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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
MAS Hornolidečska působí na území 15 obcí (Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Leskovec, Lidečko,
Lužná, Pozděchov, Prlov, Seninka, Střelná, Študlov, Ústí, Valašská Polanka, Valašská Senice a Valašské
Příkazy. Většina území spadá do administrativní působnosti Správního obvodu obce s rozšířenou
působností (SO ORP) Vsetín a LAU1 Vsetín. Pouze obce Študlov a Valašské Příkazy náleží do SO ORP
Valašské Klobouky a LAU1 Valašské Klobouky. Na území MAS Hornolidečska žilo k 31.12.2019 celkem
12.151 obyvatel. Celková rozloha území ke stejnému datu činila 170,98 km2. Území MAS Hornolidečska
se z populačního i prostorového hlediska řadí mezi malé venkovské mikroregiony v Česku.
Tabulka 1 Seznam1 obcí, ve kterých bude realizována SCLLD MAS Hornolidečska, z.s.

Kód obce
542644
542725
543098
544264
544370
544434
544655
544671
544906
544914
544931
570371
544990
553026
545112

Název obce
Francova Lhota
Horní Lideč
Lačnov
Leskovec
Lidečko
Lužná
Pozděchov
Prlov
Seninka
Střelná
Študlov1
Ústí
Valašská Polanka
Valašská Senice
Valašské Příkazy1
CELKEM

LAU1
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín
Vsetín

Počet obyvatel k 31. 12. 2019
1 541
1 370
849
661
1 819
618
594
523
302
571
499
621
1 440
436
307
12 151

Rozloha v km2
22,88
7,22
15,33
9,86
17,37
15,69
13,46
7,14
7,27
9,26
9,42
5,44
12,35
15,97
2,34
170,98

Pozn.: 1 Obce Študlov a Valašské Příkazy spadaly ke dni 31.12.2019 do administrativní působnosti SO ORP Vsetín (LAU1
Vsetín). Ke dni 1.1.2021 byly přiřazeny k SO ORP Valašské Klobouky (LAU1 Zlín).
Zdroj: Data ČSÚ pro MAS 2021, vlastní zpracování

1.1.1

Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS

MAS Hornolidečska se nachází v jihovýchodní periferní oblasti Zlínského kraje, v sousedství státní
hranice se Slovenskem – sousedí s Trenčianským samosprávným krajem. Území Hornolidečska patří
mezi tzv. „příhraniční mikroregiony", která je díky společnému historickému vývoji charakteristická
vysokou intenzitou socioekonomických vazeb a sítí mezi obyvateli i v současnosti. Téměř polovina
(cca 43 %) území Hornolidečska se rozprostírá v největší chráněné krajinné oblasti Česka v CHKO
Beskydy, s velkým množstvím přírodních rezervací, menší část území leží v CHKO Bílé Karpaty a v oblasti
Vizovických vrchů. Území Hornolidečska je příznačné vysokou členitostí a hornatostí georeliéfu
s relativně vysokým zastoupením lesních a zemědělských ploch. Geomorfologické útvary (Beskydy, Bílé
Karpaty, Vizovické vrchy) zároveň vytváří přirozené hranice území.
1

Ke dni 31. 12. 2019.
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Mikroregion Hornolidečska má nadprůměrnou geodopravní polohu, neboť územím prochází
strategicky významné tranzitní koridory směřující na Slovensko. V tomto smyslu se jedná o silnici I/57,
resp. I/49 a železniční trať č. 280 (směr Púchov). Zejména silniční komunikace I. třídy jsou zatíženy
vysokou intenzitou motorizované dopravy, ať už regionální, tak i mezinárodní individuální
automobilovou i nákladní dopravou. Hornolidečsko lze dále definovat jakožto typického zástupce
venkovských mikroregionů, na jehož území se vyskytují populačně malá sídla s relativně nízkou
hustotou zalidnění. Fyzickogeografické limity území a z nich plynoucí stísněné podmínky však přispěly
k tomu, že se v obcích mikroregionu zpravidla vyskytuje kompaktní sídelní zástavba, která se
koncentruje podél říčních toků a liniových dopravních staveb. Stejně tak fyzickogeografické limity
determinují strukturu a potenciál lokální ekonomiky. Na území MAS Hornolidečska se lokalizuje malé
množství středně velkých až velkých průmyslových podniků. Největším zdrojem pracovních příležitostí
pro místní obyvatele jsou drobní a malí podnikatelé (do 10, a do 50 zaměstnanců), avšak většina
obyvatel z území vyjíždí do zaměstnáním do okolních spádových měst2. Z hlediska právní formy
dominují živnostníci (OSVČ) s různorodou hlavní ekonomickou činností. Na druhou stranu je nutno
podotknout, že území MAS Hornolidečska je v komparaci se Zlínským krajem i Českem charakteristické
podprůměrnou podnikatelskou aktivitou na obyvatele, což je pravděpodobně důsledkem kombinace
periferní polohy vůči ekonomicky rostoucím oblastem, neprogresivní strukturou ekonomických aktivit,
zhoršenými ekonomickými podmínkami pro rozvoj podnikatelských subjektů a fyzickogeografickými
limity rozvoje území. V odvětvové struktuře mikroregionu Hornolidečska má podle zastoupení
ekonomických subjektů významné postavení sektor služeb. Za zmínku stojí zejména rutinní
spotřebitelské služby jako jsou maloobchod a velkoobchod, opravy motorových vozidel, služby vázané
na cestovní ruch (pohostinství, stravování a ubytovací služby, půjčovny) nebo také veřejné služby
(veřejná správa a vzdělávání). Služby vyššího řádu a znalostně náročné obchodní služby se až na několik
málo výjimek na území MAS Hornolidečska nelokalizují. Tyto služby se lokalizují v okolních městských
oblastech. Silné postavení má též sektor stavebnictví. Z hlediska počtu pracovních příležitostí patří
mezi významné zaměstnavatele zpracovatelský průmyslu, který se zaměřuje na low a medium-low tech
odvětví výroby. Vyšší specializace odvětvové struktury zaměstnanosti byla patrná pro odvětví výroby
dopravních prostředků, zejména s vazbou na automotive, výrobu kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků, zpracování dřeva a výroba nábytku, výroba tradičních potravinářských (především masných)
produktů, výrobu a produkci ekologických produktů apod. Dále v území působilo velké množství
drobných a malých živnostníků zaměřených na tradiční řemeslnou výrobu a nakonec také podniky
zaměřené na zemědělství a lesnictví. Zemědělství má pro Hornolidečsko nezastupitelný význam,
především kvůli mimoprodukčním funkcím a údržbě krajiny. Mimo to má v území tradici živočišná
zemědělská prvovýroba – chov skotu a ovcí, dále lze za tradiční odvětví označit také ovocnářství, tj.
pěstování ovocných stromů. Svou polohou a přírodními podmínkami je území Hornolidečska
předurčeno k rozvoji aktivit šetrných k životnímu prostředí – především podhorskému a ekologickému
zemědělství, nemasových forem cestovnímu ruchu, rozvoji služeb a řemeslné výroby. V mikroregionu
není mnoho významných průmyslové podniků a také jeho geopoloha a dopravní dostupnost neskýtá
podmínky pro rozvoj průmyslové velkovýroby. Území MAS Hornolidečska se dle metodiky Ministerstva
pro místní rozvoj řadí mezi méně rozvinuté a hospodářsky ohrožené mikroregiony. Míra
nezaměstnanosti mikroregionu Hornolidečska byla v letech 2005–2018 v komparaci s průměrnými
2

Největším zdrojem pracovních příležitostí pro obyvatele území MAS Hornolidečska jsou ekonomické aktivity,
které se lokalizují v regionálních centrech vyššího řádu, a to města Vsetína a Valašského Meziříčí, ale i krajského
města Zlína.
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hodnotami Zlínského kraje i Česka vždy nadprůměrná. Na průměrnou hodnotu nezaměstnanosti se
území MAS Hornolidečska dostalo až v letech 2018–2021, kdy Česko patřilo mezi státy s nejnižší
nezaměstnaností v EU. Na základě výše uvedených výsledků lze pro území MAS Hornolidečska
predikovat pomalejší dynamiku ekonomického růstu.
Největší devizou této oblasti je atraktivní venkovské prostředí, které poskytuje množství přírodních,
kulturních a historických zajímavostí a atraktivit. Zároveň je území Hornolidečska charakteristické
rozvinutými neformálními vazbami a sítěmi mezi obyvateli a hlubokým vztahem k přírodnímu dědictví.
Pozoruhodné jsou přírodní útvary, a to např. Čertovy skály v Lidečku, Pulčínské skály ve Francově Lhotě
nebo např. Trčkovy skály v Lačnově, přírodní památka Trubiska, Lačnovské rybníky či Vařákovy paseky.
V létě je proto možné se s těmito krásami valašské přírody seznámit pěší turistikou i cykloturistikou
s možností koupání ve Valašské Senici. V zimním období pak slouží řada lyžařských vleků v okolních
obcích. Na území se dále nachází řada turistických a historických zajímavostí např. Betlém v Horní Lidči,
muzeum kardinála Štěpána Trochty, expozice v Horní Lidči nebo památníky obětem druhé světové
války např. Vařákovy paseky, Juříčkův mlýn či expozice v obci Prlov. Území Hornolidečska patří do
národopisné oblasti Valašsko, která je bohatá díky kulturnímu dědictví, s typickým folklórem, kde se
do současnosti dodržují lidové tradice, zvyklosti a obyčeje.

