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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  

Seznam obcí Strážnicka, které souhlasily s realizací SCLLD pro programové období 2021–2027 na svém území 
v rámci Standardizace MAS v roce 2020. Počet obyvatel obcí vychází ze statistických údajů platných k 31. 12. 
2019.  

 
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Strážnicko 

Název obce  Počet obyvatel k 31. 12. 2019 Rozloha katastru  v ha 
Hroznová Lhota 1 258 905,2 
Kněždub 1 128 1609,1 
Kozojídky 510 292,1 
Petrov 1 333 1164,7 
Radějov 837 2410,1 
Strážnice 5 637 3141,0 
Sudoměřice 1 269 933,0 
Tasov 552 637,4 
Tvarožná Lhota 909 1746,1 
Vnorovy 3 029 1688,2 
Žeraviny 196 231,1 

CELKEM 16 658 obyvatel 14 758 ha 

Zdroj: Data ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas  
 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Strážnicko je historický příhraniční region se Slovenskem se spádovostí do města Strážnice, které sloužilo do roku 
1938 jako tzv. malý okres. Obce pojí společné geografické a přírodní podmínky (podhůří Bílých Karpat až po řeku 
Moravu) i společné dějiny a tradice (etnografický region Strážnické Dolňácko) v příhraniční oblasti za řekou 
Moravou. Obce v okolí města Strážnice využívají služeb města dodnes a také spolu řeší řadu komunitních i 
rozvojových problémů.  

Současná krajina má dva fenomény – velké bloky orné půdy v centrální části a v pohoří a u řeky Moravy řadu 
původních biotopů chráněných v území Natura 2000 (Strážnické Pomoraví, Čertoryje) rozsáhlé lesní porosty 
s přírodě blízkou druhovou skladbou dřevin vážou vzácnou faunu a floru. To je také jedním z důvodů ochrany 
většiny území jako CHKO Bílé Karpaty. Luční společenství a mozaiková krajina sadů a vinohradů v Bílých 
Karpatech mají vysokou druhovu rozmanitost. V území se zachoval i tradiční způsob hospodaření. To jsou hlavní 
důvody, proč je velká část kopcovitého území od roku 1996 součástí Biosférické rezervace UNESCO Bílé Karpaty. 
Hlavním posláním je ochrana biologické rozmanitosti a udržení harmonického využívání krajiny. Strážnice je 
významné školské a národopisné centrum a sídlí zde Národní ustav lidové kultury provozující skanzen a pořádající 
každoročně světoznámé Strážnické slavnosti. Území protíná silnice R55  a železnice místního významu Hodonín 
- Veselí. Ve Strážnici jsou tři střední školy a kulturní zázemí. Většími zaměstnavateli jsou podniky ve Strážnici 
Gumex, Hobža, Žerotín, Leros, apod. 

 

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

Mapové zobrazení území působnosti MAS obsahující hranice území působnosti MAS, územních obvodů obcí, 
krajů (NUTS3) a hranice regionů soudržnosti (NUTS2).  

Obrázek 1 Území působnosti MAS Strážnicko s vyznačením hranic obcí  

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
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Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php 
 
Obrázek 2 Území působnosti MAS Strážnicko v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3  

 

Zdroj: 
NS 

MAS, 

Zdroj:www.nsmascr.cz  

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Vznik MAS vyšel z historických souvislostí a potřeb obcí a navazoval na spolupráci obcí v dobrovolném svazku 
obcí Mikroregion Strážnicko a podnikatelů od roku 2002. V Mikroregionu Strážnicko byly realizovány první 
projekty spolupráce metodou Leader v rámci POV MMR v letech 2004 - 2006. Strážnicko bylo vybráno jako pilotní 
mikroregion pro tuto metodu v rámci ČR (viz kap. 13). Platforma MAS byla vytvořena v roce 2004 nejdříve 
jako poradní orgán Mikroregionu Strážnicko (stejné katastry obcí). MAS Strážnicko (dříve „Strážnicko“ Místní 
Akční Skupina) byla založena v roce 2005 na podnět manažera Mikroregionu Strážnicko, jako nástroj na postupné 
rozšiřování obecní spolupráce se soukromou sférou – podnikateli a neziskovými organizacemi. V době vzniku 

http://www.lags.cz/mapa2021.php
http://www.nsmascr.cz/
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v roce 2005 byla územní působnost v 10 obcích. V průběhu roku 2008 se rozrostla na základě zájmu sousední 
obce Vnorovy na 11 obcí. Zakládající členové aktivně působí v MAS dodnes. V roce 2016 získala MAS Osvědčení 
o standardizaci, následně podala žádost o podporu integrované strategie zpracované na základě komunitního 
projednání v území (schválena 4/2017). Na základě schválené strategie umožňila MAS žadatelům na svém území 
ve stávajícím programovém období (2014–2020) čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního 
programu (20 887  tis. Kč), Programu rozvoje venkova (8 970  tis. Kč), a Operačního programu Životní prostředí 
(14 744 tis. Kč). Území působnosti MAS v programovém období 2014–2020 zahrnuje 10 obcí a 1 město. Území 
působnosti MAS se v období 2021–2027 oproti období 2014–2020 nemění.  

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

Spolupráce na území MAS Strážnicko vychází ze spoluprace obcí v rámci DSO Mikroregion Strážnicko, spolupráce 
škol v rácmi MAP ORP Veselí nad Moravou, zapojením drobných podnikatelů a sdružení v rámci partnerů MAS 
Strážnicko a MAS pracovních skupin Podnikatelé,  Slow food – drobní zemědělci, sdružení Vinařů Strážnicka, 
sdružení zahrádkářů s nimiž MAS spolupořádá i akce pro veřejnost (Zarážání hory, trhy na Strážnickém 
vinobraním, Slavnost okeruší, Svatomartinká husa,) a projekty spolupráce (Cykloresort Strážnicko, Klimagreee, 
Školní zahrada- přírodní učebna, Malý Leader) 

MAS se pomocí větší informovanosti: vytvoření TIC Strážnicko, turistický infomateriál Průvodce Strážnicka, , 
webové stránky, propagační materiály, témat. akce atd.) podařilo aktivně zapojit lidi do spolkové činnosti a oživit 
aktivity místních spolků spojených s tradicemi regionů, podpořit venkovskou turistiku - cyklostezky a místní 
produkce – vinařská turistika, propagace ovocnářství a také usměrnit potřeby služeb v cestovním ruchu – služby  
tzv. návštěvnických míst. MAS Strážnicko je spoluzakladatelem TAS – Turistické asociace Slovácko – 
destinace CR pro region Slovácko v JMK. Vznikly projekty na podporu rozvoje drobných výrob a služeb v regionu 
v rámci celorepublikové sítě – Regiony sobě – směřující k zavedení regionální značky ale i podporu společných 
aktivit, venkovské a poznávací turistiky, šetrného hospodaření v krajině i další rozvoj přírodně-historického 
potenciálu v území.  Obce s podporou MAS se postupně zapojují do Soutěž Vesnice roku. Obce Tvarožná Lhota, 
Hroznová Lhota a  Kozojídky získaly celorepublikové ocenění. Pro ochranu půdy obce Tvarožná Lhota, Radějov. 
Petrov vstoupili do Evropské aliance půdy ELSA.  

Na základě těchto vazeb vstupují jednotliví aktéři do tvorby SCLLD 2021+, která probíhá od roku 2019. Podněty 
sbírají pracovníci kanceláře MAS a organizují pracovní schůzky na základě niž byly definována vize do roku 2027, 
doplňován rozsah aktivit , a vytvářen seznam strategických cílů. Strategické cíle – jejich obsah a rozsah byl 
schválen na podzim roku 2020 v rámci Focus group a pro jednotlivé cíle byli stanoveni gestoři, které téma 
komunikují napříč územím a také s partnery vně území. Počátkem roku 2021byly schváleny Radou MAS 
Strategické a specifické cíle v pěti oblastech udržitelného rozvoje území. 

 

Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD  

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Individuální rozhovory se starosty obcí v území 
působnosti MAS1  

2. 2020 – 12. 2020 

Sběr podnětů v rámci komunitní akce (strážnické 
vinobraní, zarážání hory 

8,9. 2019 

Jednání PS obce 12. 2020-2/2021 

Jednání PS podnikatelé 2. 2020 

Jednání PS Slow food 2. 2020 

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor / jednání 
u kulatého stolu  

2. 2019 

Veřejné projednání návrhu strategie                            na pracovních skupinách 

Příloha: prezenční listina, zápis, fotografie ze skupinového rozhovoru (focus group) 
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1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Na www.straznicko-mas.cz je zápisy a fotodokumentací dokumentováno zapojení komunity a relevantních aktérů 
z území do tvorby strategie CLLD.  

 

Obr: Jednání PS Starostové, 12.2020  

 

 

Obr.: Setkání fokusní skupiny 2.2019 při tvorbě SCLLD  MAS Strážnicko z.s. ve Strážnici  

 

 

 

http://www.straznicko-mas.cz/
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2. Analytická část  

2.1 Socioekonomická analýza 

Území MAS Strážnicko je má bohatý přírodní, kulturní, hospodářský potenciál, který může uspokojovat potřeby 
pro kvalitativní rozvoj území. Problémy rozvoje jsou dány především okrajovou polohou v rámci státu i přírodními 
podmínkami JV Moravy. Novým problémem, posledních 20 let  je omezené je možnost užívání přírodních zdrojů 
včetně vody a půdy. Kraj je ohrožen sociálně (vysoká nezaměstnanost v marginální oblasti vycházející z malé 
dostupnosti a síťování, nevyužití středové polohy v Evropě) i ekologicky (eroze a sucho v intenzivně užívané 
zemědělské krajině). 

Přírodní potenciál je v současnosti jen částečně využit v oblasti zaměstnanosti, kde tvoří cca 3% 
(malozemědělci, drobné výroby, šetrný CR apod.) v možnosti rekreace  (RO Mlýnky, RO Lučina) a turistiky (Baťův 
kanál, vinařské sklepy Plže, expozice Oskeruší, zámek Strážnice, Skanzen atd).  Z hlediska diverzifikovanosti 
krajiny (lesnaté pohoří, niva Moravy, kulturní krajina, vhodné teplé klima, terénní dostupnost, zachovalý krajinný 
ráz) je potenciál v přírodě blíkých částech oblasti obnovy původní biodiverzity šetrného hospodářství, energetické 
a materiálové využití biomasy nebo diverzifikovaného extenzivního hospodaření s obnovou a rozvojem tzv. 
krátkých spotřebních řetězců. Jedinečná mozaika tradičních hospodářských struktur nabízí další rozvoj 
komerčního vinařství a ovocnářství s vyšším podílem regionálních druhů a sort, a vázané formy turistiky. Významné 
luční přírodní biotopy – CHKO, PR, PP; enklávy stepních lokalit – např. Žerotín umožnují rozvoj potenciálu na 
úrovni poznávací turistiky, dotovaných systémů tvorby ŽP např. pastevectví v Karpatech.  

Katastry obcí jsou všechny výrazně zemědělsky využity (velké bloky orné půdy) a potýkají se s problémy erozí 
(nad 10 tun/ha/rok) a záplav. Obce jsou málo připraveny (možnosti adpatace a resilience) na udržitelný 
rozvoj v území a případné změny klimatu. Mnohé obce nemají aktualizované UPD a většinově stále nemají 
zpracované Komplexní pozemkové úpravy, které by umožnily další udržitelný rozvoj v území. Dlouhodobě vzniká 
v  krajině řada ohrožení, a to v podobě eroze půdy, sucha, náhlých záplav atd., které je možné do značné míry 
eliminovat pomocí schválení KPÚ jednotlivých obcí. V posledním desetiletí jsou realizované první projekty na 
omezení erozí – biopásy, výsadby v blocích zem. půdy. 

Obr.č  3. Vodní eroze (2009) v tunách na hektar za rok.  

 

                         hranice MAS Strážnicko 

Zdroj: Atlas krajiny ČR, MŽP 2009 

 

Důležité je také hospodaření se zdroji, především s vodu a odpady TKO, BRKO apod. Také vytváření nových 
lokálních zdrojů obnovitelné energie a inovace v úspoře nenergie jsou klíčové oblasti rozvoje k udržitelnosti. 
Strážnicko je chudé na vodní zdroje ovšem bohaté na počet slunečních dní pro zavádění FVE. Realizace projektů 
na obnovu a využití místních zdrojů biomasy, deštové vody a sluneční energie, efektivní  3R politiky 
(redukce/znovuužtí/recyklace) v místě, společných opatření KoPÚ a dalších komplexních šetrných zásahů do 
inzenzivní krajiny by mohla  stabilizovat míru nízké nezaměstnanosti.  
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Lidé a společnost 

Populační rozvoj můžeme označit za setrvalý se setrvalou tendencí ve srovnání posledního desetiletí (viz tab. 
Níže). Celkově mírně stoupá počet obyvatel migrací (vč. trvalého bydlení v ekreačních objektech – v RO Lučina) 
přes mírné stárnutí populace. Mírně roste počet obyvatel v obcích a klesá ve městě Strážnice, kde chybí 
možnosti nové výstavby RD a bytů. Od začátku roku 2011 do konce roku 2019 stoupl počet obyvatel o 200 na  
16658 trvale bydlících lidí. Z ekonomicky aktivních lidí je většina v zaměstnaneckém poměru cca 7000 a jen okolo 
1200 je samoživitelů - podnikatelů. Celospolečenský trend drží míru nízké nezaměstnanosti, která se drží kolem 
4,5%.  

 Lidé v oblasti Strážnicka v porovnání ČR mají silné kulturní kořeny a náboženské cítění a z toho vyplývající 
i poměrně kvalitní rodinnou a obecní strukturu a spolupráci. V sociální oblasti jsou trendy  ve společnosti 21. 
století, obdobné i v našem území na Slovácku kde dochází ke snižování porodnosti, rozpadu rodin, 
separace a stárnutí populace, snižování spolkových a církevních aktivit, i když ještě s nižším % zastoupením 
v populaci.  

V oblasti kulturní, a to především z historického hlediska, má území velký potenciál rozvoje, ovšem s problémy 
s klesající aktivitou v mladé generaci ve spolcích. Nositelé tradice, jakožto lidé s bohatými zkušenostmi a 
umem, napomáhají k uchování kulturního dědictví v oblasti folkloru, řemesel, lidových tradic atd.), a zvyšují 
poptávku po tradičních výrobcích a zvyšují tak možnost rozvoje a nabídku práce v regionu, ovšem své schopnosti 
těžko předávají dalším. 

Pozitivní migrační saldo a prostory pro novou výstavbu a nízká cena nemovitostí společně s dobrou občanskou 
vybaveností částečně motivuje i mladé lidi k setrvání na území Strážnicka. Rozšiřuje se i sociální inkluze 
v místě (školy, úřady, spolky), vazba sociální péče ve větších obcích, rozvíjející se mobilní sociální služby s vazbou 
na rodiny, farnost a obec. Lékařská péče je posílena obnovou kvalitního centra služeb ve Strážnici i stálé ordinační 
hodiny v obcích. Významným prvkem pro rozvoj potenciálu je postupná využitelnost školských zařízení a využívání 
školských budov pro volnočasové aktivity občanů – nezaměstnaných, seniorů a samozřejmě i mládeže. Velmi 
obtížné, z hlediska dostupnosti návazných služeb i financování), je udržet ve Strážnici kvalitní středoškolské 
vzdělávání, které má jen slabé vazby na základní vzdělání v regionu. Rozvinula se spolupráce škol i díky MAP 
OPR. Chybí koncepce a rozvoj celoživotního vzdělávání. Zde je prostor pro rovné příležitosti zaměstnání žen i 
starší generace.  

