vzhledu obcí, zlepšením možností trávení volného času v obci (bez nutnosti dojíždět 

za volnočasovými aktivitami do měst), posílením kvality školství a zlepšením stavu technické infrastruktury, 

což má dopad i na naplňování trvale udržitelného rozvoje.  

 

1.1. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb 

1.1.1. Rozvoj bydlení v obcích 

1.1.2. Modernizace a výstavba objektů veřejných institucí 

1.1.3. Obnova a výstavba kulturních a multifunkčních zařízení 

1.1.4. Bezpečný život 

1.1.5. Podpora kulturních a společenských akcí 

1.1.6. Podpora technického vybavení a zázemí základních složek IZS 

1.2. Zlepšení vzhledu veřejných prostranství 

1.2.1. Úprava vzhledu obcí 

1.2.2. Obnova a údržba zeleně 

1.2.3. Vytváření a obnova odpočinkových zón 

1.2.4. Obnova a údržba obecního mobiliáře 

1.3. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a volnočasové aktivity a rozvoj 

školského a celoživotního vzdělávání a zájmové činnosti 

1.3.1. Modernizace a výstavba objektů (infrastruktury) školního a předškolního vzdělávání a jejich 

vybavení  

1.3.2. Výstavba a modernizace školících a vzdělávacích center, prostor pro celoživotní vzdělávání, podpora 

infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

1.3.3. Podpora kvalitního školského a celoživotního vzdělávání obyvatelstva (do popisu inkluze, vzdělávání 

pedagogů, komunitní školy, podporovatelné zájmové činnosti apod.) 

1.3.4. Podpora činnosti dětí, mládeže a volnočasových aktivit 

1.3.5. Výstavba a modernizace sportovišť a doprovodné infrastruktury pro volný čas 

1.4. Zlepšení zdravotní a sociální péče  

1.4.1. Modernizace a výstavba objektů zdravotní vybavenosti, jejich vybavení 

1.4.2. Modernizace a výstavba objektů sociální vybavenosti, jejich vybavení – sociální služby a sociální 

začleňování 

1.4.3. Podpora provozu zdravotnických služeb 

1.4.4. Podpora sociálních služeb a služeb zaměřených na sociální začleňování 

1.4.5. Podpora prorodinných opatření  

1.4.6. Podpora sociální ekonomiky  

1.5. Zvyšování kvality a dostupnosti technické infrastruktury 

1.5.1. Rekonstrukce, údržba a budování místních komunikací, chodníků, zastávek, přestupních terminálů 

a parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy 

1.5.2. Modernizace kanalizace a ČOV 

1.5.3. Modernizace vodovodů 

1.5.4. Zlepšování a podpora energetických a telekomunikačních sítí 

1.5.5. Podpora vysokorychlostního internetového připojení 

1.5.6. Budování a údržba veřejného osvětlení a rozhlasu 

1.5.7. Výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras a doprovodné infrastruktury pro cesty do 

zaměstnání, škol, za službami 

1.5.8. Územně plánovací dokumentace obcí 
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2. PODPORA PODNIKÁNÍ, SLUŽEB A ZAMĚSTNANOSTI 
Priorita je zaměřena na podporu podnikání, služeb a zaměstnanosti s cílem zvýšit konkurenceschopnost 

místních podnikatelských subjektů a zároveň rozvíjet jejich spolupráci. Podnikání má v regionu dlouhodobou 

tradici a je zde široká základna především malých a středních podniků. Priorita 2 se zaměřuje na jejich 

podporu, na podporu lokálního trhu a dále na podporu vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání. Důležitá je i 

podpora zaměstnanosti, neboť i když se míra nezaměstnanosti pohybuje pod celorepublikovým průměrem, 

výrazně přibývá v regionu nezaměstnaných osob ze skupin ohrožených vyloučením na trhu práce 50+ 

a dlouhodobě nezaměstnaní.   

 

2.1  Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků  

2.1.1. Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – 

nezemědělské činnosti 

2.1.2. Využití ploch brownfields a vznik ploch pro podnikání 

2.2. Zlepšení podmínek pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání v podnikání 

2.2.1. Zavádění inovačních technologií 

2.2.2. Podpora výzkumu ve venkovských podnicích 

2.3. Zlepšení podmínek pro zaměstnanost a fungování pracovního trhu 

2.3.1. Podpora vytváření a udržitelnosti nových pracovních míst 

2.3.2. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace (včetně dalšího profesního vzdělávání) 

2.3.3. Podpora zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce 

2.3.4. Poradenská činnost v oblasti podnikání a zvyšování manažerských schopností podnikatelů 

3. EFEKTIVNÍ A ŠETRNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 
Priorita 3 je zaměřena na podporu zemědělství a lesnictví s cílem zvýšit konkurenceschopnost místních 

podnikatelských subjektů v těchto odvětvích a zároveň rozvíjet jejich spolupráci. V rámci priority je definováno 

5 specifických cílů. Rozšiřování a modernizace zemědělských subjektů zahrnuje také revitalizaci zemědělských 

objektů a podpory malých farem, přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům je zaměřeno na 

inovace a modernizaci technologií a podporu ekologického zemědělství a mimoprodukční funkce krajiny. 