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS
Tato část SCLLD obsahuje obrázek zobrazující územní působnost MAS Hornolidečska v kontextu
nadřazených územních jednotek – regionů soudržnosti (NUTS 2 – Střední Morava) a vyšších územně
samosprávných celků (NUTS 3 – Zlínský kraj).
Obrázek 1 Území působnosti MAS Hornolidečska
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Zdroj: vlastní zpracování 2021

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie
1.3.1

Popis historie a zkušeností MAS

Příprava v mikroregionu Hornolidečsko na program LEADER probíhala už od roku 2002, kdy v září 2002
byl položen základ fungující místní akční skupiny formou smlouvy o spolupráci ze dne 19.9.2002. Od té
doby v mikroregionu existuje fungující kvalitní spolupráce na principu partnerství mezi veřejnou
správou, neziskovými organizacemi a soukromou sférou. V roce 2003 tato spolupráce vyústila do
konkrétní podoby a v srpnu 2003 byla úspěšně podána žádost do Programu obnovy venkova, dotační
titul 7 – podopatření typu Leader+ na projekt „Zvýšení kvality života a ekologicky udržitelný rozvoj
Valašska“. Zkušenosti získané z realizace tohoto projektu měly zásadní význam pro další vývoj
9

komunitně vedeného místního rozvoje v regionu. Od začátku roku 2004 proběhlo několik seminářů za
účelem seznámení zúčastněných subjektů s chystaným programem LEADER ČR a LEADER+ v rámci
Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství s účastí pracovníků z MZe a
Zlínského kraje. Ustavující schůze valné hromady Místní akční skupiny Hornolidečska proběhla dne
20.7.2004, na které byly schváleny první stanovy MAS Hornolidečska. Registrace MAS Hornolidečska
proběhla na Ministerstvu vnitra dne 11.10.2004 pod č.j.: VS/1-1/58650/04-R. V roce 2014 byla MAS
jakožto občanské sdružení transformováno na spolek podle zákona č. 89/2021 Sb. Spolek je zapsaný u
Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 6474.
V letech 2005 – 2007 MAS Hornolidečska postupně realizovala tři projekty - Leader ČR 2005 (alokace
3,5 mil. Kč byla rozdělena mezi 3 projekty); LEADER ČR 2006 (alokace 3 mil. Kč byla rozdělena mezi 3
projekty), Leader+ na období 2004-2006 (alokace 9,17 mil. Kč, podpořeno bylo 10 projektů). V období
2007-2013 měla možnost MAS Hornolidečska realizovat svůj rozvojový dokument „Strategický plán
LEADER MAS Hornolidečska na období 2007-2013“. Bylo vyhlášeno celkem 9 výzev, podpořeno bylo
celkem 73 projektů, mezi které byla rozdělena dotace 29,6 mil. Kč.
V období 2014-2020 realizovala MAS Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, ve které byly
stanoveny 4 klíčové oblasti rozvoje (I. Podpora a rozvoj místní ekonomiky, II. Infrastruktura, občanská
vybavenost, trvale udržitelný rozvoj, III. Rozvoj života v obcích, tradice a kulturní dědictví, IV. Cestovní
ruch). Na realizaci některých opatření byly využity finanční zdroje z Integrovaného regionálního
operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu životní prostředí. V rámci
realizace Strategie bylo vyhlášeno 12 výzev (7 výzev v IROP, 3 výzvy PRV, 2 výzvy OPŽP). Podpořeno
bylo 50 žádostí, mezi které byla rozdělena alokace 30,5 mil. Kč. Převážná část indikátorů vytyčených na
začátku období byla naplněna, některé byly i překročeny.
MAS je také zapojena do realizace dalších projektů – jako partner realizuje na svém území projekt MAP
rozvoje vzdělávání Vsetínsko, dále realizujeme projekt zaměřený na podporu NNO zaměřených na
práci s dětmi a mládeží: „MAS Hornolidečsko – pomáháme zvyšovat kvalitu neformální vzdělávání“.
Dále se MAS věnuje animaci škol a školských zařízení. Doplňkově MAS nabízí odborné poradenství pro
subjekty působící v MAS Hornolidečska a pomáhá realizovat další projekty, které naplňují Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje a přispívají ke zlepšení života v území.
1.3.2

Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD

Do tvorby SCLLD MAS Hornolidečska na období 2021–2027 byli zapojeni místní aktéři zastupující
veřejných, soukromý a neziskový sektor, přičemž byly využity dvě základní metody zapojení. Nejprve
byly provedeny řízené rozhovory se zástupci municipalit a dotazníková šetření se zástupci ostatních
zájmových skupin v území (místními podnikateli a neziskovými organizacemi). Cílem rozhovorů,
resp. dotazníkových šetření bylo identifikovat rozvojové trendy v území a (ne)investiční potřeby
jednotlivých zájmových skupin. Následně byly provedeny skupinové rozhovory se zástupci zájmových
skupin, jež se zaměřily na prezentaci obecných i specifických potřeb území ve vazbě na rozvojový
potenciál společného území, projednání cílů a priorit rozvoje území v rámci nového programového
období 2021–2027. Tyto skupinové rozhovory se uskutečnily v průběhu května a června 2021
a současně s rozhovory a dotazníkovým šetřením tvořily jádro pro zpracování koncepční části SCLLD
MAS Hornolidečska na období 2021–2027.
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby SCLLD MAS Hornolidečska¨

Metoda zapojení
Dotazníková šetření mezi zástupci neziskových
organizací (školská zařízení) v území působnosti
MAS.
Individuální rozhovory se zástupci místních
samospráv v území působnosti MAS.
Dotazníková šetření mezi zástupci ostatních
neziskových organizací (mimo školská zařízení)
v územní působnosti MAS.
Dotazníková šetření mezi zástupci soukromého
sektoru v územní působnosti MAS.
Skupinové rozhovory se zástupci zájmových skupin v
území působnosti MAS.
Veřejné projednání koncepční části SCLLD a
schválení Valnou hromadu

1.3.3

Datum (období) provedení
4. 5. 2020 – 30. 6. 2020
1. 4. 2021 – 4. 5. 2021
29. 4. 2021 – 14. 5. 2021
29. 4. 2021 – 14. 5. 2021
5. 5. 2021, 4.6.2021, 29.6.2021, 30.6.2021
26.8.2021