Jsou posilovány inovace v dopravě (pěší a cyklodoprava) - lepší dostupnost do škol a za prací v místě 
s ohledem na bezpečnost občanů i na ŽP včetně terminálů (např. služby Bike&Ride STRÁŽNICE). 
V desetiletém srovnání v sociální oblasti pozorujeme stále negativní vývoj. Nejvýraznější z tohoto komplexu změn 
je pokles sňatečnosti, odkládání sňatků i porodů do vyššího věku a tedy i nárůst neúplnných rodin. Stárnutí 
populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje v posledních letech, tento trend bude i nadále 
pokračovat především i díky stárnutí populačních ročníků. Migrace za prací je trvaící, především z Ukrajiny, a 
asijských zemí. 

 

Hospodářství a ekonomika 

Podnikatelé v MAS Strážnicko můžou v primární sféře výrob navázat na tradici kvalitního zpracování primárních 
surovin, zvláště sena z karpatských luk (pastva a chov) a dřeva z karpatských lesů (dřevovýroby, stavebnictví, 
spec. výroby). Ohrožené je malozemědělství jako způsob podnikání, které ještě před 60. lety zaměstnávalo více 
jak 40% obyvatel, dnes jen 2%, což jsou dnes především malovinaři. Rozvoji brání především politika velkých 
zemědělských podniků, které drží pronajatou půdu a malý zájem obcí, které by především pronájmem své půdy 
mohly pomoci podnikání malozemědělců (hospodařících na ploše do 100 ha) nejen v zemědělství, ale 
v diversifikaci výroby, jako je agroturistika, regionální výrobky aj.  Stabilní je  fungování středních a velkých 
podniků (s více jak 100 zaměstnanci (Žerotín as, Hobža a.s., Gumex, Prefa, Leros aj.), kteří pracují v nových 
kvalitních provozovnách. 

Ve většině obcí již dohází k využití pro staré průmyslové areály a brownfileds na lokální výroby, skládky tř. odpadu, 
sklady apod. Strážnicko může více rozvinout služby ve středoevropském cestovním ruchu, proto spolupracuje 
v destinaci Slovácko protože patří k velmi atraktivním turistickým územím centra Evropy. Stále jsou slabé služby 
krátkých dodav. řetězců, které napomáhají k rozvoji služeb turistické infrastruktury s návazností na další segmenty 
– zemědělská a potravinářská, drobná řemeslná výroba dle tradičních postupů (tradiční řemeslné výroby, 
zemědělství, ovocnářství a gastronomie) ve vazbě příhraniční se Slovenskem.  
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Naše rekreační oblasti – Mlýnky, Lučina, Kejda ukázaly (především v minulosti), že mají silný potenciál turistiky, 
který je dnes POMALU OŽÍVÁ  (např projekt Cykloresort Strážnicko a začíná být vázaný na  Baťův kanál, který  
zažívá rozvoj v současnosti. (půjčovny kol, servisní služby, cyklobusy, cyklovlaky atd.) kdy se daří podpořit i nové 
adrenalinové sporty jako cyklo singletraily či vodní sporty.  

V posledních deseti letech pozorujeme mírný nárůst plochy vinic, úbytek orné půdy, ovocných sadů a také stále 
klesá počet subjektů v primárním sektoru. Roste počet nezaměstnaných v území. Na druhou stranu je pozitivním 
jevem, že klesá vyjíždka za prací mimo Strážnicko a roste počet zaměstnaných žen.  

Stále málo využité  je hospodaření se zbytkovou biologickou hmotou z lesů a komunálními bio odpady jako 
zdroji energie a surovin, kde by mohly sehrát klíčovou roli obce. Tendence ve vývoji v hospodářství a sociální 
oblasti souhrnně ukazují následující tabulka a dva grafy. 

Tabulka: Statistických údajů o obyvatelstvu a ekonomické aktivitě, vybraná data (šedá pole) SČÍTÁNÍ 30.3.2011 

 
Obec 

Obyvatel 
 celkem 

2019 

Obyvatel 
celkem  
2011 

Ekonomicky 
aktivní 
2011 

Ekonomicky 
aktivní - 

zaměstnaní 

Obydlené 
domy 

Obydlené 
byty 

Hospodařící 
domácnosti 

Hroznová 
Lhota 

1 258 1 225 570 500 356 379 418 
Kněždub 1 128 1 113 538 453 329 338 375 

Kozojídky 510 516 245 222 134 143 160 
Petrov 1 333 1 307 670 568 399 415 449 

Radějov 837 810 370 319 246 257 291 
Strážnice 5 637 5 703 2 724 2 389 1 249 2 017 2 162 

Sudoměřice 1 269 1 238 587 509 362 390 436 
Tasov 552 523 243 221 137 157 171 

Tvarožná 
Lhota 

909 895 403 340 248 255 306 
Vnorovy 3 029 2 950 1 505 1 323 820 883 995 
Žeraviny 196 187 86 71 65 66 67 
CELKEM 

STRÁŽNICKO 16 658 16 467 7 941 6 915    
 

 

Tabulka: Statistických údajů o obyvatelstvu a ekonomické aktivitě, vybraná data ČSÚ k 20.9.2019 

Obec název 

Obyvatelé 
ve věku 0–

14 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 15–

64 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 65 
a více let 
celkem 

RES - počet 
subjektů se 

zjištěnou 
aktivitou 
celkem 

RES - subjekty 
v CZ-NACE- A 
Zemědělství, 

lesnictví, 
rybářství      

RES - 
subjekty v 
CZ-NACE 

B až E 
 Těžba a 
Průmysl 
celkem 

RES - 
subjekty v CZ-

NACE- I 
Ubytování, 

stravování a 
pohostinství     

Podíl 
nezaměstnaných 

osob celkem 

Hroznová Lhota 184 795 261 159 15 39 9 2,89 
Kněždub 146 726 228 91 10 21 4 1,92 

Kozojídky 86 341 85 64 5 19 4 4,11 
Petrov 189 900 239 152 19 24 6 4,23 

Radějov 121 546 183 112 16 22 6 6,07 
Strážnice 780 3 511 1 246 736 51 134 39 3,97 

Sudoměřice 216 789 257 126 8 25 9 3,90 
Tasov 80 360 112 64 6 5 2 5,51 

Tvarožná Lhota 137 608 185 94 11 14 8 5,77 
Vnorovy 467 1 949 587 285 23 59 16 3,28 
Žeraviny 11 123 49 15 0 2 0 3,97 
CELKEM 

STRÁŽNICKO 
2417 10648 3432 1898 164 364 103 4,14 

Prům. nezaměstnanosti v JMK ke konci roku 2020 : 4,55 
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Graf: Tendence vývoje sociální oblasti na Strážnicku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování   Pozn: vztah k JMK a ČR – tmavá barva  ukazuje vyšší než průměrné hodnoty v ČR a 
kraji – světlá nižší než průměrné hodnoty v ČR a kraji. 

 

Graf: Tendence vývoje hospodářské oblasti na Strážnicku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování z dostupných dat, především ČSÚ 
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2.2 SWOT analýza  

 

Základní charakteristika a účel SWOT analýzy 

SWOT analýza identifikuje hlavní rozvojové faktory působící na rozvoj oblasti Strážnicka v každém problémovém 
okruhu (S – silných stránek, W – slabých stránek, O – příležitostí, T - případných hrozeb). Silné a Slabé stránky 
jsou viděny jako zjevné rozvojové faktory v území (vnitřní faktory)  a Ohrožení a Příležitosti jsou viděny 
jako parametry širšího prostředí (vnější faktory), tj spíše vnější faktory, či tendence ovlivňující rozvoj a nejsou 
pod přímou kontrolou místní správy a mohou mít významné dopady na rozvoj regionu. Faktory jsou řazeny 
v tabulkách pokud možno sestupně podle významu.  

Analýza vycházÍ ze stávajících místních i regionálních dokumentů a především z otevřených jednání a konzultací 
se zástupci místních podnikatelů, obcí, sdružení, ale i z jednání se žáky  a pedagogy základních a středních škol. 
Analýza byla provedena ve všech třech oblastech možného rozvoje území: v krajině, lidské společnosti 
a ekonomice území. 

 

PŘÍRODA A KRAJINA 

Silné stránky - rozvojové faktory  Slabé stránky - rozvojové faktory 

• Harmonická krajina z velké části ceněná v rámci 
MAB Unesco, NATURA 2000 

• V podhůří místy zachovalá a udržovaná mozaika 
tradičních hospodářských struktur včetně tradičních 
ovocných výsadeb a vinohradů  

• Vodní kanály (Baťův kanál), říčky (Velička, 
Radějovka), stávající vodní nádrže (Lučina, Mlýnky),  

• Území s čistým mikroklimatem (díky plynofikaci obcí 
a ukončení emisí velkých továren)  

• Rozvinutý a dotovaný systém ochrany území a 
původní biodiverzity – v ZCHÚ,  využitelný pro erozní 
krajinu – ekolog. zemědělství, pastevní chovy, 
extenzivní sady, agrolesnictví  

• Schválené UPD včetně plánů ÚSES – výsadby, aj. 
protierozní opatření, zadržování vody  – zvlhčení 
mikroklima 

• Tvorba KPÚ s možností realizací Společných 
zařízení 

• Vhodné území pro OZE obnovitelné zdroje energie 
(solární elektrárny, geotermika, štěpka, bioplynové 
stanice)  

• Potenciál zatím neužívané biomasy BRKO v obcích 

• Naplňování  režimů DZES (MZE) a naplnění ochrany 
soustavy NATURA 2000 (MŽP) 

• Budování síťe turistických stezek, tras, infrastruktury 
a návštěvnických míst 

 

• Narušení ekologické stability krajiny nevhodnými 
činnostmi a zásahy, které zvyšují sucho, erozi, 
záplavy, požáry a snižuji  resilienci na klimatickou 
změnu 

• Nedostatek podzemních vodních zdrojů,  vodních 
ploch, malá akumulace dešťových srážek v krajině a 
sídlech, vysychavá krajina a vodní zdroje i  toky, 
výsušné mikroklima,  

• Oslabení ekosystémových služeb krajinných prvků , 
snižování biodiversity 

• Chybějící směřování a koordinace aktivit pro 
mitigaci a adaptaci na klimatickou změnu   

• nerealizace Komplexních pozemkových úprav 
(KPU) všech obcí  

• Údržba krajiny ve velkých blocích orné půdy snižující 
prostupnost krajiny a vysušující krajinu 

• Malý zájem zemědělců o tvorbu pestré resilientní 
krajiny,  s ohledem na konkurenci zemědělských 
velkopodnikatelů 

• Malé množství malozemědělců (hospodařících do 
30 - 100 ha) 

• Malý zájem vlastníků půdy i veřejnosti o stav a 
kvalitu prostředí a trvale udržitelný rozvoj krajiny 

• Malý zájem škol o vzdělávání ve vztahu 
k udržitelnému rozvoji v sídlech a krajině 

• Skupování pozemků lidmi mimo území, využití pro 
spekulaci, zpřísněné normy pro zemědělské 
podnikatele  

• Omezení v chráněných územích – limity staveb, 
využití ploch, limity těžeb a druhová skladba 

• Konflikty mezi zemědělskou, průmyslovou výrobou a 
ochranou přírody a krajiny bránící TUR v území 
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Příležitosti - parametry prostředí Ohrožení - parametry prostředí 

• Diverzifikovaná krajina - lesnaté pohoří, niva Moravy, 
kulturní krajina, vhodné teplé klima, terénní 
dostupnost, zachovalý krajinný ráz příhraniční oblasti 

• Území s velkým počtem slunečních dnů v roce 

• Úrodné půdy v nivě řek  

• Historická mozaiková krajina: cestní síť, meze, 
remízky v krajině 

• Historická rybniční síť  

• Potenciál pro zavedení diverzifikovaného 
extenzivního hospodaření, tzv. „zelené“ 
hospodářství 

• Zásoby pro výrobu a zpracování specifického 
sortimentového dřeva; 

• Potenciál pro komerční rozvoj vinařství, ovocnářství 
s vyšším podílem regionálních druhů a sort, a 
vázané formy turistiky, 

 

• Další snížení úživnosti orné půdy - odnos 
živinných částic půdy erozí, zasolením, 
hutněním a vysušováním 

• Další úbytek vod v k krajině, půdě v podloží  

• Další pokles biodiversity a trvalé zeleně 
v kulturní krajině   

• Nedostatek zeleně v sídlech 

• Postupující silná vodní a větrná eroze 

• Nevhodná údržba kulturní krajiny – velké 
bloky monokultur, zarůstání luk, eutrofizace 
udržované krajiny, staré skládky odpadu 
v krajině,  

• Suché mikroklima tzv. kulturní stepi - velké 
lány orné půdy i v místech bývalých rybníků, 
toků atp.  

• Složitá a dnes málo funkční parcelace tratí 
bránící rozvoji 

 

LIDÉ A SPOLEČNOST  

Silné stránky - rozvojové faktory  Slabé stránky - rozvojové faktory 

• Dobrá občanská vybavenost a dopravní spojení 
(bus, vlak, auto) 

• Pozitivní migrační saldo  

• Živá komunita obce - starší lidé, rodiny, věřící, 
farnosti  - nositelé kulturních hodnost, tradice 

• Soustředěná zástavba obcí a dobrá správa území 
obcemi  s UPD  a str. dokumenty  

• Jedinečná živá tradice: hudba, tanec, kroje, zvyky, 
církevní svátky  

• Rozvinuté školství, dobrá kapacita budov školských, 
kulturních a sportovních zařízení 

• Tradiční dobré vazby mezi obcemi a občany obcí 

• spolupráce obcí v DSO, obcí, podnikatelů a spolků v 
MAS,  spolupráce obcí s JMK, IZS JMK aj.  

• nabídka a dostupnost mobilních sociálních služeb 
v menších obcích  

• metodická podpora a spolupráce škol , školních 
zařízení 

• dobrá dopravní obslužnost HD (KORDIS)  

• infrastruktura a tradice školství a vzdělanosti ve 
Strážnici - JAK, Piaristé  
 
 
 
 
 
 

• Rozpad rodin a pokles sociálních funkcí rodin 

• Malá podpora žen na mateřské dovolené a určitý 
nedostatek částečných pracovních úvazků pro ženy. 