Významný i z hlediska rozvoje cestovního ruchu a podpory lokálního trhu je specifický cíl přidávání hodnoty 

zemědělským a lesnickým produktům, který zahrnuje také podporu tradičního ovocnářství. Vzhledem 

k významné ploše lesů na území regionu MAS VaS je důležitá podpora lesního hospodářství. 

 

3.1. Zvýšení konkurenceschopnosti místního zemědělství 

3.1.1. Investice do rostlinné a živočišné výroby 

3.1.2. Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

3.1.3. Podpora ekologického zemědělství a regenerace a zakládání sadů a podpora ovocnářství  

3.1.4. Podpora zemědělské infrastruktury  

3.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místního lesnictví 

3.2.1. Budování a údržba lesních cest – lesnická infrastruktura 

3.2.2. Podpora investic do lesnických technologií a technologií na zpracování lesnických produktů  

3.2.3.  Obnova zakládání lesních porostů  

3.2.3. Podpora mimoprodukčních funkcí lesa – environmentální a společenské funkce  

3.2.4. Podpora preventivních opatření v lesích před protipovodňovými situacemi  

3.2.5. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

3.3. Zlepšení podmínek pro spolupráci a vytváření sítí a trhů mezi podnikateli 

3.3.1. Podpora spolupráce při sdílení zařízení a zdrojů  

3.3.2. Spolupráce k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místního trhu 

3.4. Zlepšení zpřístupnění zemědělských a lesnických pozemků  

3.4.1.  Pozemkové úpravy 

3.5.     Zlepšení přístupu k odbornému vzdělávání, informování a získávání dovedností v zemědělství 

a lesnictví 
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3.5.1. Podpora odborného vzdělávání, získávání dovedností a informačních akcí v zemědělství, 

potravinářství, lesnictví 

3.5.2. Zavádění inovací v zemědělství a lesnictví 

+ Projekt Spolupráce 

 

4. OBNOVA VENKOVSKÉ KRAJINY 
Priorita Obnova venkovské krajiny se zaměřuje především na ochranu životního prostředí a obnovu 

přirozených funkcí krajiny. Jde především o ochranu půdy, ovzduší a vod a obnovu původních krajinných prvků 

a vznik nových. Důraz je kladen i na využívání obnovitelných zdrojů energie a ekonomické a ekologické 

nakládání s odpady, které také výrazně přispívají k ochraně životního prostředí. Priorita MAS VaS se vyznačuje 

krásnou krajinou přírodních parků Vizovické vrchy a Hostýnské vrchy. Právě zachovalá venkovská krajina 

a zdravé životní prostředí jsou významné pro trvale udržitelný rozvoj regionu a dále pro turistický potenciál 

oblasti. 

 

4.1.  Zlepšení ochrany půdy, ovzduší a vod 

4.1.1. Výstavba a modernizace zásobáren na pitnou vodu – posílení zdrojů pitné vody 

4.1.2. Podpora kvality podzemních a povrchových vod 

4.1.3. Podpora protierozních opatření 

4.1.4. Opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny  

4.1.5. Snižování emisí do ovzduší  

4.2. Podpora protipovodňových opatření  

4.3. Zvyšování ekologické stability krajiny 

4.3.1. Obnova původního rázu a zvýšení stability krajiny  

4.3.2. Obnova říčních toků a vodních ploch 

4.3.3. Výstavba a revitalizace rybníků a podpora rybníkářství 

4.3.4. Podpora biologické rozmanitosti krajiny 

4.4. Využívání obnovitelných zdrojů energie 

4.4.1. Podpora alternativních/obnovitelných zdrojů energie - snižování energetické náročnosti budov, 

využívání odpadního tepla 

4.4.2. Spravování a využití biomasy, včetně pořízení strojů a vybavení  

4.4.3. Zavádění úsporných systémů v energetice 

4.5. Zefektivnění nakládání s odpady 

4.5.1. Řešení sběru, separace a odvozu odpadu 

4.5.2. Zajištění zpracování a likvidace odpadu 

4.5.3. Osvěta a vzdělávání v oblasti nakládání s odpady  

 

5. OŽIVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU 
Priorita je zacílena především na zkvalitnění infrastruktury a služeb pro cestovní ruch v regionu a péči o 

kulturní dědictví. Území MAS disponuje vysokým turistickým potenciálem (krajina, tradice, kulturní život), je 

však třeba jej rozvíjet a podpořit vhodnými marketingovými aktivitami, aby oblast byla atraktivní i pro delší 

pobyty návštěvníků. Důležitá je podpora cykloturistiky, rozšíření turistických, naučných a dalších stezek, 

budování nových turistických atraktivit. Region je vhodný i pro cestovní ruch zaměřený na nízkonákladovou 

turistiku orientovanou na cyklisty, rodiny s dětmi, seniory. 