Odkaz na úložiště záznamů

Doklady o zapojení komunity jsou samostatnou přílohou SCLLD, resp. příslušné žádostí v MS2014+.
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2 Analytická část
2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti
MAS
Kapitola se zaměřuje na identifikaci aktuálních (ne)investičních potřeb a priorit rozvoje území
v působnosti MAS Hornolidečska v období 2021–2027, které zohledňují nejenom požadavky a potřeby
místních aktérů, ale také kontinuitu, specifické socioekonomické trendy a potenciál rozvoje řešeného
venkovského území. Formulace rozvojových potřeb byla provedena v souladu s výsledky zachycenými
prostřednictvím socioekonomické analýzy, avšak nejdůležitějším zdrojem podkladů pro koncepční část
SCLLD byly provedené rozhovory a dotazníková šetření, jejichž výsledky byly následně prezentovány
a projednány na skupinových setkání se zájmovými skupinami MAS Hornolidečska.
Rozvojová potřeba A. Zlepšení dostupnosti a kvality bydlení, bezpečnost a rozvoj technické
infrastruktury.
Popis potřeby pro rozvoj území
Území působnosti MAS Hornolidečska je charakteristické početní stabilitou obyvatelstva, přičemž na
základě demografických trendů lze predikovat stagnaci až mírný růst počtu obyvatel také
v programovém období 2021–2027. Na úrovni jednotlivých obcí však byly zjištěny významné rozdíly,
kdy periferní oblasti byly provázeny spíše populačním úbytkem, naproti tomu populačně rostoucí obce
se lokalizovaly v dopravně lépe dostupných částech území.
Nejvýznamnějším problémem plynoucím z fyzickogeografických limitů území je relativně nízká
dostupnost bydlení a pozemků pro novou výstavbu rodinných domů, které by napomohly k udržení
mladých obyvatel nebo atrakci nových obyvatel. Potřeby území jsou spatřovány v technické přípravě
nových ploch pro výstavbu rodinných domů a (obecních) bytů. V tomto smyslu se jedná o rozšiřování
technické infrastruktury (inženýrských sítí) do nových lokalit vhodných pro bydlení, ale také efektivní
řešení územní regulace při plánování a povolování nové výstavby. Vyjma podpory nové výstavby domů
a bytů je nutná rovněž podpora využívání volných či nevyužívaných objektů pro bydlení v intravilánu
obcí a jejich transformace např. na obecní či sociální byty pro specifické cílové skupiny obyvatel
(startovací byty pro mladé rodiny s dětmi, nízkopříjmové osoby a rodiny ohrožené sociálním
vyloučením, seniory apod.) nebo podpora stávajícího bytového a domovního fondu na území MAS
Hornolidečska.
Technická infrastruktura v území působnosti MAS Hornolidečska je zpravidla na velmi dobré úrovni
a odpovídá potřebám území. Všechny obce v území jsou plynofikované, ve většině obcí je vybudována
splašková kanalizace s napojením na ČOV (vyjma obcí Prlov, Pozděchov a Seninka). Pitná voda je
v obcích (vyjma obce Prlov) zajištěna vodovodní sítí s dostatečnou kapacitou na připojení nových
odběratelů. Mezi priority území patří dobudování chybějící splaškové kanalizace s napojením na ČOV
v obcích Prlov, Pozděchov a Seninka a vybudování nového vodovodního řadu v obcích Prlov
a Pozděchov, které mají za cíl řešit nejvýznamnější, výše uvedené problémy obcí v území působnosti
MAS. Internetové připojení a pokrytí mobilním signálem je dostupné ve všech obcích v mikroregionu,
problémem je však rychlost a stabilita připojení v periferních částech území. V tomto smyslu patří mezi
priority rozvoje území podpora rozšiřování komunikačních a optických sítí na území MAS. Veřejné
osvětlení se nachází ve všech obcích mikroregionu, častým problémem je jejich technický stav
a zastaralost. V případě veřejného osvětlení je nutností modernizace a přechod na úspornější
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nízkoenergetická svítidla. Do technické infrastruktury patří mobilní či veřejné rozhlasy a úřední desky,
které slouží jak k místnímu hlášení, tak i jako včasné informační a komunikační nástroje v případě
krizových situací, tudíž je nutné zajistit jejich odpovídající kvalitu a dostupnost pro co nejširší cílovou
skupinu obyvatelstva v území. Podpora by měla směřovat také do obnovy či modernizace
monitorovacích systémů a krizové infrastruktury na předcházení a řízení rizik a zvyšování bezpečnosti
v území působnosti MAS. Hornolidečsko je příhraničním mikroregionem a je zde zvýšené riziko
kriminality, proto je jednou z priorit rozvoje také podpora opatření na zvýšení bezpečnosti obyvatel.
Naplněním potřeb v oblasti zlepšování dostupnosti a kvality bydlení lze předpokládat populačně
stabilní vývoj území, neboť dojde k částečnému omezení selektivní emigrace mladých obyvatel a rodin
do jiných obcí a měst z důvodu nedostupnosti bydlení. Populační stabilitou je myšlen nejen početní
stav, ale také stabilní struktura obyvatelstva z hlediska věku a předpokladů reprodukce, dosaženého
vzdělání či socioekonomických a kulturních přínosů pro rozvoj venkovského území v působnosti MAS
Hornolidečska. Rozvojem technické infrastruktury dojde ke zlepšení kvality života ve venkovském
území, přičemž se zvýší atraktivita území pro udržení stávajících či atrakci nových obyvatel. Zároveň se
sníží nadměrné disparity mezi urbánními a rurálními oblastmi. Realizací potřeb na zvyšování
bezpečnosti lze předpokládat snížení výskytu sociálně-patologických jevů a celkové zlepšení sociálního
klimatu v území působnosti MAS Hornolidečska.
Rozvojová potřeba B. Zlepšení kvality a dostupnosti veřejné infrastruktury, vybavenost a základní
služby pro občany
Popis potřeby pro rozvoj území
Vybavenost venkovského území v působnosti MAS Hornolidečska lze považovat za dostatečnou.
Množství nabízených služeb v jednotlivých obcích na území MAS je velmi individuální, zpravidla však
odpovídá velikosti a potřebám obyvatel dané obce. Významným identifikovaným problémem je častá
zastaralost, kvalita a dostupnost objektů základní občanské vybavenosti a s ním i související zhoršená
kvalita a dostupnost poskytovaných služeb, které zpravidla neodpovídají současným potřebám
a požadavkům jednotlivých, níže definovaných cílových skupin. Významným problémem je rovněž
absence moderních veřejných prvků, u nichž byl v poslední době zjištěn narůstající zájem (např. funkční
veřejná prostranství pro trávení aktivního i pasivního odpočinku). Objekty základní občanské
vybavenosti a základní (nekomerční) služby zprostředkovávají ať už formální, tak i neformální
a zájmové aktivity pro relativně vysoce rozmanitou cílovou skupinu obyvatel (děti a mládež do 15 let,
obyvatelstvo v produktivním věku 15–64 let, senioři nad 65 let, ale také specifické cílové skupiny, mezi
které patří např. nízkopříjmové osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, hendikepované osoby
a osoby se specifickými potřebami). Zároveň tyto objekty občanské vybavenosti a služby využívají
nejenom místní obyvatelé či organizované skupiny obyvatel, ale i návštěvníci a turisté z blízkého
i širokého okolí. Tyto objekty základní občanské vybavenosti rovněž významně přispívají k podpoře
setkávání obyvatel a rozvoji vazeb a sítí mezi obyvateli a tím pádem i k rozvoji kulturně-společenského
života v obcích.
Potřeby byly identifikovány nejenom v oblasti investic do veřejné infrastruktury a objektů základní
občanské vybavenosti, ve smyslu jejich budování, obnovy či modernizace vč. podpory souvisejícího
vybavení a zařízení (nezbytného pro zajištění jejich provozu), ale i v oblasti financování provozu těchto
zařízení vč. zajištění kvalitních lidských zdrojů odpovědných za vedení zájmových kroužků, spolků,
klubů apod. Investiční priority se v obecné rovině zaměří na objekty a zařízení sloužící pro kulturní,
společenské, sportovní, zájmové a spolkové aktivity, k setkávání občanů a návštěvníků, poznávacím
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aktivitám a aktivitám (nekomerčního) cestovního ruchu nebo jako zařízení a veřejné prvky pro aktivní
i pasivní trávení odpočinku.
V mikroregionu se nachází zdravotní střediska s více lékařskými ordinacemi praktických lékařů či
stomatologické ordinace pouze v obci Horní Lideč a Valašská Polanka. Některé základní zdravotní
služby jsou poskytovány také v obci Francova Lhota. Komplexní zdravotní péči pro občany
mikroregionu zabezpečují spádová centra zdravotních a sociálních služeb ve městech Vsetín a Valašské
Klobouky a krajském městě Zlín. V budoucnu se dá očekávat zvýšená poptávka po zařízeních s péčí o
přestárlé obyvatele. Bylo by žádoucí, aby taková zařízení pak odpovídala co nejvíce přirozenému
domácímu prostředí a měla dle možností i širokou nabídku poskytovaných sociálních služeb. Takové
zařízení však v mikroregionu Hornolidečska zatím schází. Tyto služby zabezpečují stacionáře mimo
mikroregion, a to jednak poskytováním volných ubytovacích kapacit, jednak výkonem terénní služby.
V území působnosti MAS Hornolidečska je provozován denní stacionář pouze v obci Valašská Polanka.
S ohledem na výše uvedené patří mezi priority rozvoje území MAS Hornolidečska zlepšování
dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních a zdravotních služeb pro specifické cílové skupiny
obyvatelstva. Na území obcí MAS je uvažováno o budování obecních bytů (bytových domů), které
budou alespoň částečně zajišťovat základní zdravotní a sociální služby, a o podpoře zařízení a zázemí
pro poskytování sociálních a zdravotních služeb (např. ambulantní péče, denní stacionář, terénní
služby, kanceláře, sklady apod.).
Naplnění výše uvedených potřeb přispěje ke snížení rozdílů v území působnosti MAS Hornolidečska,
ale v obecném kontextu také ke snížení nadměrných disparit mezi urbánními a rurálními oblastmi
z hlediska kvality a dostupnosti základních služeb a příležitostí pro obyvatele. Dále lze přepokládat
zvýšení kvality, atraktivity a komfortu života ve venkovském území, rozvoj lidských zdrojů, vazeb mezi
obyvateli a v konečném důsledku také početní stabilizaci venkovského obyvatelstva.
Rozvojová potřeba C. Zlepšení kvality vzdělávání lidských zdrojů
Popis potřeby pro rozvoj území
V území působnosti MAS je situace v oblasti školství relativně stabilní, kdy stávající kapacity zpravidla
odpovídají potřebám území. Ve většině obcí se lokalizuje mateřská škola, značná část obcí má také
první stupeň základní školy. V území se nakonec lokalizují tři spádové, dvoustupňové základní školy
(Horní Lideč, Francova Lhota a Valašská Polanka). Do současnosti byly na území působnosti MAS
Hornolidečska zaznamenány ať už parciální či komplexnější investice do školní a doprovodné
infrastruktury, mající za cíl zlepšování kvality procesu vzdělávání a učení, a v obecnější rovině
zlepšování kvality a atraktivity regionálních školských zařízení. Většina školských budov je však
zastaralá a vyžaduje další investice směřující do jejich obnovy a modernizace (vč. souvisejícího zázemí).
Dále byla zjištěna častá absence zařízení pro realizaci neformálního a zájmového vzdělávání,
přispívajícího ke všeobecnému (mimoškolnímu) rozvoji schopností, dovedností, kreativního a tvůrčího
myšlení lidských zdrojů. Dlouhodobým problémem zůstává také financování provozu školských
zařízení. Zachování počtu mateřských a základních škol je přitom pro region prioritou, což je v souladu
s identifikovanými střednědobými demografickými trendy, na jejichž základě lze predikovat početní
stabilitu a růst počtu obyvatel minimálně také v programovém období 2021–2027.
Potřeby jsou spatřovány v investicích do kmenových učeben, školní sportovní infrastruktury, školních
kuchyní a jídelen, poradenských pracovišť, školních kroužků, družin, studoven a čítáren, vnitřní i vnější
konektivity a zázemí školských a vzdělávacích zařízení, kabinetů pro pracovníky škol, zlepšování
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přístupnosti škol a pořizování kompenzačních a didaktických pomůcek pro děti se SVP, nezbytných pro
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým
sociálním vyloučením. Potřeby byly identifikovány v oblasti investic do modernizace či obnovy
infrastruktury základních škol ve vazbě na podporu vzdělávání v klíčových kompetencích; rozvoj
digitální gramotnosti a informatického myšlení, výuky v cizích jazycích, přírodních a technických věd.
U předškolního vzdělávání se naopak jednalo o potřeby v oblasti podpory pregramotnostního,
polytechnického a environmentálního vzdělávání bez nutnosti primárně navyšovat kapacitu
mateřských škol. Dále požadavky na investice do budování zařízení pro neformální a zájmové
vzdělávání. Nakonec byly definovány potřeby v oblasti kontinuálního a profesního vzdělávání
pedagogických, odborných a výchovných pracovníků a asistentů školských zařízení v území.
Naplněním výše uvedených potřeb dojde v území působnosti MAS Hornolidečska k rozvoji regionálních
školských zařízení, zavádění (osvojení si) moderních a inovativních vyučovacích metod a forem
vzdělávání, které zajistí odpovídající kvalitu a dostupnost formálního i neformálního vzdělávání
v periferní venkovské oblasti. Zároveň se sníží nadměrné disparity mezi urbánními a rurálními oblastmi
z hlediska vzdělávacích předpokladů a příležitostí, což přispěje k posílení konkurenceschopnosti
venkovských oblastí ve smyslu udržení stávajících obyvatel či atrakce nových obyvatel.
Rozvojová potřeba D. Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj alternativních forem dopravy