• Slabá motivace mladých lidí do struktur společnosti 
– spolkové aktivity, zaměstnání, rodina-obec 

• Slabé zapojení ohrožených skupin: seniorů, cizinců 
do většinové společnosti 

• Rostoucí kriminalita v důsledku ohrožení zejm. 
mladých lidí různými formami závislostí  

• Malá dostupnost do školy a práce v rámci 
nemotorové dopravy v některých obcí 

• Malé využívání nových technologií a inovací v 
obcích, především veřejnou správou  

• Malá informovanost občanů o změnách v území 
spojená s aktuálními změnami klimatu 
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Příležitosti - parametry prostředí Ohrožení - parametry prostředí 

• Dostupné plochy pro novou výstavbu RD 

• Rozvoj spotřeby a služeb v krátkých řetězcích 
využívající místní zdroje 

• Potenciál pro širší využívání školských budov pro 
volnočasové aktivity mládeže, občanů, seniorů,  

• Potenciál pro inovativní formy sociální péče o 
seniory v menších obcích 

• Určitá vzdělanost mladých lidí v oblasti ICT 

• Využití folkloru jako prvku pro propojení mladých 
lidí a nositelů tradic  

 

• Další stárnutí populace, odchod mladých lidí mimo 
území obcí MAS - braindrain 

• Pokles počtu aktivních lidí a oslabení komunit obcí a 
farností 

• Pokles aktivit zdravotních a sociálních služeb 
v malých obcích 

• Chybějící komunikace mezi vlastníky a uživateli 
pozemků, budov pro jejich udržitelné užívání   

• Nahrazení tradičních postupů a výrob masovými 
často nekvalitními až nebezpečnými novými 
postupy a trendy 

 

 

EKONOMIKA a PODNIKÁNÍ 

Silné stránky - rozvojové faktory Slabé stránky - rozvojové faktory 

• Rostoucí pracovní příležitosti v drobném podnikání, 
cestovním ruchu, ve službách  

• nízká nezaměstnanost cca 4,5% (2019),  

• Řada mladých vzdělaných lidí v území 

• Široké spektrum malých i velkých podnikatelů 
především ve stavebnictví, drobné výroby, služby  

• Potenciál pro rozvoj trendů zážitkové turistiky (rozvoj 
slowfood, hipoturistiky, spec. cykloturistiky vč. trails) 

•  Zavedené rekreační oblasti v území – Mlýnky, 
Lučina, Kejda; Baťův kanál 

• Existence služeb, infrastruktury a spolupráce (DSO, 
TAS) pro další rozvoj CR na Strážnicku: nové 
turistické trasy a cíle - venkovská muzea, řemeslné 
dílny; nadreg. cíle Skanzen, Baťův kanál 

• Živá tradice a regionální znalosti řemeslné výroby, 
vinařství, zemědělství, ovocnářství, gastronomie 

 

• slabé místní - regionální vazby v dodav.-odběr. řetězcích 
v místních trzích, službách 

• Nedostatečná motivace investorů pro „okrajovou“ oblast 

• Málo provázané vzdělání – podnikání, start-up systém 

• Malá motivace a koordinace mladých lidí pro pracovní trh 
v území 

• Nekomplexní služby v oblasti rekreace - stravování a 
ubytování (odbornost, nabídka stylové gastronomie a 
ubytování) 

• Málo využité objekty, areály, významné lokality, 
historické lidové stavby, i nehmotné kulturní dědictví 
historický  

• chybějící spolupráce obcí a firem pro třídění, recyklaci a 
využití odpadů z obcí  

• Nedostatečné pokrytí kvalitním internetem  

• Klesající kvalita místních komunikací, nedobudovaná 
infrastruktura pro cyklodopravu  

• Stagnující počet návštěvníků a turistů. 
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Příležitosti - parametry prostředí Ohrožení - parametry prostředí 

• Velký podíl chráněných území Natura, CHKO, Př. 
park.  

• Vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy v rovinatých 
polohách  

• Poměrně levné nemovitosti (kup/pronájem) 
Vybudované průmyslové areály ve městě, areály 
zem. družstev v obcích. 

• Další rozvoj pracovních míst v šetrném CR, službách   

• Celková čistota prostředí – ovzduší, přírody 

• Jedinečnost oblasti Slovácka, tradiční pohostinnost, 
komunikativnost, vysoká míra společenských aktivit 

• Relativní přeshraniční dostupnost dálkových 
silničních a železničních tahů CZ-SK-AT.  

• Pohraniční oblast s „okrajovou“ infrastrukturou dálkové 
dopravy, služeb pro rozvoj ekonomiky - periferie VUC 

• Menší dostupnost krajského města 

• Erozní svažité pozemky svahů Bílých Karpat 

• Chybějící dostatečné zdroje vody, energie v místě  

• Úpadek místních velkých podniků výrob – oděvní, 
strojírenská, i zemědělství 

• Nerealizace rychlostní silnice R55 

• Odliv mladých lidí za prací do vzdálených měst 

• Rozpad spolupráce CS-SK, Strážnicko – Slovácko - 
JMK 

• Nedostatek finančních prostředků a vazeb na realizace 
opatření na venkově 

 

 

Z výše uvedeného se jeví jako klíčové problémy tyto: 

• Oblast environmentální - eroze zemědělských pozemků, nedostatek vody v území, vysychání krajiny a 
povodně, nerealizované KOPU a koordinovaná spolupráce ve zvyšování resilience na klimatické změny 

• Oblast sociální – stárnutí populace, odliv mladé inteligence z území 

• Oblast ekonomická – slabé regionální vazby v dodav.-odběr. řetězcích, malá motivace investorů, nerealizace 
rychlostní silnice R55, okrajová poloha VÚC 

 
 

2.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS  

Tabulka:  Analýza rozvojových potřeb  ukazuje aktuální potřeby v MAS Strážnicko: 

Rozvojová potřeba 
v MAS Strážnicko 

Popis potřeby pro rozvoj území  

Informace, v čem naplnění dané rozvojové potřeby přispěje k rozvoji území působnosti 
MAS - k jakému dojde zlepšení, jaké cílové skupiny se bude týkat atd.  

1. Lépe 
hospodařit 
na 
zemědělské a 
lesní  půdě a  
zvýšit 
biodiversitu 
krajiny  

 V rámci animace, vzdělávání a administrace projektů MAS přispět k realizaci KOPU ve 

všech obcích území. Průběžně vzdělávat vlastníky a nájemce k zavádění šetrných 

forem hospodaření snižující erozi, zvyšující retenci vody a zlepšující bio chemismus 

půdy, a tak předcházet ztrátám při extrémních situacích– vedra, záplavy, přemnožení 

škůdců, nemocí; zavádět SZP v co nejširším spektru (Zelená architektura MZE) vč. 

aktivit inovace –např.  agrolesnické systémy, prvky modrozelené infrastruktury, prvky 

USES apod. Realizovat projekty spolupráce s AOPK, Správou CHKO na ochranu 

biodiversity a tvorby dlouhodobě udržitelné mozaikové krajiny.  Zavádět další projekty 

pro rozvoj šetrného zemědělství, sadařství a vinařství a agroturistiky. Připravovat 

pilotní projekty pro šetrné hospodaření s půdou a vodou v krajině a využití vodního 

potenciálu k eliminaci hrozeb na zemědělských i lesních pozemcích u vybraných 

vlastníků a nájemců. Výše uvedené podporovat investicemi přímo prováděcími 

dokumentacemi a opatřeními i nepřímo do spolupráce a výzkumu. Dobře využívaná 

krajina nabídne kvalitní zázemí a ekosystémové služby pro život v obcích místním i 

návštěvníkům. 
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2. Lépe 
zpracovávat 
a nabízet 
produkty 
prvovýroby 
v regionu  

Nabídka místních produktů a služeb v dodavatelsko-odběratelských vztazích v území 

působnosti MAS je relativně omezená. V rámci animace, vzdělávání a administrace 

přispět k zavádět moderní a inovativní technologie pro zpracování surovin 

v zemědělství, lesnictví aj. Zemědělství a lesnictví využívá 90% území MAS ale 

zaměstnanost je pod 1 % a produkty jsou v území minimálně využívány, většinou jsou 

odváženy ke zpracování mimo území. Animovat aktivity integrace - krátké 

dodavatelské řetězce výrobků a služeb, odbytové spolupráce subjektů, komunitou 

podporované zemědělství. Posílit vazby na služby v diversifikaci výroby, jako je 

agroturistika, regionální značení výrobků a služeb aj. Realizace pomůže stabilizaci 

místních trhů a alespoň částečnou ekonomickou soběstačnost v příhraničí a vytvoří 

určité podmínky pro snížení odchodu obyvatel z území působnosti MAS, zvýší kvalitu 

života cílových skupin, pomůže snížit výskyt sociálně-patologických jevů. 

3. Lépe 
zpracovávat 
a nabízet 
produkty 
výroby a 
služeb  
v regionu 
především 
podporou 
malovýrobců 
a sítí   

Přes nízkou nezaměstnanost 4.5%  je v území malý podíl firem vyrábějící finální 

produkty z blízkých zdrojů a taktéž nemnoho podniků a podnikatelů nabízí výrobky a 

služby na místním trhu, výjimkou je stavebnictví. Nedostatečný je rozvoj zázemí, 

služeb, produktů pro občany a návštěvníky v území. Stále chybí ve většině obcí 

efektivní využití brownfield, což má vztah i k nevyřešeným pozemkovým vztahům 

(KOPU). Obce mohou poskytnout podporu v podpoře infrastruktury obcí a využívání 

podnikatelských ploch a nepřímo: destinační agentury, odbytové spolky, zvýšení 

spotřební kapacity, tvorby sítí, zelené zadávání zakázek  a další zázemí pro rozvoj; 

v rámci spolupráce je možné také zavádění technologických inovací, OZE, prvků 

cirkulační ekonomiky, systém 3R apod. cílovou skupinou jsou podnikatelé . 

4. Zavádět 
šetrné 
hospodaření 
se zdroji a 
zlepšovat 
stav 
životního 
prostředí 
v sídle a 
krajině 

V území chybí motivace pro další šetrné hospodaření se zdroji. snižování energetické 

náročnosti a využívání alternativních zdrojů energie, zavádění prvků cirkulační 

ekonomiky kdy obce, školy, podniky i občané užívají recyklaci druhotných surovin a 

využívají obnovitelné zdroje energie - v místě nejvhodnější FVE , které mohou ušetřit až 

50% roční spotřeby elektrické energie ze sítě  

V území jsou v hospodaření obcí, organizací, podnikatelů i domácností rezervy pro 

efektivní hospodaření s vodou – možnosti užití dešťové vody místo pitné na hospodářské 

užití. Pro snižování energetické náročnosti provozů jsou stále rezervy ve vytápění i 

osvětlení, kdy často nejsou užity dostupné hospodárné postupy. Obdobně systém třídění 

recyklace a následné využití alespoň části ze širokého spektra tříděného odpadu 

v obcích i podnicích a spojit úsilí v rámce možností spolupráce, kde  cílovou skupinou 

nejsou jen podnikatelé a obce s jejich zařízeními, v realizaci mohou být zapojeny i 

ohrožené skupiny obyvatel: od seniorů, osoby se zdravotním postižením, až 

po nízkopříjmové skupiny ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, tendujícím 

k sociálně-patologickému chování, jak je to třeba v nedalekém Dolním Rakousku. 

Aktuální je potřeba investic do pilotních projektů OZE, cirkulární ekonomiky i zlepšení 

financování provozu budov a zařízení v území působnosti MAS  

5. Zlepšit 

nabídku 

vzdělávání 

v regionu, 

rozvinout 

komunitní a 

V rámci animace, podpory potřebných forem a obsahů vzdělávání a administrace aktivit 

přispět ke zlepšení nabídky vzdělávání v regionu a obdobně rozvinout návazné 

komunitní a sociální aktivity Klíčové je posílit dostupnost a spolupráci ve vzdělávání 

mateřských - základních a středních škol v území ve vazbě na potřeby regionu a navázat 

i aktivitami celoživotního a zájmového vzdělávání ve spolupráci s DDM, ZUŠ, 

knihovnami a komunitními a společenskými centry, v rámci animací provazovat potřeby 

rodin, farností, škol a spolků v inovačních a síťových aktivitách  s možností 

multifunkčního využití stávajících školských, kulturních, spolkových a sportovních 
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sociální 

aktivity 

 

zařízení. Ve vazbě na výše uvedené udržet dostupnost sociálních a zdravotních služeb 

a podpořit komunitní začleňování a podporu sociálně znevýhodněných a sociální inkluzi 

v obcích od aktivního zapojení až po vytváření zázemí, kdy v území schází například: 

odlehčovací služby, denní centra, nízkoprahová zařízení, služby pro rodiny s dětmi, 

k čemuž je potřeba nejen stavebně technologické vybavení ale i lidské zdroje. 

Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit dostupnost potřebných služeb pro obyvatele 

ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, vytvoří podmínky pro snížení odchodu 

obyvatel z území působnosti MAS, zvýší kvalitu života cílových skupin, sníží výskyt 

sociálně-patologických jevů. Aktuální je potřeba investic do infrastruktury pro 

poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb i zvýšení financování 

provozu/poskytování sociálních služeb v území působnosti MAS  

6. Zlepšovat 

koordinovaný 

rozvoj území 

v dobré 

spolupráci 

obcí, 

institucí, 

podnikatelů a 

spolků  

 

V rámci animace, vzdělávání a administrace projektů pomoci rozvíjet koordinovaný 

rozvoj území v dobré spolupráci obcí, institucí, podnikatelů a spolků, jako je komplexní 

rozvoj území v péči o kulturní dědictví a tradice, Zásadní je koordinovaná spolupráce 

ve zvyšování resilience - odolnosti na projevy klimatické změny a ochrana sídel a 

krajiny proti nenadálým událostem. Klíčový je rozvoj spolupráce s dalšími venkovskými 

regiony Česka a Evropy pro přenos know-how a zavádění prvků smart village, vč. info 

systémů tak, aby prostorová vzdálenost našich obcí v příhraničí nebyla handicapem. 

Naplnění těchto potřeb napomůže zlepšit kvality území jako celku pro obyvatele všech 

cílových skupin i návštěvníky (mj. potenciální obyvatele, podnikatele…)  a vytvoří 

podmínky pro snížení odchodu obyvatel z území působnosti MAS, zvýší kvalitu života 

v obcích a sníží výskyt sociálně-patologických jevů. Aktuální je potřeba pilotních investic 

do projektů na resilienci k projevům klimatické změny a pro pilotní projekty smart village 

(viz kap. 3,1).    

7. Rozšiřování 
udržitelných 
forem 
dopravy a 
zvyšování 
bezpečnosti 
dopravy  

V rámci koordinované přípravy (SUS? JMK? DSO? MAS aj.) tvorby a administrace 

projektů pomoci rozvíjet spektrum šetrných forem cestovního ruchu, dopravy a 

bezpečnosti (IZS, hasiči) v území MAS. Nedostatečná je stále infrastruktura pro 

cyklodopravu, a to jak mezi obcemi MAS, tak propojující území MAS s okolními obcemi. 

Je potřeba zlepšovat provoz cyklotras i budovat samostatné cyklostezky, zabezpečit 

jejich křížení s jinými módy dopravy apod. Na zastávkách hr. Dopravy chybí bezpečností 

prvky typu bezbariérových nástupišť, osvětlení, přechodů a přístřešků. V řadě obcí 

dosud chybí chodníky pro pěší a kvalitní místní komunikace. Stálý je nedostatek 

parkovacích míst (s využitím moderních technologií i šetrnými povrchy), a to jak pro 

obyvatele, tak pro návštěvníky. Nedostatečná je stále síť a infrastruktura pro 

cyklodopravu, a to jak mezi obcemi MAS, tak propojující území MAS Investice do nových 

technologií dopravy (elektro, CNG aj.) a investice pro zvýšení bezpečnosti dopravy 

napomohou lepší prostupnosti jak samotných obcí, tak širšího území. Vytvoří podmínky 

pro snížení zátěže území individuální automobilovou dopravou, omezí střety mezi 

jednotlivými dopravními módy, zpřístupní veřejnou dopravu osobám s omezením 

pohybu, zvýší atraktivitu cyklo, pěší a veřejné dopravy, čímž umožní lepší dostupnost 

území pro širší cílové skupiny obyvatel i návštěvníků.  



 

17 
 

3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

Strážnicko je v roce 2027 svébytný příhraniční region založený na spolupráci všech jeho obyvatel v péči o krajinu, 
tvorbě místních produktů a šetrném cestovním ruchu pramenícím také z bohaté rodinné, církevní a kulturní tradice. 

Na Strážnicku je moderní systém vzdělávání, služeb a péče založený na integraci a uplatnění inovací.  

V péči o životní prostředí je prosazován celostní princip vycházející ze šetrného a lokálního využívání zdrojů, energií, 
odpadů a rozvoj ekologicky stabilní mozaikové krajiny mj. snižující dopad klimatické změny.  

Tyto přístupy přinášejí dobrou nabídku zaměstnání, rozvinutý společenský život v obcích a životní prostředí atraktivní 
pro mladé rodiny a lákající návštěvníky. 