 

5.1. Zkvalitnění infrastruktury pro cestovní ruch 

5.1.1. Zkvalitnění a budování sítě cyklistické infrastruktury (in-line dráhy)  

5.1.2. Zkvalitnění, budování a údržba hipotras, turistických, naučných a dalších stezek  

5.1.3. Zlepšení doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch1  

                                                
1 Např. parkoviště, přístupové cesty, informační tabule, odpočívadla 
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5.1.4. Nové turistické atraktivity 2  

5.2. Péče o kulturní dědictví regionu 

5.2.1. Rekonstrukce památek místního a regionálního významu  

5.2.2. Obnova památek kulturního dědictví – národní kulturní památky  

5.2.3. Podpora vzniku muzeí a výstavních expozic, knihoven a soudobého umění 

5.2.4. Podpora tradic a národopisu,  

5.3. Podpora ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb v cestovním ruchu 

5.3.1. Rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu  

5.3.2. Rozvoj služeb pro turisty3  

5.4. Marketing rozvoje cestovního ruchu 

5.4.1. Marketingová podpora cestovního ruchu 

5.4.2. Vytvoření systému partnerské spolupráce 4 

 

6. SPOLUPRÁCE PRO SPOLEČNÉ PROJEKTY 5 
Priorita je zaměřena na spolupráci aktérů v území na úrovni obcí, mikroregionů i spolupráci nadregionální – v 

rámci ČR i nadnárodní. Priorita si klade za cíl podpořit spolupráci veřejných subjektů, spolků a neziskových 

organizací či podnikatelských subjektů – uvnitř i napříč sektory. V jejím rámci budou realizovány integrované 

projekty zaměřené na posílení spolupráce, na podporu regionálního trhu, ovocnářství a řemesel, využití Baťovy 

dráhy, podporu cykloturistiky a ekologické dopravy. Podpora vzdělávání, mezigenerační výměny a sociálního 

života zahrnuje například i oblast dobrovolnictví či environmentálního vzdělávání. 

 

6.1. Spolupráce obcí 

6.1.1. Spolupráce v oblasti regionálního školství, dopravní infrastruktury a krizového řízení 

vč. protipovodňové ochrany – témata Strategie spolupráce obcí vytvořeného v rámci SMS ČR 

6.2. Integrované projekty  

6.2.1. Meziobecní, meziregionální a mezinárodní spolupráce 
6.2.2. Podpora regionálního trhu, ovocnářství a řemesel 
6.2.3. Využití Baťovy dráhy, rozvoj cykloturistiky a ekologické dopravy pro cestovní ruch a dojížďku 

do práce 
6.2.4. Podpora vzdělávání, mezigenerační výměny a sociálního života  

 

7. MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ MAS – AKTIVNÍ VENKOV 
Priorita 7 je zaměřena na rozvoj spolupráce místní akční skupiny s aktéry v území, s dalšími MAS i na 

nadregionální spolupráci. Dále podporuje zlepšení koordinačních a poradenských schopností MAS. Významná 

je podpora propagace MAS, neboť je důležité, aby obyvatelé regionu byli o aktivitách MAS dostatečně 

informování a mohli se zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje regionu.  

 

7.1. Podpora činnosti MAS 

7.1.1. Podpora činnosti MAS (administrativní zajištění činnosti MAS, poskytování konzultační činnosti, 

přenos příkladů dobré praxe, vzdělávání managementu, rozvoj dobrovolnických aktivit) 

7.1.2. Zlepšení propagace MAS (společenské a vzdělávací akce, informování veřejnosti a medializace, 

prezentace činností, projektů a příkladů dobré praxe) 

7.2. Příprava a realizace SCLLD a podpora animační činnosti 

                                                
2 Např. rozhledny, studánky 
3 Např. půjčovny, opravny, atrakce 
4 Např. destinační management 
5 Další náměty na projekty spolupráce: 

Projekty v oblasti kulturního dědictví  
Rozvoj sportovišť, volnočasových areálů a volnočasových aktivit 
Technické vybavení v rámci meziobecní spolupráce 
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7.2.1 Rozvoj spolupráce partnerů (plánování a realizace společných projektů, nadregionální a mezinárodní 

projekty)  

 

5.1.3 Koincidenční matice 

Koincidenční matice vyjadřuje intenzitu vazeb mezi jednotlivými body SWOT analýzy a specifickými cíli dané 
prioritní oblasti. Je též vyjádřením potenciálu daného opatření – do jaké míry mohou aktivity zahrnuté pod tyto 
SC využít silných stránek či příležitostí, případně eliminovat slabé stránky a hrozby území MAS Vizovicko a 
Slušovicko.  
Koincidenční matice slouží též jako kontrolní zpětná vazba formulovaných specifických cílů a aktivit ke 
zjištěným skutečnostem v rámci syntetické části tvorby strategického plánu. 
Koincidenční matice je přílohou tohoto dokumentu. 

 