Popis potřeby pro rozvoj území
Převážnou částí území působnosti MAS Hornolidečska prochází tranzitní silniční koridory, jež jsou
zatížené relativně vysokou a současně narůstající intenzitou motorizované dopravy. Veškerá dopravní
infrastruktura je vlivem fyzickogeografických a urbánních limitů situována v údolích podél říčních toků,
což má negativní vliv na bezpečnost dopravy v celém území. Problémem je dále absence rychlostní
komunikace na území mikroregionu a její napojení na dálniční síť. Dopravní obslužnost území je stran
četnosti spojů veřejné hromadné dopravy a jejich konektivity na správní města na velmi dobré úrovni.
Horší je však návaznost jednotlivých dopravních módů (autobusová a vlaková doprava).
Ačkoliv v území působnosti MAS Hornolidečska dochází k průběžným investicím do dopravní
infrastruktury, sledující zlepšování dopravní obslužnosti a zvyšování bezpečnosti dopravy, byly
identifikovány potřeby samospráv v oblasti budování či obnovy místních komunikací, mostů a lávek,
komunikací pro pěší, a to nejen podél hlavních dopravních tahů. Mezi nejvýznamnější potřeby v oblasti
bezpečnosti dopravy je dobudování cyklostezky Bečva–Vlára–Váh (cyklostezka nadregionálního
významu, dle KČT označená číslem 57). V tomto smyslu se jedná o dobudování cyklostezky nejen mezi
obcemi MAS, ale i zajištění cyklodopravního propojení území MAS s okolními obcemi či mikroregiony.
Dalším problémem je také nedostatek parkovacích stání, které mohou využít jak obyvatelé, tak
i návštěvníci území. Ve smyslu zvyšování bezpečnosti dopravy a podpory rozvoje alternativních forem
dopravy je nutné budovat nejen samostatné cyklostezky, parkovací stání a zastávky veřejného
hromadné dopravy (vč. dopravních terminálů), ale zabezpečit i jejich návaznost, resp. křížení i s jinými
módy dopravy vč. instalace vhodně umístěných bezpečných stání pro jízdní kola (např. u úřadů obcí a
ostatních objektů občanské vybavenosti, zastávek veřejného hromadné dopravy apod.).
Investicemi do dopravní infrastruktury se zvýší bezpečnost dopravy, dopravní prostupnost a obslužnost
území působnosti MAS. Budou vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj kombinovaných a alternativních
forem dopravy, přispívajících ke snižování zátěže přírodního prostředí individuální automobilovou
dopravou. Svedením cyklistů a pěších mimo hlavní komunikace se omezí jejich střety s ostatními
dopravními módy, čímž se zvýší atraktivita a bezpečnost cyklistické a pěší dopravy. Zlepšením
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přístupnosti veřejné hromadné dopravy lze předpokládat zvýšení její atraktivity a výtěžnosti. Investice
do bezpečnosti dopravy pozitivně ovlivní dostupnost území pro širokou cílovou skupinu obyvatel
a návštěvníků území.
Rozvojová potřeba E. Zvýšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky
Popis potřeby pro rozvoj území
Na území MAS Hornolidečska se lokalizuje malé množství středně velkých až velkých průmyslových
podniků, přičemž z důvodu fyzickogeografických limitů není území vhodné pro rozvoj průmyslové
velkovýroby. Největším zdrojem pracovních příležitostí jsou drobní a malí podnikatelé, přesto většina
obyvatel z území je vlivem nedostatku pracovních příležitostí nucena vyjíždět do zaměstnání do
spádových měst, resp. jejich zázemí. V obcích jsou situovány především podniky zaměřené na primární
sektor, low a medium – low tech odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví či drobnou
řemeslnou výrobu. Významná část obyvatel je zaměstnána také v odvětví služeb, avšak zejména
komerční služby jsou v území slabě rozvinuté. Území MAS Hornolidečska se řadí mezi méně rozvinuté
a hospodářsky ohrožené mikroregiony. Míra nezaměstnanosti byla v letech 2005–2018 v komparaci
s průměrnými hodnotami Zlínského kraje i Česka nadprůměrná a zároveň míra podnikatelské aktivity
byla podprůměrná.
Potřeby území byly definovány v oblasti investic na podporu tvrdých i měkkých lokalizačních faktorů,
tj. investice do budování či obnovy technické (fyzické) a podnikatelské infrastruktury vč. investic do
nových technologií, strojů, zařízení a vybavení. V tomto smyslu se jedná např. o investice na podporu
mimoprodukčních a ekologických funkcí venkovského hospodářství, vedoucích k udržitelnosti
zemědělství a lesnictví, diverzifikaci (zemědělských) podniků a jejich produkce, dále na podporu mikro
a malého podnikání zaměřeného na tržní niky, podporu regionálních produktů a jejich uvádění na trh.
Investice by měly směřovat k podpoře inteligentní specializace venkova a diverzifikaci do příbuzných
odvětví posilujících znalostní základnu regionu. Zároveň je nutné stimulovat rozvoj nových
ekonomických aktivit, příp. atrakci mikro a malých firem na vyšších patrech produkčních sítí, vyšší
přidanou hodnotou a inovačním potenciálem. Vyjma „tvrdých“ investic by se měla podpora zaměřit
rovněž na tvorbu lokálních a regionálního sítí soukromého a veřejného sektoru, rozvoj obchodních
i neobchodních vztahů v území, rozvoj informačních a komunikačních toků mezi aktéry usnadňující
šíření informací, inovací a znalostí nebo na podporu zaměstnaneckých programů a rozvoj lidských
zdrojů.
V případě naplnění výše uvedených potřeb se zvýší odolnost a adaptabilita místního ekonomického
prostředí vůči neočekávaným tržním otřesům a narušení. Dojde k posílení / oživení ekonomického
růstu celého území, který se může promítnout do stabilizace a / nebo růstu počtu pracovních
příležitostí ve venkovském území. Rozvojem podnikatelského prostředí se zvýší atraktivita a potenciál
území, stejně tak jeho konkurenceschopnost vůči vnějšímu prostředí. Dojde k tvorbě formálních
i neformálních sítí a vazeb mezi aktéry v mikroregionu usnadňující tvorbu a šíření informací, inovací
a znalostí. Rozvojem podnikatelského prostředí se zvýší prosperita a disponibilita zdrojů v území
působnosti MAS Hornolidečska, což bude mít přímý pozitivní vliv na zvyšování kvality života na
venkově.
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Rozvojová potřeba F. Zlepšení přístupu k přírodnímu, historickému a kulturnímu dědictví
Popis potřeby pro rozvoj území
Území působnosti MAS Hornolidečska nepatří mezi exponované oblasti cestovního ruchu. Největší
devizou této oblasti je atraktivní venkovské prostředí, které poskytuje množství přírodních, kulturních
a historických zajímavostí a atraktivit. Území Hornolidečska patří do národopisné oblasti Valašsko,
která je bohatá díky kulturnímu dědictví, s typickým folklórem, kde se do současnosti dodržují lidové
tradice, zvyklosti a obyčeje.
Prioritou území působnosti MAS Hornolidečska je vytvoření reálné a odpovídající podoby cestovního
ruchu zaměřené především na trávení volného času pro rodiny s dětmi a vytvoření nabídky
a turistických balíčků pro přilákání návštěvníků z městských aglomerací v okolí a významnějších
turistických destinací (např. lázně Luhačovice). Podpora investic bude zaměřena na dobudování či
modernizaci turistické infrastruktury, zachovávání a péči o turistické cíle, atraktivity a památky, na
podporu rozvoje nemasových (zážitkových) forem cestovního ruchu vč. související doplňkové
infrastruktury a služeb tak, aby nedocházelo k nadměrné spotřebě přírodního, historického
a kulturních dědictví venkova. Nezbytná je rovněž podpora nástrojů teritoriálního marketingu
a destinačního managementu, vedoucí k podpoře řízení a propagace turismu na území mikroregionu.
V případě naplnění výše uvedených potřeb dojde ke zlepšení přístupu k přírodnímu, historickému
a kulturnímu dědictví na území MAS Hornolidečska jak pro obyvatele území, tak i pro návštěvníky
a turisty. To vše přispěje ke zvýšení atraktivity ve vnitřním i vnějším prostředí mikroregionu. Zároveň
bude zajištěna udržitelnost rozvoje turismu a cestovního ruchu ve venkovském území a přístup
k dědictví dalším generacím.
Rozvojová potřeba G. Zlepšení kvality životního prostředí
Popis potřeby pro rozvoj území
Území působnosti MAS Hornolidečska se z velké části (cca 43 %) nachází na území CHKO Beskydy a Bílé
Karpaty, díky čemuž oblast disponuje velkým množstvím přírodních zajímavostí a atraktivit, ale i
relativně kvalitním životním prostředím. Území Hornolidečska leží v podhorské až horské oblasti.
Nachází se zde vysoké procento lesů, v údolích a na úpatích jsou louky a pastviny. Na druhé straně
přítomnost chráněných oblastí a fyzickogeografické limity území determinují potenciál rozvoje území
z hlediska nové výstavby, dopravní infrastruktury, průmyslových zón a podnikatelských aktivit. Kvalitu
životního prostředí negativně ovlivňují zejména exhalace produkované silniční dopravou a sezónní
vytápění domácností. Přestože jsou obce na území Hornolidečska plynofikované, značná část
domácností stále využívá k vytápění kotle na tuhá paliva (zejména domácnosti se dvěma topnými
medii, starší domy bez zateplení fasády, naproti tomu u nové výstavby byl zjištěn častější přechod na
energeticky úspornější způsoby vytápění s menšími negativními dopady na životní prostředí).
Všeobecným problémem je také rostoucí produkce odpadů a neefektivní způsoby hospodaření
s odpady. Území se dále potýká s lokálními přívalovými povodněmi (rizikové záplavové území je podél
toku Senice) a je zde také zvýšené riziko sesuvů půdy, kde v některých lokalitách vyvstává potřeba
ochrany infrastruktury a zastavěných území. Na území obcí Prlov, Pozděchov a Seninka patří mezi
největší problémy absence splaškové kanalizace. Příležitostí jsou pozemkové úpravy, které však ve
většině obcí ještě nebyly zahájeny.
Prioritou rozvoje území působnosti MAS je podporovat opatření vedoucí k adaptaci sídel a krajiny na
změny klimatu. Potřeby v území spočívají ve snižování energetické náročnosti vč. instalace
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technologických systémů na snižování spotřeby energií nejen u veřejných budov, ale i u domácností.
Dále v podpoře modré infastruktury (hospodaření, zadržování a akumulace vod), ve výsadbě a obnově
zeleně a obnově vodních ploch v intravilánu i extravilánu obcí, osvětové činnosti v oblasti využívání
energií a odpadového hospodářství. V případě odpadového hospodářství by měly aktivity směřovat
rovněž do třídění a recyklace odpadů podporující myšlenky cirkulární ekonomiky. Potřebou regionu je
rovněž zajištění šetrného hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích, údržba krajiny
a dokončení pozemkových úprav.
Naplněním výše uvedených potřeb se zlepší nebo se přinejmenším nezhorší stávající kvalita životního
prostředí v území působnosti MAS. Zlepšování kvality životního prostředí patří mezí mezi základní pilíře
udržitelného rozvoje území. Zároveň kvalita a stav životního prostředí patří mezi tzv. imobilní
lokalizační faktory, které mohou mít pozitivní vliv na kvalitu a atraktivitu života v území.
Rozvojová potřeba H. Zlepšení managementu, spolupráce a partnerství aktérů a zvýšení bezpečnosti
v území působnosti MAS
Popis potřeby pro rozvoj území
Území působnosti MAS Hornolidečska zahrnuje diferencovanou skupinu aktérů veřejného,
soukromého a neziskového sektoru a individuální občany. Tito aktéři sledují své vlastí individuální
zájmy, hledají možnosti seberealizace, ale rovněž se významně podílejí na socioekonomickém
a kulturním rozvoji území.
Potřeby území působnosti MAS spočívají v podpoře implementace nástrojů strategického řízení
a teritoriálního marketingu na úrovni komunálního a mikroregionálního managementu, které budou
v souladu se skutečnou povahou potřeb, cílů a priorit rozvoje komunity a celé venkovské oblasti.
Důležitá je rovněž podpora tvorby partnerství a sítí veřejného, soukromého a neziskového sektoru
a podpora občanské participace (vč. podpory místních komunit, iniciativ, institucí a zájmových skupin)
vedoucí k realizaci společných aktivit a projektů, stimulaci rozvojových socioekonomických impulsů či
stanovování cílů rozvoje venkovského území, dále podpora vytváření komplexní spolupráce,
partnerství a sítí mezi aktéry uvnitř regionu i mimo něj zaměřené na rozvoj místního znalostního
a sociálního kapitálu, sdílení informací a příkladů dobré praxe vč. sdílení informací a poradenství
v oblasti grantů, dotací a finančních podpor zaměřených na realizaci rozvojových investiční
i neinvestičních projektů v území. Podpora budování regionální identity, sounáležitosti a soudržnosti
obyvatelstva. Zvyšování uživatelské přívětivosti a otevřenosti veřejné správy a místních institucí.
Posilování vnější konkurenceschopnosti se zdá být v současné globalizované době stále více významné,
neboť se zostřuje souboj mezi urbánními a rurálními oblastmi o stávající i nové obyvatele, ekonomické
subjekty/investory, ale také o turisty a návštěvníky, což v podstatě znamená zlepšování vlastní pozice
na úkor jiného regionu. Zvyšováním kvality práce managementu, podporou partnerství a spolupráce
aktérů v území by mělo dojít k rozvoji vazeb a sítí přispívajících k harmonickému a vyváženému rozvoji
území, na kterém se budou společně podílet všichni aktéři, nevyjímaje zlepšení a rozvoj teritoriálního
marketingu vedoucí ke zvýšení image a atraktivity území ve vnitřním i vnějším prostředí.
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3 Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1