3.1.2 Strategické cíle 

Strategické cíle se vztahují ke všem třem rozvojovým pilířům rozvoje  sociální, ekonomický, environmentální v pěti 
definovaných oblastech rozvoje schválených generálním shromážděním MAS Strážnicko. 

 

Oblast 1: HOSPODAŘENÍ A PÉČE O KRAJINU  

Strategický cíl 1: Šetrné hospodaření a komplexní péče o krajinu   

    

Oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HOSPODAŘENÍ SE ZDROJI  

Strategický cíl 2: Zachování kvalitního životního prostředí a zavádění šetrného hospodaření se zdroji  

    

Oblast 3: DROBNÉ PODNIKÁNÍ A SLUŽBY  

Strategický cíl 3: Kvalitní podnikání a služby v místě 

    

Oblast 4: VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ  AKTIVITY  

Strategický cíl 4: Kvalitní vzdělávání v regionu, komunitní a sociální aktivity 

   

Oblast 5: KOMPLEXNÍ ROZVOJ ÚZEMÍ  

Strategický cíl 5: Koordinovaný rozvoj území v dobré spolupráci obcí, institucí, podnikatelů a spolků  

 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

U každého specifického cíle je uvedena konkrétní rozvojová potřeba/potřeby vycházející z Analýzy rozvojových 
potřeb. Každý Specifický cíl se skládá z opatření, u kterých je uvedena konkrétní rozvojová potřeba/potřeby 
odpovídající analýze potřeb, kterou má dané opatření pomoci naplnit.  

Pro sledování (monitoring) a vyhodnocování (evaluaci) naplňování cílů strategie jsou navrženy indikátory i na 
úrovni specifických cílů Strategického rámce (hodnoty jsou uvedeny až v kapitole 4.4 Popis monitoringu a 
evaluace strategie a budou upraveny dle požadavků ŘO. 
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Oblast 1: HOSPODAŘENÍ A PÉČE O KRAJINU  

Strategický cíl 1: Šetrné hospodaření a komplexní péče o krajinu   

Specifický cíl 1.1: Ochrana biodiversity a dlouhodobě udržitelná mozaiková krajina na Strážnicku 

Rozvojová potřeba: Lépe hospodařit na zemědělské a lesní půdě a zvýšit biodiversitu krajiny  

Opatření: jsou zaměřena na zlepšení ekosystémových služeb v území. Dlouhodobě udržitelné je pouze 
enviromentálně vhodné využívání erozně ohrožené krajiny Strážnicka, zaměřené nejen na výnosy, ale také na 
podporu přirozených funkcí krajiny v resilienci na klimatické změny - vzorem jsou biologicky cenné chráněné 
karpatské louky a sady. Pro diversifikaci hospodaření vycházejícího z tradice v území bude navržen a naplňován 
plán péče o krajinu Strážnicka, jenž vychází z PP CHKO z nové Územní studie krajiny ORP Veselí a ze stávajících 
rozvojových dokumentů obcí a organizací (UPD, KPU, USES, erozní studie, apod.).  

Budou podporovány takové primárně neprodukční integrující aktivity, které přinesou dlouhodobý efekt pro 
zachování a zlepšení  enviromentálních funkcí územíi a odolnosti území na klimatickou změnu ve spolupráci 
s dalšími institucemi v území (AOPK, obce, školy, tematické NNO, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty). 

Název indikátoru 

• Plocha  revitalizovaného území – stanovišť, která jsou podporována ke zlepšení stavu  

• Počet lokalit, kde byla posílena ekosystémová funkce krajiny  

• Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

• Celková délka cest pro zvýšení prostupnosti krajiny 

• Počet podpořených kooperačních činností 

• Počet objektů a ploch využitých pro šetrnou turistiku v území 

• Studie, průzkumy, semináře 

• Počet síťových projektů 

• Účastnící vzdělávacích akcí  

 

Opatření - s návrhem aktivit: 

• Tvorba krajinných, protierozních, a jiných společných opatření v rámci KPÚ a ÚPD obcí - vytváření, 
regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, obnova původních krajinotvorných prvků: 
výsadby ovocných dřevin, zalesnění, deregulace toků, remízky, aleje, meze rybníky, tůně, travní porosty, cesty 
aj. Výsadby  provádět vhodnými druhy ve volné krajině, především na zemědělských půdách prvky 
agrolesnictví, v prvcích USES, pro zvýšení biodiversity, na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní 
ochranu, ve vztahu na změnu klimatu. 

• Monitoring a péče o vzácné druhy a jedince – péče o  druhy fauny a flory, památné  a jiné významné stromy 
ve volné krajině i urbanizovaném prostředí a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, dále i osvětová, 
informační a vzdělávací činnost v oblasti ochrany a péče o dědictví regionu, vč. podpory komunitních aktivit. 

• Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů v krajině. 

• Budování a údržba návštěvnické infrastruktury - cest a stezek ve volné krajině a lesích ve vazbě na ZCHÚ 
a území soustavy NATURA 2000, také obnova, budování a ochrana drobných staveb v krajině (křížky, 
kapličky, zídky, studánky, lavičky, odpočívadla apod.). 

• Podpora tvorby studií, odborného vzdělávání, poradenství a získávání dovedností a také rozvoj aktivit 
souvisejících s TUR a MA21. 
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Specifický cíl  1.2: Rozvoj šetrného zemědělství, sadařství a vinařství a agroturistiky na Strážnicku 

Rozvojová potřeba:  Lépe hospodařit na zemědělské a lesní  půdě a zvýšit biodiversitu krajiny  

Rozvojová potřeba:  Lépe zpracovávat a nabízet produkty prvovýroby v regionu 

 

Opatření: Diversifikace zemědělské výroby a zavádění principů ekologického zemědělství je určitou šancí 
pro využití rozvojového potenciálu venkova především pro malozemědělce a mladé lidi. Budou podporovány 
projekty na vzdělávání i konkrétní realizace ve vazbě s integrujícími cíli a vzdělávací a marketingové aktivity se 
zapojením škol a vzdělávacích subjektů. Cílem je zapojit především ohrožené cílové skupiny a mladé lidi s 
inovativními nápady a podpořit i souvisejcící výroby tradičních výrobků a využít aktivity např. krátkých řetězců 
v jiných regionech EU, vzorem je evropské hnutí Slow food. Sadařství a vinařství je stále nedostatečně obnovená 
aktivita na Strážnicku, která historicky byla velmi významnou složkou života obyvatel. Je potřeba motivovat zájemce 
a realizovat integrující projekty v naší pro sadařství a vinařství specifické oblasti. Šetrná turistika vázaná na péči 
o krajinu (poznávací turistika) a přírodě blízké hospodaření (agroturistika) je možností, jak efektivně využít 
přidaných hodnot zemědělské  aktivity i potenciálů v obci (nevyužité objekty, plochy,..). Cílem je také iniciace 
nových a podpora již existujících občanských aktivit v této oblasti a zlepšení komunikace a informovanosti mezi 
NNO, podnikateli a veřejnou správou v oblasti obnovy přírodního a kulturního dědictví regionu. 

 

 

 

Opatření - s návrhem aktivit:  

• Podpora prvovýroby v zemědělských podnicích – podpora udržitelného zemědělství v krajině, pro 
rozvoj prvovýroby především vinařství, ovocnářství, zelinářství, rostlinnou a živočišnou výrobu, zavádění 
agrolesnictví, užití biomasy a rozvoj infrastruktury v rámci prostupnosti a diversifikace krajiny pro místní 
i návštěvníky. 

• Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku – pro rozvoj  produkce 
zemědělských a potravinářských výrobků, rozvoj infrastruktury služeb v rámci krátkých řetězců pro místní 
i návštěvníky. 

• Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností – rozvoj především šetrné turistiky 
(agroturistika, poznávací turistika)  v území. 

• Marketing, služby a destinační management pro šetrnou turistiku. 

• Zlepšení komunikace a informovanosti mezi NNO, podnikateli a veřejnou správou v oblasti obnovy 
dědictví regionu, iniciace nových a podpora již existujících občanských aktivit v této oblasti. 
 

 

 

 

Název indikátoru 

• Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

• Pracovní místa vytvořená  rámci podpořených projektů Leader 

• Celková délka cest pro zvýšení prostupnosti krajiny 

• Počet podpořených kooperačních činností 

• Společná opatření KPU 

• Objekty a plochy využitých pro šetrnou turistiku     

• Studie, průzkumy, semináře 

• Učastnící vzdělávacích akcí 
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1.3: Šetrné hospodaření s půdou a vodou v krajině k eliminaci hrozeb  na Strážnicku 

Rozvojová potřeba:  Lépe hospodařit na zemědělské a lesní  půdě a zvýšit biodiversitu krajiny  

Opatření:  Ochrana půdy obcemi, DOSS i samotnými zemědělci a lesníky je na suchem a povodněmi sužovaném 
Strážnicku prioritní cíl. Cílená je i fragmentace či ohraničení orných bloků protierozními opatřeními. 

Cílem je ochrana půdního fondu především proti erozi a podpora a další rozvoj integrujících se přírodě blízkých 
ploch na obecních i soukromých pozemcích v sídle i krajině, zvyšující ekologickou stabilitu území v intenzivní 
zemědělské krajině. Nedílnou součátí projektů je zachování či posílení paměti místa, obnova propustnosti 
krajiny a podpora zakládání krajinných prvků především ve vazbě na opatření ÚPD a KPÚ. 

Problém nedostatečného zadržování vody v krajině je pro větší retenci a doplňování podzemních zdrojů 
vody pro oblast Strážnicka je prioritní a bude řešen komplexně. Budou podporovány vzdělávací aktivity, studie a 
realizace na toto téma ve vztahu k tématu povodní, sucha a eroze. Cílem je podpora vlastníků při budování 
udržitelného rozvoje sítě poldrů, mokřadů, nádrží a rybníků v zemědělské krajině rámci integrace katastrů 
mikroregionu ve vazbě na KPÚ a ve spolupráci s okolní MAS. Důležitá je podpora obcí při pravidelné údržbě 
okolí malých vodních toků (čištění potoků, úprava koryt, údržba přirozených rozlivů). 

  

Opatření - s návrhem aktivit:  

• Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 
povrchového odtoku vody,  protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu ve vazbě na USK ORP.  

• Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí a na 
vodu vázaných ekosystémů v zemědělské krajině. 

• Obnova malých vodních zdrojů, aktivity  pro retenci a doplňování podzemních zdrojů vody pro oblast 
Strážnicka 

• Obnova a tvorba protierozních prvků, suchých poldrů, mokřadů, nádrží  a dalších protipovodňových 
opatření, revitalizace rybníků, remízků s vodním prvkem apod. s cílem udržet vodu v území. 

• Vzdělávání a osvěta v oblasti protipovodňových opatření a hospodaření s vodou v krajině a 
poradenství v oblasti získávání dotací v oblasti vodního hospodářství v krajině a obcích.. 

• Zpracování strategických, výzkumných, analytických a rozvojových dokumentů a studií, vztahujících se k 
výše uvedeným aktivitám  

 

Specifický cíl 1.4: Dlouhodobě udržitelné hospodaření v lesích na Strážnicku 

Rozvojová potřeba:  Lépe hospodařit na zemědělské a lesní  půdě a zvýšit biodiversitu krajiny  

Opatření mají za cíl zavádět šetrné způsoby hospodaření v lesích s kvalitativně vyšším integrujícím efektem 
(probírkové hospodaření, zpracování klestu, řízená samoobnova porostů apod.).  

Cílem je podpora a další rozvoj integrujících se lesních ploch na obecních i soukromých pozemcích, zvyšující 
ekologickou stabilitu území i diversifikovat zaměstnanost obyvatel v intenzivní zemědělské krajině včetně budování 
potřebné infrastuktury a pořízení technologiií a strojů.  

 

 

Název indikátoru 
• Celková výměra realizovaných vodohospodářských opatření  

• Celková výměra realizovaných protierozních opatření s účinností na plochu  

• Počet účastníků vzdělávacích akcí  
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Inovace:  

• Zpřístupnění příhraničních lesních komplexů pro šetrné hospodaření v nich. 

• Pěstování lesních ovocných dřevin (třešeń, břek, hruška, oskeruše) a využití na specifické výrobky, výrobu 
nábytku a dalších produktů z místních surovin. 

  

Opatření - s návrhem aktivit: 

• Podpora údržby a zakládání  přírodě blízkých lesů - na zvýšení biodiversity, na zpomalení 
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu s využitím nových 
technologií.  

• Podpora investic do lesnických cest, staveb, technologií pro zpracování/marketing lesnických 
produktů. 

• Dosadba a nová výsadba přírodě blízkých lesů včetně zakládání malých lesních školek s místní 
dřevinnou produkcí mj. i lesních ovocných dřevin. 

• Vzdělávací akce a tvorba komplexních studií na tento cíl. 
 

    

Oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HOSPODAŘENÍ SE ZDROJI  

Strategický cíl 2: Zachování kvalitního životního prostředí a zavádění šetrného hospodaření se zdroji  

aktivity integrace - krátké dodavatelské řetězce, komunitní projekty  

aktivity inovace – zavádění prvků cirkulační ekonomiky, systém 3R 

• Využití zbytkové biomasy při hospodaření v provozech, obcích a krajině (zarůstání ploch náletem). 

• Využití místních materiálů pro izolace (izolace vlnou, přírodními vlákny) ke snížení energetické náročnosti. 

• Nové efektivní a ekologické alternativní zdroje energie v území – peletky, brikety, štěpka. 

• Diversifikace zdrojů pitné i užitkové vody.  

• Inovace v separaci a využití odpadů. 
 

Specifický cíl 2.1: Snižování energetické náročnosti a využívání alternativních zdrojů energie  

Rozvojová potřeba:  Zavádět šetrné hospodaření se zdroji a zlepšovat stav životního prostředí v sídle a 

krajině 

Opatření mají za cíl realizovat stavební či technické úpravy vedoucí ke snížení malých zdrojů znečištění a k 
úspoře energie (zateplení budov, výměna oken, regulace topných systémů,) a k využívání alternativních zdrojů 
energie (sluneční záření, tepelné výměníky, biomasa, bioplyn, apod.). Systémová podpora obnovy bytového fondu 
Strážnicka je nutná ke snížení energetické náročnosti bydlení. 

Strážnicko jako příhraniční podhorský region má vysoký potenciál na šetrné energetické i materiálové využívání 
biomasy z přírodních ploch pro podnikatele, obce a občany se zapojením aktivit zemědělců. 

Název indikátoru 
• Počet podpořených podniků/příjemců 

• Celková délka lesních cest  

• Počet podpořených kooperačních činností 

• Studie, průzkumy, semináře 

Název indikátoru 
• Snížení emisí PM10 z lokálního vytápění domácností t/rok 

• Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů  

• Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů  
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Pozn. výpočty pro modernizační fond EU vychází z průměrné spotřeby elektrické energie na domácnost 3 MWh/rok 
a cca 10 tun emisí sklen. plynů na domácnost (www.cenia.cz) 

  

Opatření - s návrhem aktivit: 

•  Shromaždování a využívání bioodpadu - travního, keřového a stromového bioodpadu jako materiálové 
(zateplení, stavební) a energetické suroviny (vytápění, elektřina).  

• Snižování energetické náročnosti bydlení s kladným dopadem na ŽP - rekonstrukce budov stávajícího 
bytového fondu (zateplování, výměna oken, nové typy energie na ohřev a vytápění, výměna osvětlení za LED 
osvětlení). 

• Využívání alternativních zdrojů energie ve veřejných objektech - modernizace veřejného osvětlení (výměna 
starých svítilen za nové LED diody; tvorba malých fotovoltaických elektráren na zastavěných plochách vč. 
aplikace komunitních principů; využití kogenerace, fotovoltaiky: veřejné osvětlení, obecní a školní budovy, 
podnikatelské objekty, koupaliště, veřejná prostranství aj. 