Vize

Hornolidečsko je území, kde všichni obyvatelé, při zachování přírodního a kulturního dědictví, mají pro
spokojený život k dispozici infrastrukturu na úrovni 21. století, mají ekonomické aktivity zajišťující jim
blahobyt alespoň na úrovni průměru ČR a mají možnosti seberealizace a rozvoje s ohledem na své
zájmy, schopnosti a možnosti.
3.1.2

Strategické cíle

Strategický cíl I.
•
•

Indikátor: Počet realizací vedoucích ke zlepšení občanské vybavenosti
Indikátor: Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Strategický cíl II.
•

Kvalitní životní prostředí a infrastruktura

Indikátor: Počet realizací vedoucích ke zlepšení infrastruktury a životního prostředí
Indikátor: Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

Strategický cíl IV.
•

Rozvoj místní ekonomiky a podpora zaměstnanosti

Indikátor: Počet podpořených podniků / příjemců

Strategický cíl III.
•
•

Zlepšování podmínek kvality života

Cestovní ruch

Indikátor: Počet realizací vedoucích k rozvoji cestovního duchu
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3.1.3

Specifické cíle a opatření Strategického rámce

Strategický cíl

Specifický cíl

Rozvojová potřeba

A. Zlepšení
dostupnosti a kvality
bydlení, bezpečnost a
rozvoj technické
I.1 Dostupné bydlení a infrastruktury
vysoká bezpečnost na
území MAS
A. Zlepšení
Hornolidečska
dostupnosti a kvality
bydlení, bezpečnost a
rozvoj technické
infrastruktury

Opatření
I.1.1 Zlepšení
dostupnosti a kvality
bydlení

B. Zlepšení kvality a
dostupnosti veřejné
infrastruktury,
vybavenost a základní
služby pro občany

•
•
•
•

Plánování a příprava nových ploch s rezidenční funkcí – územní plány, studie.
Realizace nových ploch s rezidenční funkcí – technická infrastruktura.
Podpora sociálního a dostupného bydlení pro širokou cílovou skupinu obyvatelstva.
Modernizace bytového a domovního fondu, snižování energetické náročnosti budov, využití
OZE, výměna tepelných zdrojů, domovní čistírny odpadních vod.

I.1.2 Zvyšování
bezpečnosti v území
působnosti MAS
Hornolidečska

• Prevence a ochrana před sociálně-patologickými jevy a kriminalitou.
• Prevence a ochrana před krizovými jevy.
• Podpora činnosti jednotek požární ochrany a sboru dobrovolných hasičů vč. vybavení a
zázemí pro činnost jednotek požární ochrany a sboru dobrovolných hasičů.
• Vybudování kamerového systému zvyšující bezpečnost v regionu a omezující přeshraniční
kriminalitu.

I.2.1 Atraktivní a
dostupná
infrastruktura pro
volnočasové aktivity
občanů a návštěvníků
území

• Budování, modernizace a obnova kulturních a společenských zařízení.
• Budování, modernizace a obnova sportovních zařízení, zařízení pro fitness a relaxaci.
• Budování, modernizace a obnova zařízení pro setkávání občanů, zájmovou a spolkovou
činnost vč. knihoven a požárních zbrojnic, vč. vybavení a pomůcek pro zájmovou a spolkovou
činnost.
• Budování, modernizace a obnova budov a zařízení formálních institucí vč. budov obecních
úřadů a jejich technického zázemí.
• Budování, modernizace a obnova zařízení pro aktivní i pasivní trávení volného času ve
vnitřním i venkovním prostoru vč. dětských hřišť, výletišť a funkčních veřejných prostranství.
• Budování, modernizace a obnova ostatních objektů a zařízení občanské vybavenosti
sloužících pro volnočasové aktivity občanů a návštěvníků vč. modernizace soc. zázemí,
pořizování vybavení a zařízení těchto objektů, rozšiřování sítě veřejně přístupného internetu
v ně i v blízkosti těchto objektů a zařízení, revitalizace navazujícího veřejného prostranství vč.
budování zeleně a parkovacích stání
• Podpora dobrovolnictví, mezigenerační výměny, podpora spolkové, zájmové a sportovní
činnosti prostřednictvím investic do kvalitních lidských zdrojů odpovědných za vedení
kroužků, spolků, tréninku a klubů apod.
• Podpora pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí na území MAS (podpora
zájmových, spolkových a volnočasových činností a aktivit).

I. Zlepšování
podmínek kvality
života

I. 2. Kvalitní
vybavenost obcí a
služby odpovídající
potřebám území MAS
Hornolidečska

Příklad aktivit
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B. Zlepšení kvality a
dostupnosti veřejné
infrastruktury,
vybavenost a základní
služby pro občany

B. Zlepšení kvality a
dostupnosti veřejné
infrastruktury,
vybavenost a základní
služby pro občany

C. Zlepšení kvality
vzdělávání lidských
zdrojů

I.2.2 Atraktivní a
funkční veřejná
prostranství

• Budování, modernizace a obnova návsí, středů obcí, veřejných prostranství a dalších
veřejných ploch vč. modernizace a doplnění prostředků a strojů pro údržbu veřejné zeleně.
• Budování, modernizace a obnova vodních prvků a vodních ploch v intravilánu obcí.
• Budování, modernizace a obnova altánů, pěšin, pěších a odpočinkových zón.
• Revitalizace a údržba zeleně v intravilánu obcí.
• Obnova a doplnění obecního mobiliáře vč. chytrých laviček, SMART řešení veřejného
prostoru, rozšiřování sítě veřejně přístupného internetu.
• Obnova hřbitovních a sakrálních areálů.
• Budování a obnova doplňkových parkovacích a odstavných míst pro motorové dopravní
prostředky a jízdní kola.

• Posilování terénních služeb.
• Rozšiřování sítě denních stacionářů a podpora odlehčovacích služeb.
Podpora a rozvoj sociálních služeb pro seniory, domácí a paliativní péče, vytváření programů
I.2.3 Zlepšení kvality a
pro seniory (a ostatní cílové skupiny obyvatelstva např. dětské skupiny, komunitní centra),
dostupnosti sociálních
pomoc v obstarávání životních potřeb, úklid a zajištění stravování, služby asistentů, doprava.
a zdravotních služeb
• Budování zařízení a zázemí pro poskytování sociálních služeb např. kanceláře, skladovací
prostory apod.
• Podpora lidských zdrojů v oblasti vzdělávání, osvětová činnost a podpora dobrovolnictví.
Investice do zdravotnické infrastruktury.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách:
• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích
• Stavební úpravy, pořízení vybavení odborných, kmenových a venkovních učeben a učeben
malotřídek.
• Budování, obnova a stavební úpravy zázemí škol, prostor a pořízení vybavení pro školní
kroužky, družiny, studovny a čítárny.
• Budování, obnova a stavební úpravy školní sportovní infrastruktury vč. souvisejícího
vybavení a zařízení.
I.2.4 Zlepšení kvality
•
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro rozšiřování kapacity základních škol.
vzdělávání lidských
•
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních
zdrojů
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučeným osobám.
• Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
• Budování, obnova a stavební úpravy školních kuchyní a jídelen vč. souvisejícího zařízení a
vybavení.
• Podpora profesního kontinuálního vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků, odborných
asistentů v základním školství.
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Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání v mateřských školách:
• Budování, obnova a stavební úpravy učeben vedoucí k podpoře pregramotnostního,
polytechnického a environmentálního vzdělávání v mateřských školách.
• Stavební úpravy, pořízení vybavení kmenových učeben a učeben malotřídek.
• Budování, obnova a modernizace venkovních učeben a dětských a dopravních hřišť v areálu
škol vč. herních prvků.
• Budování, obnova a stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro školní kroužky a
družiny.
• Obnova a stavební úpravy zázemí škol vč. sociálního zařízení, chodeb a kabinetů vč.
souvisejícího vybavení.
• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro rozšiřování kapacity mateřských škol.
• Budování, obnova a stavební úpravy školních kuchyní a jídelen vč. souvisejícího zařízení a
vybavení.
• Podpora profesního kontinuálního vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků, odborných
asistentů v předškolním vzdělávání.
Podpora neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže:
• Budování, obnova a stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
• Podpora profesního kontinuálního vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků, odborných
asistentů a dobrovolných pracovníků v neformálním a zájmovém vzdělávání.
• Podpora propojování formálního a neformálního vč. zájmového či uměleckého vzdělávání.

I.3. Rozvoj spolupráce
a síťování

H. Zlepšení
managementu,
spolupráce a
partnerství aktérů v
území působnosti
MAS

I.3.1 Spolupráce a
výměna zkušeností na
lokální, regionální,
celostátní i
mezinárodní úrovni

• Podpora a koordinace aktivit aktérů rozvoje území MAS přispívajících k realizaci integrované
rozvojové strategie.
• Podpora digitalizace veřejné správy a podpora elektronické komunikace a služeb s cílovými
skupinami obyvatel.
• Podpora tvorby zavádění nástrojů strategického řízení a teritoriálního marketingu v území
vč. podpory územního plánování obcí.
• Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce, podpora rozvoje přeshraniční spolupráce
v rámci Euroregionu Bílé Karpaty.
• Podpora vyhledávání a realizace společných projektů s regionálními aktéry veřejného,
soukromého a neziskového sektoru.
• Podpora tvorby, využívání a sdílení informací, inovací, znalostí a příkladů dobré praxe.
• Podpora síťování regionálních aktérů podílejících se na rozvoji území.
• Vyhledávání nových partnerů a navazování nových partnerství.
• Společný postup obcí Hornolidečska při nákupu energií, služeb na svoz odpadů, příp. dalších
služeb.
• Podpora realizace rozvojových projektů a SMART řešení na území MAS.
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II. Rozvoj místní
ekonomiky a
podpora
zaměstnanosti

II.1. Zvýšení
konkurenceschopnosti
místní ekonomiky,
založené na šetrném
využívání
endogenních zdrojů a
přispívající k
udržitelnému rozvoji
hospodářství na území
MAS Hornolidečska

E. Zvýšení
II.1.1 Rozvoj
konkurenceschopnosti zemědělského
místní ekonomiky
podnikání a lesnictví

• Podpora a rozvoj živočišné a rostlinné výroby a rybářství – stavby, technologie, stroje a
zařízení, vč. mobilních strojů a zařízení.
• Podpory diverzifikace zemědělských podniků a jejich produkce, vč. podpory aktivit na údržbu
krajiny a podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství.
• Investice do infrastruktury a lesnických podniků – stavby, technologie, stroje a zařízení, vč.
mobilních strojů a zařízení, vč. podpory environmentálních a společenských funkcí lesa s
cílem zachování plochy lesních pozemků a udržitelného obhospodařování.
• Podpora síťování a spolupráce podniků v oblasti zpracování, propagace, nabídky a uvádění
na trh regionálních produktů, podpora regionální značky „Pravé Valašské“ vč. propagace a
marketingu.
• Podpora síťování podniků v tradičních odvětvích s profesními, výzkumnými a vzdělávacími
institucemi a organizacemi za účelem tvorby, využívání a sdílení znalostí, inovací a příkladů
dobré praxe.

II.1.2 Rozvoj podnikání
v oblasti výroby a
E. Zvýšení
služeb, posilování
konkurenceschopnosti
konkurenceschopnosti
místní ekonomiky
a tvorby pracovních
míst

• Investice do podnikatelské infrastruktury – stavby, technologie, stroje a zařízení, vč.
mobilních strojů a zařízení souvisejících s ekonomickou činností podniku v rámci mikro,
malého a středního podnikání.
• Podpora přípravy a budování průmyslových a podnikatelských zón a objektů určených pro
komerční aktivity.
• Podpora technologických inovací podniků vč. podpory automatizace, robotizace a inovací
podnikatelských procesů, vč. podpory technologických a SW, organizačních a produktových
inovací v podnicích.
• Podpora vytváření a atrakce nových podniků a ekonomických aktivit s vyšší přidanou
hodnotou.
• Podpora drobné řemeslné výroby vč. technologií, strojů, zařízení a vybavení.
• Podpora síťování a spolupráce podniků v oblasti výroby a služeb, propagace a uvádění na trh
produktů a služeb, podpora regionální značky „Pravé Valašské“ vč. propagace a marketingu.
• Podpora síťování místních podniků a za účelem tvorby, využívání a sdílení znalostí, inovací a
příkladů dobré praxe.
• Podpora zaměstnaneckých programů s cílem snížení regionální nezaměstnanosti vč. podpory
rekvalifikace a školení pracovních sil s ohledem na aktuální potřeby trhu práce.
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II.1.3 Rozvoj služeb
E. Zvýšení
vázaných na
konkurenceschopnosti volnočasové aktivity,
místní ekonomiky
cestovní ruch a
gastronomii

III.1. Rozvoj
infrastruktury
zajišťující základní
potřeby obyvatelstva

III. Kvalitní
životní prostředí
a infrastruktura

III.2. Dopravní
obslužnost a dopravní
infrastruktura
odpovídající potřebám
území MAS
Hornolidečska

A. Zlepšení
dostupnosti a kvality
bydlení, bezpečnost a
rozvoj technické
infrastruktury

D. Zvýšení
bezpečnosti dopravy a
rozvoj alternativních
forem dopravy

III.1.1 Zlepšení kvality
technické
infrastruktury

III.2.1 Zvyšování
bezpečnosti dopravy a
rozvoj alternativních
forem dopravy

• Podpora zážitkových forem cestovního ruchu s vazbou na agroturistiku, poznávání a
rekreaci.
• Podpora ubytovacích a stravovacích zařízení, zařízení pro fitness a rekreaci, podpora
doprovodné volnočasové, poznávací a technické infrastruktury a služeb vč. podpory činnosti
půjčoven sportovního vybavení, zařízení a náčiní.
• Podpora síťování podniků, veřejného sektoru a profesních organizací a institucí v oblasti
turismu a cestovního ruchu, podpora marketingu a propagace poskytovatelů služeb vč.
podpory komunikačních a rezervačních nástrojů.
• Budování a obnova systému čištění odpadních vod na území MAS.
• Budování a obnova sítě vodovodního řadu na území MAS.
• Podpora budování sítě telekomunikačních, optických a ostatních inženýrských sítí vč.
vysokorychlostního internetu
• Budování, modernizace a obnova veřejného osvětlení s využitím nových technologií na
úsporu energií na území MAS.
• Budování, modernizace a obnova úředních, rozhlasových a varovných systémů na území
MAS.
• Budování, obnova a stavební úpravy místních komunikací, mostů a lávek vč. komunikací pro
pěší, míst pro přecházení a přechodů pro chodce a aktivit na zklidňování dopravy v území.
• Zvyšování bezpečnosti dopravy např. bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné
dopravy (VHD), zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro
nemotorovou dopravu osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, kamerové
systémy, osvětlení přechodů pro chodce a komunikací pro pěší.
• Budování, obnova a stavební úpravy cyklostezek, sdružených stezek pro chodce a cyklisty a
cyklotras vč. cyklistických pruhů na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.
• Výstavba, modernizace a stavební úpravy zastávek VHD, přestupních terminálů, souvisejících
záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou
dopravu (VHD) – systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R
(forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD),
zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s
možností přestupu na VHD).
• Budování, modernizace a obnova doprovodné infrastruktury (např. stojanů na kola,
úschoven kol, odpočívadel, infopanelů a dopravního značení).
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III.3.1 Atraktivní
životní prostředí a
péče o přírodu a
krajinu

• Realizace opatření na zabezpečení sesuvů a sesuvných území vč. podpory protierozních
opatření.
• Tvorba prvků ÚSES a obnova a údržba původních krajinotvorných prvků.
• Podpora přípravy a realizace pozemkových úprav v obcích, realizace plánů společných
zařízení.
• Revitalizace zeleně v intravilánu i extravilánu obcí vč. dřevin a urbánní zeleně.
• Realizace opatření proti suchu (zadržování vody v krajině) vč. budování či obnovy vodních
ploch, rybníků a nádrží, mokřadů, akumulačních a retenčních nádrží, revitalizace vodních
toků na území MAS.
• Podpora šetrného lesního a zemědělského hospodaření vč. podpora mimoprodukčních a
ekologických funkcí zemědělství.
• Osvěta, prevence a vzdělávací programy v oblasti životního prostředí.

G. Zlepšení kvality
životního prostředí

III.3.2 Zlepšení kvality
ovzduší a životního
prostředí

• Výměna starých topných systémů za nové, ekologicky úspornější a šetrné kotle.
• Investice do technologií využívajících alternativní zdroje energií, přispívající ke snižování
systémů technologické spotřeby energií vč. instalace fotovoltaických panelů a solárních
kolektorů, instalace akumulačních nádrží pro zpětné využití srážkových vod u veřejných a
komerčních objektů, instalace systémů na zlepšování kvality vnitřního prostředí veřejných a
komerčních budov např. systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
• Snižování energetické náročnosti veřejných a komerčních budov vč. výměny otvorových
výplní a zateplení obvodových konstrukcí budov, oprava střechy.
• Podpora zavádění a realizace energetického managementu veřejných a komerčních budov.
• Zlepšení odpadového hospodářství vč. budování a obnovy sběrných dvorů, třídících a
recyklačních linek, zvyšování kapacity sběrných míst vč. souvisejícího zařízení, instalace
kontejnerů na tříděný odpad.
• Rekultivace a likvidace černých skládek.
• Osvěta, prevence a vzdělávací programy v oblasti životního prostředí.
• Budování a obnova zeleně v okolí veřejných budov a na veřejných budovách, např. zelené zdi
a střechy a zahrady.

F. Zlepšení přístupu k
přírodnímu,
historickému a
kulturnímu dědictví

IV.1.1 Zachovávání
přírodního,
historického a
kulturního dědictví a
podpora turistických
cílů

G. Zlepšení kvality
životního prostředí

III.3. Obnova krajiny a
zlepšování životního
prostředí na území
MAS Hornolidečska

IV.1. Zlepšení přístupu
k přírodnímu,
historickému a
IV. Cestovní ruch
kulturnímu dědictví na
území MAS
Hornolidečska

•
•
•
•
•

Podpora movitých i nemovitých kulturních památek.
Podpora objektů lidové architektury a památek místního významu.
Podpora iniciativy vypálených obcí za 2. světové války.
Podpora péče o chráněná území a přírodní dědictví.
Investice do turistických atraktivit, turistických cílů a zajímavostí vč. budování a obnovy
muzeí a expozic, vč. investic do zařízení a vybavení, sociálního zázemí a zařízení, budování
doplňkových parkovišť u turistických atraktivit, cílů a zajímavostí.
• Budování, obnova a modernizace naučných stezek.
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F. Zlepšení přístupu k
přírodnímu,
historickému a
kulturnímu dědictví

F. Zlepšení přístupu k
přírodnímu,
historickému a
kulturnímu dědictví

IV.1.2 Budování a
modernizace
infrastruktury pro
cestovní ruch

• Vybudování cyklostezky BEVLAVA vč. napojení na okolní cyklostezky a cyklotrasy vč.
doprovodné infrastruktury
• Údržba, budování, modernizace a obnova pěších, turistických stezek a cyklistických tras vč.
„Hornolidečské magistrály“.
• Podpora zimní turistiky vč. modernizace lyžařských vleků a areálů, lyžařských a běžkařských
tras, technika na údržbu lyžařských vleků a tras.
• Budování, modernizace a obnova sociálního zázemí a zařízení v blízkosti turistických cílů,
zajímavostí a atraktivit.
• Budování a obnova odpočívadel, infopanelů, navigačních systémů a značení v území
rozcestníky, multifunkčních a dobíjecích stanic pro jízdní kola.
• Budování odstavných parkovišť pro motorová vozidla a jízdní kola a zlepšování přístupu k
turistickým cílům a zajímavostem v území.
• Podpora turistických a informačních center.

IV.1.3 Podpora
marketingu a
propagace přírodního,
historického a
kulturního dědictví na
území MAS

• Podpora projektů a aktivit směřující k propagaci a marketingu přírodního, historického a
kulturního dědictví.
• Podpora spolupráce místních aktérů s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a
Destinační společností Valašsko.
• Podpora vytváření turistických produktů vč. podpory mobilních, navigačních a
komunikačních systémů a aplikací, webových stránek a sociálních sítí, přispívajících ke
zlepšení přístupu k informacím, tj. přírodnímu, historickému a kulturnímu dědictví.
• Podpora propagace turistických cílů, zajímavostí a kulturních akcí.
• Podpora spolupráce místních subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.
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Tabulka 3 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD MAS Hornolidečska na období 2021–2027
Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Počet realizací vedoucích ke
zlepšení občanské vybavenosti
I. Zlepšování podmínek kvality života

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

Specifické cíle
I.1 Dostupné bydlení a vysoká bezpečnost na území
MAS Hornolidečska.

I.2. Kvalitní vybavenost obcí a služby odpovídající
potřebám území MAS Hornolidečska

I.3. Rozvoj spolupráce a síťování

II. Rozvoj místní ekonomiky a podpora
zaměstnanosti

III. Kvalitní životní prostředí a
infrastruktura

IV. Cestovní ruch

Počet podpořených podniků /
příjemců

II.1. Zvýšení konkurenceschopnosti místní
ekonomiky, založené na šetrném využívání
endogenních zdrojů a přispívající k udržitelnému
rozvoji hospodářství na území MAS Hornolidečska.