• Pořádání seminářů a kursů - v problematice využití alternativních zdrojů energie. Propagace alternativních 
zdrojů energie formou příkladů, zpracování studií a dokumentací. 

 

Specifický cíl 2.2: Efektivní hospodaření s vodou, zdroji a odpady 

Rozvojová potřeba:  Zavádět šetrné hospodaření se zdroji a zlepšovat stav životního prostředí v sídle a 

krajině 

V naší energeticky a materiálně náročné společnosti je efektivní hospodaření s vodou a odpady důležitým cílem 
dalšího rozvoje. Je to předvším posilování kapacity obcí v hospodaření s vodou. Zvyšování podílu recyklace, 
znovuvyužití odpadů a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny je vhodná i pro využití a regeneraci 
brownfieldů v regionu. 

 

 

 

 

 

• Ušetřené množství energie z neobnovitelných zdrojů 

• Počet objektů se sníženou spotřebou energie  
• Počet účastníků vzdělávacích akcí  

• Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

• Uplatňování inovačních přístupů, především v uplatnění horizontálních témat SCLLD 

• Počet inovativně využitých budov a zařízení 

Název indikátoru 
• Kapacita rezervních zdrojů pitné vody v obcích na obyvatele v území   

• Zavedení hospodaření s dešťovou vodou na užitkové účely v provozu  

• Plocha zrekultivovaných starých skládek 

• Navýšení množství tříděných odpadů pro recyklaci  

• Celkové množství materiálově využitého ostatního odpadu 

• Celkové množství energeticky využitých ostatních odpadů  
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Opatření – s návrhem aktivit: 

• Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro zásobování pitnou vodou v obcích. 

• Výstavba recyklačních dvorů pro tříděný odpad (plasty, stavební odpad apod.) a likvidace 
nepovolených skládek. 

• Aktivity směřující ke kvalitnímu a účinnému třídění odpadů a jejich možné energetické a materiálové 
užití 

• Studie, dokumentace a služby pro lepší separaci odpadů v domácnostech, institucích a podnicích  

    

Oblast 3: DROBNÉ PODNIKÁNÍ A SLUŽBY  

Strategický cíl 3: Kvalitní podnikání a služby v místě 

• aktivity integrace - krátké dodavatelské řetězce, sociální podnikání; tzv. zelené zadávání, spolupráce více 
subjektů na rozvoji výrob a služeb v obci., přeměna nevyužitých areálu ZD na víceúčelové zóny podnikání. 

• aktivity inovace – zavádění prvků cirkulační ekonomiky, zvyšování úspor a obnovitelné zdroje energie OZE, systém 
3R  - Integrace aktivit v CR do tzv. návštěvnických míst, cestovní ruch orientovat i na tzv. víkendové návštěvníky 
a vytvoření jednotného managementu CR na Strážnicku,  

• Vytvoření zázemí pro vzdělávací a konferenční pobyty středních a vysokých škol a organizací.  

• Obnova tradičních výrob pro nové designové využití (výrobky ze slámy, proutí, apod.), zavádění místních produktů 
do systému kvality místních produktů/domácích výrobků. Vytvoření „místní značky kvality původu“. 

• Podporu regionálních výrobců potravin formou umožnění prodeje jejich výrobků také v místních 
objektech škol, nemocnic, státní správy a samosprávy.  

• Zavedení regionální gastronomie ve stylu Slow food – v zařízeních, na akcích, ve spojení s folklorem, 
zapojení výrobců do evropské sítě Slow food. 

 
Specifický cíl 3.1: Rozvoj služeb a produktů pro občany a návštěvníky v území 

Rozvojová potřeba:  Lépe zpracovávat a nabízet produkty výroby a služeb  v regionu především podporou 
malovýrobců a sítí   

Opatření slouží v rozvíjejícím se sektoru služeb a drobné lokální výroby podnikatelskou aktivitou vytvářet 
pracovní příležitosti v místě, využít možnosti spolupráce podnikatelů a obcí v projektech zohledňující sociální ikluzi 
a využití stávajících nevyužívaných objektů v obcích. Také nabídka služeb návštěvníkům regionu jihu Bílých Karpat 
je málo rozvinuta, ovšem je zde velký potenciál pro rozvoj služeb vázaných na poznávací a vzdělávací akce 
a turistiku, agroturistiku, hipoturistiku, církevní, konferenční i wellnes turistiku. Strážnicko má bohatou škálu 
regionálních produktů a výrob, které lze revitalizovat v nové designové kvalitě a technologii. Cílem je také 
zachování stávajících řemesel a obnova některých zaniklých řemesel mj. v rámci spolupráce škol a podnikatelů. 

 

 

 

Název indikátoru 
• Počet podpořených podniků/příjemců, kteří obdrželi podporu na investice do nezemědělských aktivit 

• Pracovní místa vytvořená  rámci podpořených projektů Leader 

• Počet zavedených inovací včetně nových forem spolupráce 

• Počet podniků pobírajících podporu 

• Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a podobných vzdělávacích 
aktivit   
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Opatření - s návrhem aktivit:  

• Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka - rozvoj služeb pro občany a návštěvníky - výstavba, rekonstrukce 
a modernizace a vybavení pro nabídku zboží a služeb, zavádění reg. gastronomie pro ubytovací 
(včetně tábořišť a kempů) a stravovací zařízení ve vazbě na různé formy vzdělávání, poradenství, šetrné 
turistiky včetně návštěvnických míst a expozic, managementových a marketingových služeb ve vazbě na 
příhraniční spolupráci. 

• Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka - rozvoj drobného podnikání a služeb - výstavba, rekonstrukce a 
vybavení drobných výroben, podpora zpracování místních produktů včetně zavádění povinných 
hygienických standardů; ve službách občanům i návštěvníkům v rámci krátkých řetězců, v případné 
spolupráci s místními školskými zařízeními. 

• Sociální podnikání na Strážnicku - podpora podniků se sociální inkluzí, zaměstnání soc. 
znevýhodněných obyvatel či využití produktů pro soc. znevýhodněné skupiny (vč. sociálních 
podniků) a rozvoj vzájemné spolupráce firem, firem a obcí, firem a škol. 

 

Specifický cíl 3.2: Rozvoj infrastruktury obcí a využívání podnikatelských ploch 

Rozvojová potřeba: Lépe zpracovávat a nabízet produkty výroby a služeb v regionu především podporou 
malovýrobců a sítí 

  Rozvojová potřeba: Zlepšovat koordinovaný rozvoj území v dobré spolupráci obcí, institucí, podnikatelů a 
spolků   

Opatření jsou zaměřena na podporu obnovy a rozvoje stávajícího venkovského stavebního a bytového fondu ve 
spolupráci obce, NNO a podnikatelů, a tím dosažení snížení záboru zemědělské půdy. Využívání 
podnikatelských ploch a rozvoj infrastruktury obcí pro občany i návštěvníky. 

Obnova a rozvoj občanské vybavenosti, veřejných prostranství, komunikací, chodníků, zeleně, v obcích 
a návštěvnických místech. Podpořit rozvoj služeb a podnikání obcí i podnikatelů v areálech bývalých JZD na 
Strážnicku. Rozvoj zázemí a tras pro pěší, cyklo, hipo, vodní a další formy turistiky. Zajištění služeb pro pořadatele 
kulturních a sportovních akcí (půjčení pódia, ozvučení, pomoc s účetnictvím apod.). 

  

Opatření - s návrhem aktivit:  

• Rozvoj infrastruktury a služeb obcí pro občany a návštěvníky - výstavba, rekonstrukce a 
modernizace a vybavení objektů služeb, veřejných ploch, ploch po podnikání a služby včetně rekultivace 
stávajících nevyužitých zemědělských areálů obcí MAS Strážnicko. 

• Tvorba tras a zázemí pro nemotorovou dopravu – chodníky, stezky, zázemí, odpočívadla pro vyžití 
turistů ve vazbě na dálkové trasy. 

• Školení a výchova kvalitních zaměstnanců a podnikatelů, podpora školení a vzdělávání v nových 
směrech podnikání na venkově 

 

Oblast 4: VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ  AKTIVITY  

Strategický cíl 4: Kvalitní vzdělávání, komunitní a sociální aktivity 

▪ aktivity integrace – široká míra animace, komunitní /distanční vzdělávání 

▪ aktivity inovace – zavádění prvků cirkulační ekonomiky, smart village systém 3R 

 

Název indikátoru 
• Počet podpořených podniků/příjemců 

• Pracovní místa vytvořená  rámci podpořených projektů Leader 

• Počet zavedených inovací včetně nových forem spolupráce 

• Počet podniků pobírajících podporu 

• Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. vzdělávacích aktivit   
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Specifický cíl 4.1: Posílit dostupnost a kvalitu vzdělávání mateřských, základních a středních škol  

Na Strážnicku je potřeba cílená podpora a integrace dětí a mládeže ve vzdělávání, a také dalších partnerů pro 
kvalitativně bohatší a efektivnější využití budov a zařízení ve vlastnictví obcí a organizací. Rozvíjet spolupráci škol 
a vzdělávání pedagogických pracovníků  v rámci MAP a vznikajícího středního článku. Udržet a provázat akce 
obnovující či zakládající tradice pro širokou veřejnost. Podpora rozvoje klíčových kompetencí a ICT technologií. 

Opatření - s návrhem aktivit:  

• Rozvoj vzdělávání na Strážnicku - rekonstrukce, dostavba  mateřských škol, základních škol včetně 
rozvoje jejich vybavení především pro klíčové kompetence včetně specifických potřeb pro sociální inkluzi 
ve školách, podpora distančního vzdělávání a  spolupráce. 

• Školní výukové zahrady - stavby, rekonstrukce a pořízení vybavení pro školní zahrady s využitím pro 
„venkovní“ výuku s potřebnými prvky soc. inkluze. 

• Podpora projektů spolupráce a síťování škol, výměn zkušeností. Školení a vzdělávání zaměstnanců, 
apod. 

 

Specifický cíl 4.2: Podpora zájmového, komunitního a celoživotního vzdělávání a pomoc zlepšit podmínky 

pro rodiny v rámci multifunkčního využití stávajících školských, kulturních a sportovních zařízení 

Pro občany, spolky, podnikatele a zaměstnance využít moderní technologie pro rozvoj nových služeb případně 
i vázaných výrob v území. Realizovat projekty v rámci multifunkčního využití stávajících školských, kulturních 
a sportovních zařízení. Podporovat regionální vzdělávání, spolupráci a animaci sociálně ohrožené skupiny – 
mladé rodiny, soc. slabé rodiny, matky s dětmi, menšiny, seniory bez zázemí apod. Zvýšení dostupnosti 
internetu pro celé území MAS Strážnicko. Inovativní aktivity : 

• Zavádění nových interaktivních mimoškolních aktivit dětí a mládeže s podporou  iniciativy dětí a mládeže a 
podpory rodin (dětský parlament, podpora klubové činnosti, dokumentace místní kultury a zapojení pamětníků, 
kurzy řemesel, lidových zvyků a umění ...). 

• Rozvoj národního cítění i vzdělanosti tvorbou vzdělávacího a expozičního areálu JAK v areálu bývalé bratrské 
školy (dnes domov důchodců) ve Strážnici. 

• Poradenství a pomoc při zakládání a hospodaření spolků a nové formy zapojování veřejnosti. 

 Opatření - s návrhem aktivit:  

• Rozvoj technologií – projekty veřejné správy a somosprávy a zavádění nových technologií (bezdrátové 
sítě) v rámci smart village přístupů. 

• Projekty celoživotního a zájmového vzdělávání – projekty s s podporou klíčových kompetencí a ICT 
technologií především pro využívání škol pro mimoškolní aktivity, kursy pro spolky, rekvalifikační kurzy pro 
nezaměstnané, matky po mateřské dovolené, osoby ohrožené chudobou, činnost vzdělávacích a školicích 
center, zájmových, církevních a farních spolků. 

• Podpora sociálního začleňování na Strážnicku - projekty podpory rodin formou vzděláváním, službami, 
zapojením do komunity apod. 

 

 

 

Název indikátoru 

• Kapacita podporovaných zařízení péče o děti, mládež nebo vzdělávacích zařízení 

• Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

• Počet podpořených aktivit  

Název indikátoru 

• Kapacita podporovaných zařízení péče o cílovou skupinu nebo vzdělávacích zařízení 

• Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
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Specifický cíl 4.3: Dostupnost sociálních a zdravotních služeb, komunitní začleňování, podpora 
sociálně znevýhodněných a sociální inkluze v obcích  

S rozpadem rodin klesá i úroveň sociálních služeb na venkově. Cílem je vytvořit efektivní systém podpory 
sociálních služeb v obcích včetně animačních aktivit. Realizovat projekty v rámci multifunkčního využití 
stávajících zařízení v obcích. Inovativní aktivity  přístup::  

• Nové (smart) metody a služby v oblasti sociálních a zdravotních služeb. 

• Zavádění síťování služeb a rozvoj dobrovolnictví v této oblasti. 

Opatření - s návrhem aktivit:  

• Podpora sociálního začleňování na Strážnicku - projekty podpory rodin, projekty podpory rodin, formou sociálních 
služeb, sociálního bydlení vzděláváním, službami zapojením do komunity apod. 

• Modernizace, oprava a výstavba objektů sociálních služeb – chráněných dílen a komunitních center. 

• Modernizace, oprava a výstavba objektů zdravotnictví - zdravotních středisek, ordinací lékařů, poraden. 

• Výstavba, rekonstrukce objektů pro ambulantní, denní i pobytové aktivity seniorů.  

• Tvorba sociálních podniků, jako inkubátorů pro pracovní začleňování. 

 

Oblast 5: KOMPLEXNÍ ROZVOJ ÚZEMÍ  

Strategický cíl 5: Koordinovaný rozvoj území v dobré spolupráci obcí, institucí, podnikatelů a spolků  

▪ aktivity integrace – široká míra animace, komunitní spolupráce  

▪ aktivity inovace – zavádění prvků green deal/ smart village, vč. info systémů 

 

Specifický cíl 5.1: Podpora šetrných forem cestovního ruchu, dopravy a bezpečnosti v obcích 

Využití bezmotorové a moderních forem dopravy při dojíždce do škol, za prací ,službami a rekreací je prioritou pro 
udržení bezpečnosti a dostupnosti v území. Udržení aktraktivity území pro místní i návštěvníky z hlediska principů 
CHKO i místních samospráv širokou nabídkou služeb. Zajištění komplexních služeb pro obyvatele z hlediska 
bezpečnosti (IZS, hasiči) a úpravy funkčních ploch veřejných prostranství a prvků sídelní zeleně ve vazbě na 
klimatickou změnu a proti náhlým katastrofám a rizikům. 

 

Název indikátoru 
Kapacita služeb a sociální práce 

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Průměrný počet osob využívající soc. bydlení 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Nárůst kapacity soc. bytů 

Název indikátoru 

• Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 

• Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

• Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

• Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras  

• Délka nově vybudovaných chodníků a pěšin 

• Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

• Počet vytvořených parkovacích míst 

• Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (realizace) 

• Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě 
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Opatření - s návrhem aktivit:  

• Bezpečně do škol, do práce, za službami a turistikou - budování, obnova a rekonstrukce chodníků, 
pruhů, cyklostezek a cyklotras, včetně odpočívadel a další způsoby značení v terénu, které usnadní orientaci 
(např. místní informační systémy, apod.).pořízení kamerových, hlásících a bezpečnostních prvků v dopravě, 
dopravní terminály – budování dopravního systému typu Bike&Ride: kombinace cyklodopravy s návazností na 
prostředky veřejné dopravy (cesta do škol, zaměstnání – dojezd k nádraží, možnost bezpečné úschovy kol, 
mobilní garáže) pro propojení autobusové, vlakové, vodní a cyklodopravy. propojení cyklostezek a cyklotras ve 
spolupráci s okolními MAS a v přeshraničních oblastech 

• Obnova budov (zbrojnic) a techniky hasičských sborů, záchranných sborů integrovaného systému a 
městské policie v obcích. 

 

Specifický cíl 5.2: Komplexní rozvoj území, péče o kulturní dědictví, ochrana sídel a krajiny proti 

nenadálým událostem  

Zásadní cíl celkového rozvoje včetně plánování a prognostiky musí být s využitím moderních/smart/ udržitelných 
technologiíí reflektující Zelenou dohodu EU řešen koordinací MAS ve spolupráci odborných institucí s úřady JMK, 
ORP, Státní pozemkovým úřadem, Povodím Moravy, CHKO, LČR aj. a obcemi. Péče o kulturní dědictví je zásadní 
pro udržení stability a identity obyvatel v území. 

 

Opatření - s návrhem aktivit:  

• Aktivity zaměřené na zajištění obyvatel – opatření proti náhlým katastrofám a rizikům, podpora 
demonstračních činností a informačních akcí. 

• Revitalizace a obnova ploch snižujících environmentální riziko v území – izolační zeleň, protipovodňové 
opatření apod. 

• Revitalizace a obnova ploch, objektů, zázemí a vybavení pro nemovité i movité kulturního dědictví  

• Rekonstrukce veřejně přístupných médií (rozhlasu/netu/sítí) - projekty s využitím nových bezdrátových 
technologi. Vytvoření multifunkční datové přenosové sítě pro distanční spolupráci 

• Tvorba nových a modernizovaných objektů/technologií - sloužících složkám IZS. 

• Zpracování nových ÚPD a KPÚ – dokumentace zohledňujících ochranu proti nenadálým událostem. 
• Výstavba a pravidelné udržování bezpečnostních prvků –protipožární prvky, systémy, retenční/ 

protipovodňové systémy; ochrana proti silným větrům a erozi. 

• Další aktivity zaměřené na bezpečnost a zajištění obyvatel proti náhlým katastrofám a rizikům - vytvoření 
kamerových bezpečnostních systémů pro klima, dopravu a služby v obcích, podpora demonstračních činností a 
informačních akcí 

 
Specifický cíl 5.3: Rozvoj spolupráce s dalšími venkovskými regiony Česka a Evropy 

Ve spolupráci s blízkými i vzdálenějšími MAS a obdobnými subjekty přinášet příklady dobré praxe a inovace pro 
území Strážnicka. Pokračovat ve spolupráci s MAS, VŠ  odbornými institucemi a dalšími subjekty v projektech 
spolupráce PRV a dalšími typy spolupráce v rámci animace. Tak vytvářet síťové aktivity a projekty podporující 
spolupráci v Evropě např. v projektech  OP Danube, OP SK – CS, At - CS. Tyto projekty budou zaměřené 
především na péči o krajinu, udržitelné využívání zdrojů, vzdělávání a rozvoj zemědělství a šetrné turistiky, podporu 

Název indikátoru 
• Celková výměra realizovaných komplexních opatření proti nenadálým událostem  

• Počet pořízených informačních systémů  

• Počet zazemí / nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

• Počet obcí s komplexními /jednoduchými pozemkovými úpravami – zahájené/schválené Spol. opatření 

• Plocha území pokrytá platným územním plánem, regulačním plánem a územní studií  

• Počet obejktů/zázemí/akcí/účastníků udržující či rozvíjející kulturní dědictví 
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drobného podnikání i spolupráci v rozvoji služeb s důrazem na rozvoj vzdělávání, společenská a vzdělávací centra 
s multifunkčním využitím pro turistiku a kulturu.  

 
Opatření - s návrhem aktivit:  

• Projekty spolupráce MAS v PRV. 

• Projekty MAS v další spolupráci  

• Vzdělávací a školící aktivity MAS. 

 
 

 

Název indikátoru 

• Počet účastníků vzdělávacích akcí 

• Počet spolurpacujících subjektů  

• Počet podpořených inovativních projektů – v rámci PRV, SK – CZ aj. 

• Celkové veřejné výdaje – v rámci  OP PRV, cena v Eur 

• Počet společně provozovaných objektů 
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Tabulka 3 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD MAS Strážnicko –  
Strategický cíl  Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

SC 1 

Šetrné 
hospodaření a 
komplexní péče 
o krajinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha  revitalizovaného území – stanovišť, která 
jsou podporována ke zlepšení stavu 

Počet lokalit, kde byla posílena ekosystémová 
funkce krajiny 

Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců 

Celková délka cest pro zvýšení prostupnosti 
krajiny 

Počet podpořených kooperačních činností 

Počet objektů a ploch využitých pro šetrnou 
turistiku v území 

Studie, průzkumy, semináře 

Počet síťových projektů 

Účastnící vzdělávacích akcí 

Pracovní místa vytvořená  rámci podpořených 
projektů Leader 

Celková výměra realizovaných 
vodohospodářských opatření 

Celková výměra realizovaných protierozních 
opatření s účinností na plochu 

1.1.  Ochrana biodiversity a 
dlouhodobě udržitelná 
mozaiková krajina na 
Strážnicku 

 

 

1.1.1. Tvorba krajinných, protierozních, a jiných společných 
opatření v rámci KPÚ a ÚPD obcí 

1.1.2. Monitoring a péče o vzácné druhy a jedince 
1.1.3. Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů v 

krajině. 
1.1.4. Budování a údržba návštěvnické infrastruktury 
1.1.5. Podpora tvorby studií, odborného vzdělávání, 

poradenství a získávání dovedností a také rozvoj aktivit 
souvisejících s TUR a MA21 

1.2. Rozvoj šetrného 
zemědělství, sadařství a 
vinařství a agroturistiky 
na Strážnicku 

 

1.2.1. Podpora prvovýroby v zemědělských podnicích 
1.2.2. Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na 

Strážnicku 
1.2.3. Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 
1.2.4. Marketing, služby a destinační management pro 

šetrnou turistiku 
1.2.5. Zlepšení komunikace a informovanosti mezi NNO, 

podnikateli a veřejnou správou 
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Strategický cíl  Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

 

 

 

 

 

 

Celková délka lesních cest 

 

 

 

 

 

 

1.3. Šetrné hospodaření 
s půdou a vodou 
v krajině a využití 
vodního potenciálu 
k eliminaci hrozeb na 
Strážnicku 

 

 

 

1.3.1. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z 
komplexních studií cílených na zpomalení povrchového 
odtoku vody,  protierozní ochranu a adaptaci na změnu 
klimatu ve vazbě na USK ORP. 

1.3.2. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních 
toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí a na vodu 
vázaných ekosystémů v zemědělské krajině. 

1.3.3. Obnova malých vodních zdrojů, aktivity  pro retenci a 
doplňování podzemních zdrojů vody pro oblast 
Strážnicka 

1.3.4. Obnova a tvorba protierozních prvků, suchých poldrů, 
mokřadů, nádrží  a dalších protipovodňových opatření, 
revitalizace rybníků, remízků s vodním prvkem apod. 
s cílem udržet vodu v území. 

1.3.5. Vzdělávání a osvěta v oblasti protipovodňových 
opatření a hospodaření s vodou v krajině a poradenství 
v oblasti získávání dotací v oblasti vodního 
hospodářství v krajině a obcích. 

1.3.6. Zpracování strategických, výzkumných, analytických a 
rozvojových dokumentů a studií k uvedeným aktivitám 

  1.4.  Dlouhodobě udržitelné 

hospodaření  v lesích na 

Strážnicku 

 

1.4.1. Podpora údržby a zakládání  přírodě  blízkých lesů 
1.4.2. Podpora investic do lesnických cest, staveb, technologií  

pro zpracování/marketing lesnických produktů. 
1.4.3. Dosadba a nová výsadba přírodě blízkých lesů včetně 

zakládání malých lesních školek s místní dřevinnou 
produkcí mj. i lesních ovocných dřevin. 

1.4.4. Vzdělávací akce a tvorba komplexních studií na tento 
cíl. 
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Strategický cíl  Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

SC 2 

Zachování 
životního 
prostředí a 
zavádění 
šetrného 
hospodaření se 
zdroji 

 

 

Snížení emisí PM10 z lokálního vytápění 
domácností t/rok 

Odhadované roční snížení emisí skleníkových 
plynů 

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených 
subjektů 

Ušetřené množství energie z neobnovitelných 
zdrojů 

Počet objektů se sníženou spotřebou energie 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 

Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců 

Uplatňování inovačních přístupů, především 
v uplatnění horizontálních témat SCLLD 

Počet inovativně využitých budov a zařízení 

Kapacita rezervních zdrojů pitné vody v obcích na 
obyvatele v území   

Zavedení hospodaření s dešťovou vodou na 
užitkové účely v provozu 

Plocha zrekultivovaných starých skládek 

Navýšení množství tříděných odpadů pro recyklaci 

Celkové množství materiálově využitého ostatního 
odpadu 

Celkové množství energeticky využitých ostatních 
odpadů 

 

2.1. Snižování energetické  

náročnosti a využívání 

alternativních zdrojů energie 

 

 

2.2.Efektivní hospodaření 

s vodou, zdroji a odpady 

 

                                                                                                                         

2.1.1. Shromaždování a využívání bioodpadu 

2.1.2. Snižování energetické náročnosti bydlení  

2.1.3. Využívání alternativních zdrojů energie ve veřejných 
objektech 

2.1.4. Pořádání seminářů a kursů 

2.2.1. Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro 
zásobování pitnou vodou v obcích. 
 
2.2.2. Výstavba recyklačních dvorů pro tříděný odpad (plasty, 
stavební odpad apod.) a likvidace nepovolených skládek. 
 
2.2.3. Aktivity směřující ke kvalitnímu a účinnému třídění odpadů 
a jejich možné energetické a materiálové užití  

2.2.4 Studie, dokumentace a služby pro lepší separaci odpadů 
v domácnostech, institucích a podnicích 
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Strategický cíl  Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

SC 3 

Kvalitní 
podnikání a 
služby v místě 

 

Počet podpořených podniků/příjemců 

Pracovní místa vytvořená  rámci podpořených 
projektů Leader 

Počet zavedených inovací včetně nových forem 
spolupráce 

Počet podniků pobírajících podporu 

Počet uskutečněných školení, seminářů, 
workshopů, konferencí a podobných vzdělávacích 
aktivit   

 

3.1. Rozvoj služeb a produktů 
pro občany a návštěvníky v 
území 

 

3.1.1. rozvoj služeb pro občany a návštěvníky - výstavba, 
rekonstrukce a modernizace a vybavení pro nabídku zboží a 
služeb, zavádění reg. gastronomie pro ubytovací a stravovací 
zařízení 

3.1.2. rozvoj drobného podnikání a služeb 

3.1.3. Sociální podnikání na Strážnicku 

 

3.2. Rozvoj infrastruktury obcí 
a využívání podnikatelských 
ploch 

3.2.1 Rozvoj infrastruktury a služeb obcí 

3.2.2. Tvorba tras a zázemí pro nemotorovou dopravu 

3.2.3. Školení a výchova kvalitních zaměstnanců a podnikatelů, 
podpora školení a vzdělávání v nových směrech podnikání na 
venkově 

 

 

 

    

Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

SC 4 

Kvalitní 
vzdělávání, 
komunitní a 
sociální aktivity 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti, mládež nebo 
vzdělávacích zařízení 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Počet podpořených aktivit 

Kapacita služeb a sociální práce 

Počet  poskytovaných druhů sociálních služeb 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

4.1. Posílit dostupnost 
a kvalitu vzdělávání 
mateřských, základních 
a středních škol 
Chyba! Nenalezen z
droj odkazů. 

4.1.1.  Rozvoj vzdělávání na Strážnicku 

4.1.2. Školní výukové zahrady – stavby 

4.1.3. Podpora projektů spolupráce a síťování 
škol 

4.2: Podpora 

zájmového, 

komunitního a 

4.2.1. Rozvoj technologií 

4.2.2. Projekty celoživotního a zájmového 
vzdělávání 
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Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Nárůst kapacity sociálních bytů 

 

celoživotního 

vzdělávání a pomoc 

zlepšit podmínky pro 

rodiny v rámci 

multifunkčního využití 

stávajících školských, 

kulturních a 

sportovních zařízení 

 

4.2.3. Podpora sociálního začleňování na 
Strážnicku  

4.3. Dostupnost 
sociálních a 
zdravotních služeb, 
komunitní začleňování, 
podpora 
znevýhodněných a 
sociální inkluze v 
obcích 

4.3.1  Podpora sociálního začleňování na 
Strážnicku 

4.3.2. Modernizace, oprava a výstavba objektů 
sociálních služeb – chráněných dílen a 
komunitních center 

4.3.3. Modernizace, oprava a výstavba objektů 
zdravotnictví  

4.3.4. Výstavba, rekonstrukce objektů pro 
ambulantní, denní i pohybové aktivity seniorů 

4.3.5. Tvorba sociálních podniků 

SC 5 

Koordinovaný 
rozvoj území 
v dobré 
spolupráci obcí, 
institucí, 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní 
dopravě 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Délka nově vybudovaných chodníků a pěšin 

5.1. Podpora šetrných 
forem cestovního 
ruchu, dopravy a 
bezpečnosti v obcích 

5.1.1.  Bezpečně do škol, do práce, za službami a 
turistikou 

5.1.2 Obnova budov (zbrojnic) a techniky 
hasičských sborů, záchranných sborů 
integrovaného systému a městské policie v 
obcích 

5.2. Komplexní rozvoj 
území, péče o kulturní 

5.2.1. Aktivity zaměřené na zajištění obyvatel – 
opatření proti náhlým katastrofám a rizikům, 
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Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

podnikatelů a 
spolků 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

Počet vytvořených parkovacích míst 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
(realizace) 

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě 

Celková výměra realizovaných komplexních opatření proti nenadálým 
událostem 

Počet pořízených informačních systémů 

Počet zazemí / nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

Počet obcí s komplexními /jednoduchými pozemkovými úpravami – 
zahájené/schválené Spol. opatření 

Plocha území pokrytá platným územním plánem, regulačním plánem 
a územní studií 

Počet objektů/zázemí/účastníků udržující či rozvíjející kulturní dědictví 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 

Počet spolupracujících subjektů 

Počet podpořených inovativních projektů  

Celkové veřejné výdaje – v rámci  OP PRV, cena v Eur 

Počet společně provozovaných objektů 

dědictví, ochrana sídel 
a krajiny proti 
nenadálým událostem 

 

 

 

 

 

 

 

podpora demonstračních činností a informačních 
akcí 

5.2.2. Revitalizace a obnova ploch snižujících 
enviromentální riziko v území 

5.2.3. Rekonstrukce veřejně přístupných médii 
(rozhlasu/internetu/sítí)    

5.2.4. Revitalizace a obnova ploch, objektů, 
zázemí a vybavení pro nemovité i movité kulturní 
dědictví 

5.2.5. Tvorba nových a modernizovaných 
objektů/technologií sloužících složkám IZS 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Rozvoj spolupráce 
s dalšími venkovskými 
regiony Česka a 
Evropy 

5.2.6. Zpracování nových ÚPD a KPÚ  

5.2.7. Výstavba a pravidelné udržování 
bezpečnostních prvků –protipožární prvky, 
systémy, retenční/ protipovodňové systémy; 
ochrana proti silným větrům a erozi. 