Počet realizací vedoucích ke
zlepšení infrastruktury a
životního prostředí

III.1. Rozvoj infrastruktury zajišťující základní
potřeby obyvatelstva
III.2. Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura
odpovídající potřebám území MAS Hornolidečska

Počet realizací vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti v dopravě

Počet realizací vedoucích
k rozvoji cestovního duchu

III.3. Obnova krajiny a zlepšování životního prostředí
na území MAS Hornolidečska

IV.1. Zlepšení přístupu k přírodnímu, historickému
a kulturnímu dědictví na území MAS Hornolidečska.

Opatření Strategického rámce
I.1.1 Zlepšení dostupnosti a kvality bydlení
I.1.2 Zvyšování bezpečnosti v území působnosti MAS
Hornolidečska
I.2.1 Atraktivní a dostupná infrastruktura pro
volnočasové aktivity občanů a návštěvníků území
I.2.2 Atraktivní a funkční veřejná prostranství
I.2.3 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a
zdravotních služeb
I.2.4 Zlepšení kvality vzdělávání lidských zdrojů
I.3.1 Spolupráce a výměna zkušeností na lokální,
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni
II.1.1 Rozvoj zemědělského podnikání a lesnictví
II.1.2 Rozvoj podnikání v oblasti výroby a služeb,
posilování konkurenceschopnosti a tvorby pracovních
míst
II.1.3 Rozvoj služeb vázaných na volnočasové aktivity,
cestovní ruch a gastronomii.
III.1.1 Zlepšení kvality technické infrastruktury
III.2.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy a rozvoj
alternativních forem dopravy
III.3.1 Atraktivní životní prostředí a péče o přírodu a
krajinu
III.3.2 Zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí
IV.1.1. Zachovávání přírodního, historického a
kulturního dědictví a podpora turistických cílů.
IV.1.2. Budování a modernizace infrastruktury pro
cestovní ruch.
IV.1.3. Podpora marketingu a propagace přírodního,
historického a kulturního dědictví na území MAS.
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále SRR 21+) předkládá typologii regionů, na něž jsou
aplikována typová opatření, vytvořená s ohledem na řešení problémů a naplňování potenciálu
a potřeb daného území. Na základě vymezení regionů (viz obr. 2) náleží území působnosti MAS
Hornolidečska do hospodářsky a sociálně ohrožených správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(SO ORP), a to konkrétně do SO ORP Vsetín. Město Vsetín je administrativním a správním centrem
řešené oblasti. Dle stejné typologie se jedná o regionální centrum vyššího řádu, přičemž území MAS
Hornolidečska lze považovat za jeho jižní venkovské zázemí, které je s centrem propojeno intenzivními
funkčními vazbami, dojížďkou do zaměstnání a za službami.
Obrázek 2 Vymezení a typologie regionů pro účely SR 21+

Zdroj: SRR 21+, upraveno

SCLLD MAS Hornolidečska na období 2021–2027 přispívá k naplňování tří strategických cílů
definovaných v SRR 21+, konkrétně se jedná o:
•
•

•

Strategický cíl 5: Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích.
Strategický cíl 3: Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná
centra kultury, zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů, jejich venkovské
zázemí je na regionální centra dobře dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb
a jsou v něm uplatňována inovativní řešení.
Strategický cíl 6: Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální
politiky.
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Níže uvedená tabulka č. 3 definuje přínosnost realizace SCLLD MAS Hornolidečska na období 2021–
2027 k naplňování specifických cílů SRR 21+).
Tabulka 3 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD

I.1 Dostupné bydlení a vysoká
bezpečnost na území MAS
Hornolidečska.

Opatření Strategického rámce SCLLD

I.1.1. Zlepšení dostupnosti a kvality
bydlení.

I.1.2 Zvyšování bezpečnosti v území
působnosti MAS Hornolidečska

Specifický cíl SRR ČR 21+
5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního
vyloučení
a
energetické
chudoby
a podporovat komunitní život v obcích.
5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.
5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního
vyloučení a energetické chudoby
a podporovat komunitní život v obcích.
5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního
vyloučení a energetické chudoby
a podporovat komunitní život v obcích.

I.2.1 Atraktivní a dostupná
infrastruktura pro volnočasové
aktivity občanů a návštěvníků území

I.2.2 Atraktivní a funkční veřejná
prostranství
I. 2. Kvalitní vybavenost obcí
a služby odpovídající potřebám
území MAS Hornolidečska

I.2.3 Zlepšení kvality a dostupnosti
sociálních a zdravotních služeb

5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.
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.
5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.
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.
5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.
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.
5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.

I.2.4 Zlepšení kvality vzdělávání
lidských zdrojů

I.3. Rozvoj spolupráce a
síťování

I.3.1: Spolupráce a výměna
zkušeností na lokální, regionální,
celostátní i mezinárodní úrovni

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.
6.2. Rozvíjet strategické plánování na bázi
funkčních regionů a posilovat spolupráci
aktérů v území.
6.3. Zohledňovat územní dimenzi v rámci
sektorových politik a rozvíjet SMART řešení.
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Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+
6.4. Zefektivnit výkon veřejné správy
a podpořit bezpečné poskytování
elektronických služeb občanům.
5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických
činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst.

II.1.1 Rozvoj zemědělského podnikání
a lesnictví

II.1. Zvýšení
konkurenceschopnosti místní
ekonomiky, založené na
šetrném využívání endogenních
zdrojů a přispívající k
udržitelnému rozvoji
hospodářství na území MAS
Hornolidečska

III.1. Rozvoj infrastruktury
zajišťující základní potřeby
obyvatelstva
III.2. Dopravní obslužnost a
dopravní infrastruktura
odpovídající potřebám území
MAS Hornolidečska

II.1.2 Rozvoj podnikání v oblasti
výroby a služeb, posilování
konkurenceschopnosti a tvorby
pracovních míst

IV.1. Zlepšení přístupu k
přírodnímu, historickému a
kulturnímu dědictví na území
MAS Hornolidečska

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.
5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických
činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst.

II.1.3 Rozvoj služeb vázaných na
volnočasové aktivity, cestovní ruch a
gastronomii

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.

III.1.1 Zlepšení kvality technické
infrastruktury

5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.

III.2.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy
a rozvoj alternativních forem dopravy

III.3.1 Atraktivní životní prostředí a
péče o přírodu a krajinu
III.3. Obnova krajiny a
zlepšování životního prostředí
na území MAS Hornolidečska

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.
5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických
činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst.

III.3.2 Zlepšení kvality ovzduší a
životního prostředí

IV.1.1 Zachovávání přírodního,
historického a kulturního dědictví a
podpora turistických cílů

IV.1.2 Budování a modernizace
infrastruktury pro cestovní ruch

5.2. Zajistit dobrou dopravní dostupnost v
rámci regionu a ve vazbě na aglomerace a
metropole.
3.2. Zlepšit dopravní dostupnost v rámci
regionů.
3.4. Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
3.4. Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
3.5. Umožnit energetickou transformaci
venkovského zázemí regionálních center
5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.
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.
5.4. Zajištění dostatečné občanské
vybavenosti.
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Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+
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.
6.2: Rozvíjet strategické plánování na bázi
funkčních regionů a posilovat spolupráci
aktérů v území.

IV.1.3 Podpora marketingu a
propagace přírodního, historického a
kulturního dědictví na území MAS

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.

3.3 Popis integrovaných rysů strategie
Silná vazba mezi opatřeními:
•

•

•

•

Opatření I.1.1. Zlepšení dostupnosti a kvality bydlení a Opatření III.1.1 Zlepšení kvality technické
infrastruktury spolu územně, věcně a časově souvisí. V rámci Opatření I.1.1. dojde k podpoře
dostupnosti a kvality bydlení vč. investic do nových pozemků, inženýrských sítí a technické
infrastruktury, na jejíž všeobecné zlepšování a rozšiřování na území působnosti MAS zaměřuje
Opatření III.1.1.
Opatření I.2.1 Atraktivní a dostupná infrastruktura pro volnočasové aktivity občanů a
návštěvníků území a Opatření I.2.2 Atraktivní a funkční veřejná prostranství spolu územně a
funkčně souvisí. Věnují pozornost vybavenosti venkova, k němuž náleží také objekty občanské
vybavenosti a veřejná prostranství, které se podílejí na utváření funkčnosti a významnosti
veřejného prostoru v obcích na území MAS. Zároveň přispívají ke zlepšování kvality života na
venkově prostřednictvím snížení nadměrných disparit mezi urbánními a rurálními oblastmi
z hlediska kvality a dostupnosti základních služeb a příležitostí pro občany a návštěvníky území.
Opatření IV.1.1. Zachovávání přírodního, historického a kulturního dědictví a podpora
turistických cílů, Opatření IV.1.2. Budování a modernizace infrastruktury pro cestovní
ruch, Opatření IV.1.3. Podpora marketingu a propagace přírodního, historického a kulturního
dědictví na území MAS, Opatření II.1.2 Rozvoj podnikání v oblasti výroby a služeb, posilování
konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst, Opatření II.1.3 Rozvoj služeb vázaných na
volnočasové aktivity, cestovní ruch a gastronomii a Opatření I.3.1 Spolupráce a výměna
zkušeností na lokální, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni spolu územně, věcně a časově
souvisí. Všechna výše uvedená opatření se zaměřují na komplexní podporu volnočasových
aktivit, podnikání nebo aktivit cestovního ruchu, a to jak na úrovni podpory turistických cílů,
infrastruktury vázané na volnočasové aktivity, poznávání a turismus, podporu služeb vázaných
na cestovní ruch a doprovodných služeb, tak i na úrovni efektivního řízení turismu, marketingu
a propagace, které přispívají k rozvoji udržitelných forem cestovního ruchu a k zachovávání
přírodního, historického a kulturního dědictví dalším generacím na území MAS Hornolidečska.
Opatření III.3.1 Atraktivní životní prostředí a péče o přírodu a krajinu, Opatření III.3.2 Zlepšení
kvality ovzduší a životního prostředí a Opatření I.3.1 Spolupráce a výměna zkušeností na lokální,
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regionální, celostátní i mezinárodní úrovni spolu věcně a časově souvisí. Oblast životního
prostředí patří mezi priority udržitelného rozvoje území MAS Hornolidečska. Z tohoto důvodu
je nutné nastavit vhodné mechanismy, nástroje a integrovaná opatření přispívající ke
zlepšování kvality životního prostředí a péče o přírodní a kulturní krajinu na území MAS.
Středně silná vazba mezi opatřeními
•

•

•

Opatření II.1.1 Rozvoj zemědělského podnikání a lesnictví, Opatření III.3.1 Atraktivní životní
prostředí a péče o přírodu a krajinu, Opatření III.3.2 Zlepšení kvality ovzduší a životního
prostředí a Opatření IV.1.1 Zachovávání přírodního, historického a kulturního dědictví
a podpora turistických cílů spolu funkčně souvisí. Opatření se zaměřují na podporu šetrného
hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích, zachovávání a péči o chráněná území
a přírodní dědictví, s důrazem na podporu mimoprodukčních funkcí venkovského hospodářství
a zachovávání či zlepšování přírodního prostředí vč. snižování zátěže a dopadu zemědělských
činností na přírodní prostředí na území působnosti MAS Hornolidečska.
Opatření I.3.1 Spolupráce a výměna zkušeností na lokální, regionální, celostátní i mezinárodní
úrovni, Opatření II.1.1 Rozvoj zemědělského podnikání a lesnictví a Opatření II.1.2 Rozvoj
podnikání v oblasti výroby a služeb, posilování konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst
spolu věcně souvisí. Společným cílem výše uvedených opatření je zvýšení
konkurenceschopnosti místní ekonomiky, založené na šetrném využívání endogenních zdrojů,
přispívající k udržitelnému rozvoji místní ekonomiky, diverzifikaci ekonomických aktivit, tvorbě
pracovních míst, čímž dojde k posílení ekonomické výkonnosti a odolnosti hospodářství na
území MAS Hornolidečska.
Opatření I.1.2 Zvyšování bezpečnosti v území působnosti MAS Hornolidečska, Opatření III.2.1
Zvyšování bezpečnosti dopravy a rozvoj alternativních forem dopravy a Opatření I.3.1
Spolupráce a výměna zkušeností na lokální, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni spolu
funkčně a územně souvisí. Opatření bezprostředně přispívají ke zvyšování komunitní
bezpečnosti, bezpečnosti dopravy a k podpoře krizového managementu. Tato opatření je
efektivní řešit na úrovni regionální managementu a spolupráce aktérů v území působnosti MAS
Hornolidečska.