5.2.8. Další aktivity zaměřené na bezpečnost a 
zajištění obyvatel proti náhlým katastrofám a 
rizikům 

5.3.1. Projekty spolupráce MAS v PRV 

5.3.2. Projekty MAS v další spolupráci 

5.3.3. Vzdělávací a školicí aktivity MAS 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

MAS Strážnicko je v území klasifikovaném jako „Regionální centra a jejich venkovské zázemía” a  je také součástí 
„Hospodářsky a sociálně ohrožený správní obvod“ ORP Veselí nad Moravou a ORP Hodonín: 

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+ 

1.1: Ochrana 
biodiversity a 
dlouhodobě 
udržitelná 
mozaiková krajina 

1.1.1. Tvorba krajinných, protierozních, a jiných 
společných opatření v rámci KPÚ a ÚPD obcí 

1.1.3. Prevence šíření a omezování výskytu 
invazních druhů v krajině. 

1.1.4. Budování a údržba návštěvnické 
infrastruktury 

1.1.5. Podpora tvorby studií, odborného 
vzdělávání, poradenství a získávání dovedností a 
také rozvoj aktivit souvisejících s TUR a MA21 

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

1.2: Rozvoj 
šetrného 
zemědělství, 
sadařství a 
vinařství a 
agroturistiky 

1.2.1. Podpora prvovýroby v zemědělských 
podnicích 

1.2.2. Podpora zemědělských a potravinářských 
výrobků na Strážnicku 

1.2.3. Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

1.2.4. Marketing, služby a destinační 
management pro šetrnou turistiku 

1.2.5. Zlepšení komunikace a informovanosti 
mezi NNO, podnikateli a veřejnou správou 

 

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: Šetrné 
hospodaření s 
půdou a vodou v 
krajině a využití 
vodního 
potenciálu k 
eliminaci hrozeb  

1.3.1. Realizace přírodě blízkých opatření 
vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody,  protierozní 
ochranu a adaptaci na změnu klimatu ve vazbě 
na USK ORP. 

1.3.2. Revitalizace a podpora samovolné 
renaturace vodních toků a niv, obnova 
ekostabilizačních funkcí a na vodu vázaných 
ekosystémů v zemědělské krajině. 

1.3.3.Obnova malých vodních zdrojů, aktivity  pro 
retenci a doplňování podzemních zdrojů vody pro 
oblast Strážnicka 

1.3.4. Obnova a tvorba protierozních prvků, 
suchých poldrů, mokřadů, nádrží  a dalších 
protipovodňových opatření, revitalizace rybníků, 

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+ 

remízků s vodním prvkem apod. s cílem udržet 
vodu v území. 

1.3.5. Vzdělávání a osvěta v oblasti 
protipovodňových opatření a hospodaření s 
vodou v krajině a poradenství v oblasti získávání 
dotací v oblasti vodního hospodářství v krajině a 
obcích. 

1.3.6. Zpracování strategických, výzkumných, 
analytických a rozvojových dokumentů a studií 
k uvedeným aktivitám 

1.4: Dlouhodobě 
udržitelné 
hospodaření v 
lesích 

1.4.1. Podpora údržby a zakládání  přírodě        
blízkých lesů 

1.4.2. Podpora investic do lesnických cest, 
staveb, technologií pro zpracování/marketing 
lesnických produktů. 

1.4.3. Dosadba a nová výsadba přírodě blízkých 
lesů včetně zakládání malých lesních školek 
s místní dřevinnou produkcí mj. i lesních 
ovocných dřevin. 

1.4.5. Vzdělávací akce a tvorba komplexních studií 
na tento cíl. 

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

2.1: Snižování 
energetické 
náročnosti a 
využívání 
alternativních 
zdrojů energie  

2.1.1. Shromaždování a využívání bioodpadu 

2.1.2. Snižování energetické náročnosti bydlení  

2.1.3. Využívání alternativních zdrojů energie ve 
veřejných objektech 

2.1.4. Pořádání seminářů a kursů 

Specifický cíl 3.5: Umožnit 
energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních 
center  

2.2: Efektivní 
hospodaření 
s vodou, zdroji a 
odpady 

2.2.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace 
zařízení pro zásobování pitnou vodou v obcích.  

2.2.2 Výstavba recyklačních dvorů pro tříděný 
odpad (plasty, stavební odpad apod.) a likvidace 
nepovolených skládek.  

2.2.3 Aktivity směřující ke kvalitnímu a účinnému 
třídění odpadů a jejich možné energetické a 
materiálové užití 

2.2.4. Studie, dokumentace a služby pro lepší 
separaci odpadů v domácnostech, institucích a 
podnicích 

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

3.1: Rozvoj 
zázemí, služeb, 
produktů pro 
občany a 

3.1.1. rozvoj služeb pro občany a návštěvníky - 
výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení 
pro nabídku zboží a služeb, zavádění reg. 
gastronomie pro ubytovací a stravovací zařízení 

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné 
podmínky pro diverzifikaci 
ekonomické základny 
regionálních center a jejich 
venkovského zázemí a využití 
jejich potenciálu a podpořit 
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Specifický cíl 
Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

návštěvníky v 
území 

3.1.2. rozvoj drobného podnikání a služeb 

3.1.3. Sociální podnikání na Strážnicku 

propojení podnikatelských 
subjektů ve vztahu k potřebám 
trhu práce. 

3.2: Rozvoj 
veřejných 
prostranství, 
společenského 
zázemí, 
infrastruktury obcí 
a využívání 
podnikatelských 
ploch 

3.2.1. Rozvoj infrastruktury a služeb obcí 

 

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 

4.1: Posílit 
dostupnost a 
kvalitu vzdělávání 
mateřských, 
základních a 
středních škol  

4.1.1.  Rozvoj vzdělávání na Strážnicku 

4.1.2. Školní výukové zahrady – stavby 

4.1.3. Podpora projektů spolupráce a síťování škol 

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

4.2: Podpora 
zájmového, 
komunitního a 
celoživotního 
vzdělávání a 
pomoci zlepšit 
podmínky pro 
rodiny v rámci 
multifunkčního 
využití stávajících 
školských, 
kulturních a 
sportovních 
zařízení 

4.2.1. Rozvoj technologií 

4.2.2. Projekty celoživotního a zájmového 
vzdělávání 

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  

4.3: Dostupnost 
sociálních a 
zdravotních 
služeb, komunitní 
začleňování, 
podpora sociálně 
znevýhodněných a 
sociální inkluze v 
obcích  

4.3.1. Podpora sociálního začleňování na 
Strážnicku 

4.3.2. Modernizace, oprava a výstavba objektů 
sociálních služeb – chráněných dílen a 
komunitních center 

4.3.3. Modernizace, oprava a výstavba objektů 
zdravotnictví 

4.3.4. Výstavba, rekonstrukce objektů pro 
ambulantní, denní a pohybové aktivity seniorů 

4.3.5. Tvorba sociálních podniků 

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  
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Specifický cíl 
Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

5.1: Podpora 
šetrných forem 
cestovního ruchu, 
dopravy a 
bezpečnosti (IZS, 
hasiči) v obcích 

5.1.1.  Bezpečně do škol, do práce, za službami a 
turistikou 

5.1.2 Obnova budov (zbrojnic) a techniky 
hasičských sborů, záchranných sborů 
integrovaného systému a městské policie v 
obcích 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit 
dopravní dostupnost v rámci 
regionů.  

Specifický cíl 6.3: Zohledňovat 
územní dimenzi v rámci 
sektorových politik a rozvíjet 
SMART řešení 

5.2: Komplexní 
rozvoj území, 
péče o kulturní 
dědictví, ochrana 
sídel a krajiny proti 
nenadálým 
událostem  

5.2.1. Aktivity zaměřené na zajištění obyvatel – 
opatření proti náhlým katastrofám a rizikům, 
podpora demonstračních činností a informačních 
akcí 

5.2.2. Revitalizace a obnova ploch snižujících 
enviromentální riziko v území 

5.2.3. Rekonstrukce veřejně přístupných médii 
(rozhlasu/internetu/sítí)    

5.2.4. Revitalizace a obnova ploch, objektů, 
zázemí a vybavení pro  nemovité i movité 
kulturního dědictví 

5.2.5. Tvorba nových a modernizovaných 
objektů/technologií sloužících složkám IZS 

5.2.6. Zpracování nových ÚPD a KPÚ 

5.2.7. Výstavba a pravidelné udržování 
bezpečnostních prvků – protipožární prvky, 
systémy, retenční/protipovodňové systémy, 
ochrana proti silným větrům a erozi. 

5.2.8. Další aktivity zaměřené na bezpečnost a 
zajištění obyvatel proti náhlým katastrofám a 
rizikům 

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 6.2: Rozvíjet 
strategické plánování na bázi 
funkčních regionů a posilovat 
spolupráci aktérů v území 

Specifický cíl 6.3: Zohledňovat 
územní dimenzi v rámci 
sektorových politik a rozvíjet 
SMART řešení 

 

5.3: Rozvoj 
spolupráce 
s dalšími 
venkovskými 
regiony Česka a 
Evropy 

5.3.1. Projekty spolupráce MAS v PRV 

5.3.2. Projekty MAS v další spolupráci 

5.3.3. Vzdělávací a školicí aktivity MAS 

Specifický cíl 6.3: Zohledňovat 
územní dimenzi v rámci 
sektorových politik a rozvíjet 
SMART řešení  

Specifický cíl 6.5.: Zlepšit práci s 
daty v oblasti regionálního 
rozvoje 
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Tabulka 5 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Strážnicko 

Název 
Opatření 
Strategického 
rámce  

O
pa

tř
en

íí 
1.

1.
1 

O
pa

tř
en

íí 
1.

1.
4 

O
pa

tř
en

íí 
1.

3.
1 

O
pa

tř
en

í 2
.1

.1
 

O
pa

tř
en

í 2
.1

.2
. 

O
pa

tř
en

í 2
.1

.3
 

O
pa

tř
en

í 3
.1

.1
 

O
pa

tř
en

í 3
.2

.1
 

O
pa

tř
en

í 4
.2

.2
 

O
pa

tř
en

í 5
.1

.1
 

O
pa

tř
en

í5
.2

.1
 

O
pa

tř
en

í 5
.3

.3
 

Opatření 1.1.1 x            

Opatření 1.1.4 1 x           

Opatření 1.3.1 1 2 x          

Opatření 2.1.1 3 1 2 x         

Opatření 3.1.1 0 0 0 1 x        

Opatření 3.2.1 0 1 1 2 1 x       

Opatření 4.2.2. 2 0 2 3 3 0 x      

Opatření 5.1.1 2 1 3 3 0 1 2 x     

Opatření 5.2.1 3 1 2 0 1 0 1 2 x    

Opatření 5.3.3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 x   

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 

 

 

Vazba opatření cílů 1 a 5: 

Opatření  1.1.1 Tvorba krajinných, protierozních, a jiných společných opatření v rámci KPÚ a ÚPD obcí věcně a 
časově navazují a jsou podstatné pro opatření 5.2. Komplexní rozvoj území, péče o kulturní dědictví, ochrana 
sídel a krajiny proti nenadálým událostem a následně i na opatření 5.1. Podpora šetrných forem cestovního 
ruchu, dopravy a bezpečnosti v obcích. 

. 

Také a opatření 1.3.1 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody,  protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu ve vazbě na USK ORP. 
jsou podstatné pro opatření 5.2. Komplexní rozvoj území, péče o kulturní dědictví, ochrana sídel a krajiny proti 
nenadálým událostem a je v časové a prostorové vazbě na opatření 5.1. Podpora šetrných forem cestovního 
ruchu, dopravy a bezpečnosti v obcích 

Vazba opatření cílů 1 a 2 

Opatření 1.3.1 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 
povrchového odtoku vody,  protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu ve vazbě na USK ORP a Opatření  
1.1.1 Tvorba krajinných, protierozních, a jiných společných opatření v rámci KPÚ a ÚPD obcí.( Ve vazbě na  
1.3.5 Vzdělávání a osvěta v oblasti protipovodňových opatření a hospodaření s vodou v krajině a poradenství 
v oblasti získávání dotací v oblasti vodního hospodářství v krajině a obcích. A 1.3.6 Zpracování strategických, 
výzkumných, analytických a rozvojových dokumentů a studií k uvedeným aktivitám ) a Opatření 2.1.1. 
Shromaždování a využívání bioodpadu, kdy v rámci opatření 2 budou realizovány investice do infrastruktury 
třídění odpadů, užití obnovitelných zdrojů což bude mít pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí. 

Vazba opatření cílů 4 a 5  
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Opatření 4.2.2. Projekty celoživotního a zájmového vzdělávání bude podporované v časové souvislosti  
s opatřením 5.3.3. Vzdělávací a školicí aktivity MAS, které budou doplňkové a přesahové a budou vnášet inovace 
a animace do území rámcově přes všechna opatření. 

Vazba opatření cílů 1 a 4  

Opatření  1.1.1 Tvorba krajinných, protierozních, a jiných společných opatření v rámci KPÚ a ÚPD obcí a Opatření 
1.3.1 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového 
odtoku vody,  protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu ve vazbě na USK ORP věcně a časově navazují a 
jsou podstatné pro opatření Opatření 1.1.4 Budování a údržba návštěvnické infrastruktury na rozvoj aktivit 
souvisejících s TUR a MA21  jsou v přímé vazbě na op. 4.1.1. Rozvoj vzdělávání na Strážnicku a  4.2.2.Projekty 
celoživotního a zájmového vzdělávání kdy dojde k přenosu know-how a regionálního vzdělávání. Široce vedené 
vzdělávací procesy mají dříve či později na všechna opatření SCLLD. 

Vazba opatření cílů 2 a 4  

Opatření 2.1.2. Snižování energetické náročnosti bydlení  a 2.1.3. Využívání alternativních zdrojů energie ve 
veřejných objektech ve vazbě na 2.1.4. Pořádání seminářů a kursů je časově i prostorově vázané na opatření 4.1.1.  
Rozvoj vzdělávání na Strážnicku a  4.2.2. Projekty celoživotního a zájmového vzdělávání kdy dojde k přenosu 
Know how do oblasti fungování škol i environmentálního vzdělávání 

 

Vazba opatření cílů 2 a 5  

Opatření 2.1.2. Snižování energetické náročnosti bydlení  a 2.1.3. Využívání alternativních zdrojů energie ve 
veřejných objektech je časově i prostorově vázané na opatření 5.3.3. Vzdělávací a školicí aktivity MAS, které 
budou doplňkové a přesahové a budou vnášet inovace a animace do území.  

Vazba opatření cílů 3 a 5  

Opatření 3.2.1 Rozvoj infrastruktury a služeb obcí je v přímé vazbě s opatřením opatření Opatření 1.1.4 Budování 
a údržba návštěvnické infrastruktury a v celkovém pohledu s  opatřením  5.1. Podpora šetrných forem cestovního 
ruchu, dopravy a bezpečnosti v obcích, které budou přesahové a budou vnášet inovace a animace do území. 

 

 

3.4 Popis inovativních rysů strategie  

Mezi principy metody Leader v MAS Strážnicko patří uplatňování inovativních postupů napříč většiny cílů a opatření  
SCLLD  a níže  v tabulce je uveden způsob jejího naplňování s využitím inovativních aktivit a její návaznost 
na Inovační strategii České republiky 2019–20302. 

Tabulka 6 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na relevantní pilíře Inovační strategii České republiky 2019–2030 

Pilíř Inovační 
strategie ČR 

2030 

Opatření Strategického rámce SCLLD Stručný popis návaznosti 

Polytechnické 
vzdělávání  

4.1.1.  Rozvoj vzdělávání na Strážnicku 

4.1.3. Podpora projektů spolupráce a síťování škol 

4.2.2. Projekty celoživotního a zájmového vzdělávání 

5.3.3. Vzdělávací a školicí aktivity MAS 

rozvoj polytechniky ve 
vybavení a výuce škol vč. 
nových technologií a 
inovací v rámci školní výuky 
a využívání v následném 
vzdělávacím a pracovním 
zapojení žáků 

Digitální stát, 
výroba a služby  

1.2.5. Zlepšení komunikace a informovanosti mezi NNO,  
podnikateli a veřejnou správou  

rozvoj kvalitní internetové 
sítě, digitalizace, různých 

 
2 https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=866015   

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=866015
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3.1.1. rozvoj služeb pro občany a návštěvníky - výstavba, 
rekonstrukce a modernizace a vybavení pro nabídku zboží a 
služeb, zavádění reg. gastronomie pro ubytovací a stravovací 
zařízení 

3.1.2. rozvoj drobného podnikání a služeb 

3.2.1 Rozvoj infrastruktury a služeb obcí 

4.2.1. Rozvoj technologií  

5.2.8. Další aktivity zaměřené na bezpečnost a zajištění 
obyvatel proti náhlým katastrofám a rizikům  

5.3.3. Vzdělávací a školicí aktivity MAS 

forem automatizace ve 
výrobách a službách 

sníží náročnost řady aktivit, 
omezí míru chybovosti a 
kvalitu výrobků, služeb a 
sníží byrokracii a pomůže 
zvýšit bezpečnost v území 
a posílí 
konkurenceschopnost 
v našem příhraničním 
regionu 

Chytré investice 

1.3.1.Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z 
komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku 
vody,  protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu ve 
vazbě na USK ORP. 

1.2.3. Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

1.2.4. Marketing, služby a destinační management pro šetrnou 
turistiku 

 

zavádění nových 
enviromnemtálně 
šetrných technologií vč. 
ekosystémových služeb 
v péči o krajinu v 
zemědělství, výrobě a 
službách zvýší resilienci 
na klimatické změny a 
posílí vazby i 
konkurenceschopnost 
v našem příhraničním 
regionu 

Mobilita a 
stavební prostředí  

3.1.1. rozvoj služeb pro občany a návštěvníky - výstavba, 
rekonstrukce a modernizace a vybavení pro nabídku zboží a 
služeb, zavádění reg. gastronomie pro ubytovací a stravovací 
zařízení 

3.1.2. rozvoj drobného podnikání a služeb 

3.2.1Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Rozvoj infrastruktury a 
služeb obcí 

4.2.1. Rozvoj technologií  

5.2.8. Další aktivity zaměřené na bezpečnost a zajištění 
obyvatel proti náhlým katastrofám a rizikům 

rozvoj šetrné mobility 
využívající OZE a 
udržitelné stavební 
prostředí využívající 
nejen moderní 
technologie ale i systému 
3R v cyklické ekonomice 
pomůže rozvoji území 
v dlouhodobém hledisku 
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4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Identifikace právnické osoby a její orgány 

 

Název MAS  MAS Strážnicko,  z.s. 

Sídlo MAS  nám. Svobody 503, 696 62  Strážnice 

Kancelář  nám. Svobody 501 (od 1.1. 2016), 696 62  Strážnice 

Právní forma  zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) 

 

MAS Strážnicko byla založena v roce 2005 se statutem občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, 16 členy z území 10 obcí Mikroregionu Strážnicko. V roce 2008 se členská základna rozrostla 
o území obce Vnorovy a dosáhla počtu 35 členů. V následujících letech se počet členů stabilizoval kolem cca 30 
členů. V současnosti je členská základna tvořena partnery ze  4 zájmových skupin: veřejná správa, podnikání, 
NNO+spolková činnost, zemědělské podnikání: tyto zájmové skupiny mají také své pracovní skupiny, které 
fungují nezávisle na orgánech MAS. 

Cílem činnosti MAS Strážnicko je komplexní dlouhodobě udržitelný rozvoj na území Strážnicka. Rozvoj území 
těchto obcí se děje na základě schválených územních plánů, rozvojových strategií a v rámci naplňování strategií 
MAS Strážnicko.  

MAS vykonává činnost dle platných stanov, kdy  došlo  s účinností od 2.12.2021 ke změně zájmových skupin 
spolku dle požadavků pro standardizaci MAS. Nejvyšším orgánem MAS Strážnicko je Generální shromáždění, 
které udává hlavní směry rozvoje spolku, které na jeho platformě realizují ostatní orgány – desetičlenná Rada 
spolku vykonávající funkci Programového výboru pod vedením Předsedy spolku. Tříčlenný Kontrolní výbor plní 
funkci Monitorovacího výboru MAS. Výběrová komise MAS s 5 členy posuzuje a vybírá projekty k realizaci. Ve 
složení statutárních orgánů je dodržována poměrná reprezentace všech zájmových skupin.  

Základním organizačním dokumentem spolku jsou Stanovy MAS Strážnicko, z.s., které definují i způsoby řízení 
spolku. Účelem spolku je podpora udržitelného rozvoje v územní působnosti spolku ve prospěch místního 
partnerství města a obcí, neziskových organizací, podnikatelů, malých a středních zemědělců a dalších subjektů 
působících v území, prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií.  

Členové spolku mají povinnost řídit se stanovami spolku a dodržovat je, chovat se čestně vůči spolku, při vstupu 
určit jakou zájmovou skupinu reprezentují, v případě zvolení plnit úkoly dané funkce a platit stanovené členské 
příspěvky. Nejvyšším orgánem spolku Generální shromáždění, dále jen GS, se schází nejméně jednou ročně. GS 
je tvořeno všemi partnery - členy MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více 
než 49 % hlasovacích práv na žádném jednání orgánů spolku (vyjma předsedy). Statutární orgány a jejich funkce 
(úkoly, povinnosti a odpovědnosti) JSOU DEFINOVÁNY V PLATNÝCH STANOVÁCH dostupné na 
www.straznicko-mas.cz. 

Pro účely Operačních programů v rámci realizace CLLD pracuje:  

• programový výbor, jehož funkci vykonává Rada 

• monitorovací výbor, jehož funkci vykonává kontrolní výbor 
 

Kancelář spolku - k zabezpečení organizační, realizační a administrativní činnosti spolku, MAS Strážnicko, z.s., 
zřizuje kancelář v čele s tajemníkem - manažerem, jehož činnost řídí předseda nebo místopředseda spolku. 
Manažer je vedoucím zaměstnancem v pracovně právním vztahu pro realizaci Strategie CLLD, který je schválen 
rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD. Statutárním zástupcem MAS je předseda 
Výkonného výboru MAS.  
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V souladu s finančními možnostmi může spolek zaměstnat pracovníky kanceláře, kteří pomáhají naplňovat činnost 
spolku při součinnosti orgánů MAS Strážnicko, z.s. Kancelář spolku zajišťuje chod internetových stránek MAS, kde 
jsou především kontaktní údaje, mapa působnosti, stanovy, aktuální seznam partnerů – členů MAS a výroční 
zprávy. Kancelář také zajistí archivaci zápisů z jednání MAS po celou dobu existence svazku. Kontakty na 
pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS 

 

Organizační schéma MAS: 

 

 

Pracovní skupiny (PS) – jsou zřizovány či schvalovány Radou MAS ze členů MAS i veřejnosti za účelem přípravy, 
projednávání a monitoringu určitých témat či oblastí v rámci realizace SCLLD (viz další kap.) 

 

4.2 Popis animačních aktivit  

Smyslem MAS je svými činnostmi podněcovat zapojení co největšího množství subjektů do rozvoje daného regionu 
a násobit síly své i síly jiných.  

Metoda LEADER staví na spolupráci s komunitou a obsahuje 7 principů:  
⇒ přístup „zdola nahoru“,  

⇒ partnerství veřejných a soukromých subjektů,  

⇒ tvorba místní rozvojové strategie,  

⇒ integrované a vícesektorové akce,  

⇒ inovativnost v řešení problémů venkovských regionů,  

⇒ síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních 
akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.  

V rámci MAS  Strážnicko chceme uplatňovat co nejširší animační aktivity v rozsahu, jak jsme je konzultovali 
s firmou GAREP  a připravili jako motivaci i pro další MAS ČR. 

Generální 

shromáždění 

Předseda Rada spolku Kontrolní výbor Výběrová komise 

Zájmové skupiny 

skupiny 

Pracovní skupiny Veřejnost Kancelář, vede 
manažer 

Realizace OP EU Ost. akce, projekty 

(fce monitorovací komise) (fce programový výbor) 

http://www.straznicko-mas.cz/?page_id=11616
http://www.straznicko-mas.cz/?page_id=11616
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1.Animace v rámci 
alokací Akčního 
plánu SCLLD  

Informování o dotačních možnostech v rámci CLLD (dle pravidel příslušných operačních 
 programů) 
Vzdělávací akce pro žadatele v rámci CLLD 

2. Dotační 
poradenství  

(podpora získávání 
finančních zdrojů do 
území) 

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

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

Konzultace k projektovým záměrům (bez ohledu na zdroj financování, klíčová je vazba 
na realizaci SCLLD) –  

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

Fundraising pro subjekty z území MAS 

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 

Organizace vzdělávacích akcí 

Organizace a spolupořádání kulturních a společenských akcí 

Vydávání textových a audiovizuálních materiálů o regionu a příbězích místních obyvatel 

Tvorba výukových materiálů 

Spolupráce s místními základními a středními školami 

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

Prezentování činnosti MAS a přínosů CLLD 

4. Podpora inovací 

Vyhledávání a prezentace vhodných inovačních řešení 

Podpora přenosu a sdílení inovačních projektů z jiných území 

Zapojování se do výzkumných aktivit vysokoškolských institucí 

Příprava pilotních projektů (financování realizace potom v rámci daného projektu) 

Pilotní realizace řešení 

Realizace zastřešujících projektů (srovnatelná řešení pro větší skupinu obdobných 
subjektů) 

Podpora vzniku nových produktů, služeb a řešení 

5. Síťování a 
koordinace 

(podpora zapojení 
komunity do rozvoje 
území) 

Setkávání se s aktéry území 

Propojování subjektů v území za účelem uspořádání akcí, společného řešení problémů 
a přípravy a realizace projektů 

Vytipovávání odborných specifických subjektů a osob, využívání jejich znalostí a 
zkušeností a podpora jejich zapojení do rozvoje regionu 

Koordinace činností v území 

Podpora realizace SCLLD formou spolupráce a členství v zájmových organizacích 
(zejména organizace cestovního ruchu / destinační managementy, hospodářské 
komory, agrární komory) 

Působení MAS jako mediátora mezi různorodými subjekty z území při řešení dílčích 
problémů 

Podpora využití místních zdrojů 

Podpora využití ekonomického potenciálu 

6. Přenos znalostí a 
zkušeností MAS 
mimo území MAS  

Zapojení MAS do rozvojových sítí 

Sdílení znalostí a zkušeností MAS 
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4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS Strážnicko 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 NČI3. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány v monitorovacím systému. 

4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

V následující tabulce  je uveden návrh indikátorů a rozsah jejich plnění bude potřeba po stanovení ŘO upřesnit 
na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD poté budou dané indikátory uvedeny a schváleny i v kap 
3.1 Strategický rámec. 

Tabulka 7 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD  

Strategický cíl  Indikátor Měrná 
jednot. 

Výchozí 
hodnota 

(30.12.20
20) 

Cílová 
hodnota  

(31. 12. 
2027) 

SC 1 

Šetrné 
hospodaření 
a komplexní 
péče o 
krajinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha  revitalizovaného území – stanovišť, která jsou 
podporována ke zlepšení stavu 

Počet lokalit, kde byla posílena ekosystémová funkce 
krajiny 

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

Celková délka cest pro zvýšení prostupnosti krajiny 

Počet podpořených kooperačních činností 

Počet objektů a ploch využitých pro šetrnou turistiku 
v území 

Studie, průzkumy, semináře 

Počet síťových projektů 

Účastnící vzdělávacích akcí 

Pracovní místa vytvořená  rámci podpořených projektů 
Leader 

Celková výměra realizovaných vodohospodářských 
opatření 

Celková výměra realizovaných protierozních opatření 
s účinností na plochu 

Celková délka lesních cest 

ha 

 

ks 

ks 

km 

ks 

 

ks 

ks 

ks 

počet 

počet 

 

ha 

 

ha 

km 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

5 

 

3 

10 

5 

1 

 

5 

15 

5 

60 

2 

 

3 

 

100 

2 

SC 2 

 Zachování 
životního 
prostředí a 
zavádění 
šetrného 

Snížení emisí PM10 z lokálního vytápění domácností 
t/rok 

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů 

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených 
subjektů 

Ušetřené množství energie z neobnovitelných zdrojů 

tn 

 

tn 

MWh 

 

MWh 

0 

 

0 

0 

 

0 

100 

 

150 

100 

 

1000 

 
3 Národní číselník indikátorů 
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hospodaření 
se zdroji 

 

 

Počet objektů se sníženou spotřebou energie 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

Uplatňování inovačních technologií a přístupů,  

Počet inovativně využitých budov a zařízení 

Kapacita rezervních zdrojů pitné vody v obcích na 
obyvatele v území   

Zavedení hospodaření s dešťovou vodou na užitkové 
účely v provozu 

Plocha zrekultivovaných starých skládek 

Navýšení množství tříděných odpadů pro recyklaci 

Celkové množství materiálově využitého ostatního 
odpadu 

Celkové množství energeticky využitých ostatních 
odpadů 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m3/ob. 

 

objektů 

ks 

tn 

 

tn 

tn 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

10 

120 

3 

3 

5 

5 

 

5 

1 

500 

 

1000 

3000 

SC 3 

Kvalitní 
podnikání a 
služby v 
místě 

 

Počet podpořených podniků/příjemců 

Pracovní místa vytvořená  rámci podpořených projektů 
Leader 

Počet zavedených inovací včetně nových forem 
spolupráce 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, 
konferencí a podobných vzdělávacích aktivit   

počet 

ks 

 

ks 

 

ks 

0 

0 

 

0 

 

0 

10 

3 

 

5 

 

10 

 

SC 4 

Kvalitní 
vzdělávání, 
komunitní a 
sociální 
aktivity 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti, mládež 
nebo vzdělávacích zařízení 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Počet podpořených aktivit 

Kapacita služeb a sociální práce 

Počet  poskytovaných druhů sociálních služeb 

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

Nárůst kapacity sociálních bytů 

ks 

 

ks 

ks 

klientů 

ks 

ks 

ks 

klentů 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

 

10 

2 

20 

3 

2 

2 

5 

SC 5 

Koordinova
ný rozvoj 
území 
v dobré 
spolupráci 
obcí, 
institucí, 

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech 
v osobní dopravě 

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

Délka nově vybudovaných chodníků a pěšin 

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

procent 

 

procent 

km 

km 

km 

ks 

10 

 

5 

0 

0 

0 

0 

15 

 

7 

3 

1 

1 

15 
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podnikatelů 
a spolků 

Počet vytvořených parkovacích míst 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti 
v dopravě (realizace) 

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

Celková výměra realizovaných komplexních opatření 
proti nenadálým událostem 

Počet pořízených informačních systémů 

Počet zazemí / nové techniky a věcných prostředků 
složek IZS 

Počet obcí s komplexními /jednoduchými pozemkovými 
úpravami – zahájené/schválené Spol. opatření 

Plocha území pokrytá platným územním plánem, 
regulačním plánem a územní studií 

Počet objektů/zázemí/účastníků udržující či rozvíjející 
kulturní dědictví 

Počet účastníků vzdělávacích akcí 

Počet spolupracujících subjektů 

Počet podpořených inovativních projektů  

Počet společně provozovaných objektů 

ks 

ks 

 

ks 

 

ha 

ks 

ks 

 

ks 

 

ks 

ks 

 

počet 

počet 

ks 

ks 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

10 

3 

 

1 

 

10 

2 

1 

 

3 

 

5 

3 

 

50 

3 

3 

1 

 