Slabá vazba mezi opatřeními
•

Opatření I.3.1 Spolupráce a výměna zkušeností na lokální, regionální, celostátní i mezinárodní
úrovni, Opatření I.2.3 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a Opatření
I.2.4 Zlepšení kvality vzdělávání lidských zdrojů spolu funkčně souvisí. Integrovanost řešení
spočívá v efektivním řízení území MAS Hornolidečska vedoucí k podpoře plánování, přípravy a
zprostředkování základních služeb pro občany, mezi něž patří oblast vzdělávání, zdravotnictví
a sociální péče, a to prostřednictvím spolupráce místních a regionálních aktérů.
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I.1.1 Zlepšení dostupnosti a kvality bydlení
I.1.2 Zvyšování bezpečnosti v území působnosti
MAS Hornolidečska
I.2.1 Atraktivní a dostupná infrastruktura pro
volnočasové aktivity občanů a návštěvníků území
I.2.2 Atraktivní a funkční veřejná prostranství
I.2.3 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a
zdravotních služeb
I.2.4 Zlepšení kvality vzdělávání lidských zdrojů
I.3.1 Spolupráce a výměna zkušeností na lokální,
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni
II.1.1 Rozvoj zemědělského podnikání a lesnictví
II.1.2 Rozvoj podnikání v oblasti výroby a služeb,
posilování konkurenc. a tvorby pracovních míst
II.1.3 Rozvoj služeb vázaných na volnočasové
aktivity, cestovní ruch a gastronomii.
III.1.1 Zlepšení kvality technické infrastruktury
III.2.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy a rozvoj
alternativních forem dopravy
III.3.1 Atraktivní životní prostředí a péče o přírodu
a krajinu
III.3.2 Zlepšení kvality ovzduší a životního
prostředí
IV.1.1. Zachovávání přírodního, historického a
kulturního dědictví a podpora turistických cílů.
IV.1.2. Budování a modernizace infrastruktury pro
cestovní ruch.
IV.1.3. Podpora marketingu a propagace
přírodního, historického a kulturního dědictví na
území MAS.

IV.1.3. Podpora marketingu a
propagace přírodního, historického a
kulturního dědictví na území MAS.

IV.1.2. Budování a modernizace
infrastruktury pro cestovní ruch.

IV.1.1. Zachovávání přírodního,
historického a kulturního dědictví
a podpora turistických cílů.

III.3.2 Zlepšení kvality ovzduší a
životního prostředí

III.3.1 Atraktivní životní prostředí a
péče o přírodu a krajinu

III.2.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy a
rozvoj alternativních forem dopravy

III.1.1 Zlepšení kvality technické
infrastruktury

II.1.3 Rozvoj služeb vázaných na
volnočasové aktivity, cestovní ruch a
gastronomii.

II.1.2 Rozvoj podnikání v oblasti výroby
a služeb, posilování konkurenc. a
tvorby pracovních míst pracovních míst

II.1.1 Rozvoj zemědělského podnikání a
lesnictví

I.3.1 Spolupráce a výměna zkušeností
na lokální, regionální, celostátní i
mezinárodní úrovni

I.2.4 Zlepšení kvality vzdělávání
lidských zdrojů

I.2.3 Zlepšení kvality a dostupnosti
sociálních a zdravotních služeb

I.2.2 Atraktivní a funkční veřejná
prostranství

I.2.1 Atraktivní a dostupná
infrastruktura pro volnočasové aktivity
občanů a návštěvníků území

I.1.2 Zvyšování bezpečnosti v území
působnosti MAS Hornolidečska

Název opatření strategického rámce SCLLD MAS
Hornolidečska.

I.1.1 Zlepšení dostupnosti a kvality
bydlení

Tabulka 4 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Hornolidečska na období 2014–2020
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Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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4 Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
MAS Hornolidečska, z.s. je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Spolek je vedený u
Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 6474. MAS byla 11.10.2004 v návaznosti na
Iniciativu Společenství určenou pro rozvoj venkova Leader. MAS je spolkem, v němž se dobrovolně
sdružují fyzické a právnické osoby za účelem zajišťování činností komunitně vedeného místního
partnerství ve prospěch venkova na území MAS.
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života, zvýšení ekonomické prosperity a trvale udržitelný
rozvoj území při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity
jsou postaveny na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru, vzájemné spolupráci,
otevřenosti, síťování, strategickém plánování a zavádění inovací. MAS při své činnosti dbá na ochranu
přírody, krajiny a kulturního bohatství, ctí dobré mezilidské vztahy a udržování tradic.
Členství v MAS je dobrovolné. MAS je otevřeným partnerstvím. Členové MAS jsou osoby, které
zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Každý člen MAS (partner) musí splňovat
podmínky stanovené stanovami MAS a musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště či sídlo nebo
provozovnu nebo musí prokazatelně na území MAS místně působit.
Spolek má ustanoveny orgány MAS:
•
•
•
•
•

Valná hromada – nejvyšší orgán MAS
Předseda MAS – statutární orgán
Programový výbor – rozhodovací orgán MAS
Výběrová komise – výběrový orgán MAS
Kontrolní a revizní komise – kontrolní orgán MAS

MAS má zřízenou Kancelář, která zajišťuje administrativní provoz MAS a implementaci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.
Obrázek 3 Organizační struktura MAS Hornolidečska, z.s.

Valná
hromada

Výběrová
komise

Programový
výbor

Předseda
MAS

Kontrolní a revizní
komise

Kancelář MAS
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Povinnosti a pravomoci jednotlivých orgánů a Kanceláře MAS jsou uvedeny v dokumentech, jež jsou
dostupné na adrese: http://www.mashornolidecska.cz/cz.

Základní dokumenty MAS:
•
•
•
•
•
•

Stanovy spolku
Statut MAS
Jednací řád Valné hromady
Jednací řád Programového výboru
Jednací řád Výběrové komise
Jednací řád Kontrolní a revizní komise

Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS
(http://www.mashornolidecska.cz/cz/1-mas-hornolidecska/40-kontakty.html).

4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci realizace SCLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o šíření informací ohledně dotačních možností v
území (zejména ve vztahu k naplňování Akčního plánu SCLLD) a konzultace/pomoc/informační
podpora při tvorbě projektových záměrů (zejména ve vztahu k naplňování Akčního plánu SCLLD). Výčet
hlavních animačních činností MAS Hornolidečska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vhodné formy propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
propagace území MAS a místních aktérů na něm působících,
tvorba a realizace dalších dílčích strategií a plánů rozvoje území MAS,
spolupráce a získávání nových kontaktů, výměna zkušeností, příkladů dobré praxe
realizace projektů spolupráce s obdobnými českými i zahraničními organizacemi,
animace škol a školských zařízení, spolupráce v rámci MAP rozvoje vzdělávání ORP Vsetín,
spolupráce s podpora NNO působících na území MAS, podpora neformálního vzdělávání
zajištění informovanosti obyvatel a návštěvníků území MAS, pravidelná komunikace s
veřejnoprávními institucemi i širokou veřejností,
MAS aktivně informuje místní aktéry pomocí webových stránek www.mashornolidecska.cz,
organizace odborných seminářů, konferencí, exkurzí, vzdělávacích, osvětových akcí pro
odbornou a širokou veřejnost,
šíření povědomí o SMART řešeních v území,
vydávání publikací, tiskovin a multimédií,
organizace stáží a odborných praxí pro studenty,
tvorba odborných studií a analýz,
konzultace, koordinace a realizace projektů zaměřených na rozvoj území,
poskytování dotačního poradenství,
zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracování a provádění projektů,
zveřejňování zápisů z jednání orgánů MAS, aktuálního seznamu členů MAS, přehledu
zájmových skupin, kontaktních osob apod.,
každoroční informování veřejnosti o plnění SCLLD.
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4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Hornolidečska, z.s. 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 Národního číselníku indikátorů. Hodnoty těchto
indikátorů budou sledovány v monitorovacím systému.
4.3.1

Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD

Tabulka 5 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Strategický cíl

I. Zlepšování
podmínek
kvality života

II. Rozvoj místní
ekonomiky a
podpora
zaměstnanosti

III. Kvalitní
životní
prostředí a
infrastruktura

IV. Cestovní
ruch

Indikátor

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota
(datum)

Cílová
hodnota
(datum)

Počet realizací
vedoucích ke
zlepšení občanské
vybavenosti

Počet
realizací

0
(31.12.2019)

3
(31.12.2027)

Počet podpořených
vzdělávacích
zařízení

Počet
zařízení

0
(31.12.2019)

3
(31.12.2027)

Počet podpořených
podniků / příjemců

Počet

0
(31.12.2019)

15
(31.12.2027)

Pramen údajů

MAS
Hornolidečska

Počet realizací
vedoucích ke
zlepšení
infrastruktury a
životního prostředí

Počet
realizací

0
(31.12.2019)

3
(31.12.2027)

Počet realizací
vedoucích ke
zvýšení bezpečnosti
v dopravě

Počet
realizací

0
(31.12.2019)

10
(31.12.2027)

Počet realizací
vedoucích k rozvoji
cestovního duchu

Počet
realizací

0
(31.12.2019)

3
(31.12.2027)
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5 Povinná příloha – Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji,
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování
standardů MAS.

V Lidečku dne 26.8.2021

…………………………………………………
Ing. Vojtěch Ryza
Obec Lidečko
Předseda MAS Hornolidečska, z.s.
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