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Pracovní verze 

K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 – 19.9.2014)  
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1. Informace o strategii 
 

1.1. Základní informace o strategii 

 

Název strategie 
Integrovaná strategie Komunitně vedeného místního 
rozvoje území MAS Orlicko  

Doba realizace strategie 2015 - 2023 

Řešené území: 

Řešeným územím je území působnosti MAS Orlicko, tj. 
následující města, obce a městysy: 
 
Brandýs nad Orlicí, Bystřec, Čenkovice, Červená Voda, 
Česká Rybná, Česká Třebová, České Libchavy, České 
Petrovice, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, 
Dolní Čermná, Dolní Morava, Hejnice, Helvíkovice, 
Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní 
Třešňovec, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jehnědí, 
Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Králíky, Kunvald, Letohrad, 
Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lukavice, Mistrovice, Mladkov, 
Nekoř, Orličky, Pastviny, Petrovice, Písečná, Přívrat, Rybník, 
Řetová, Řetůvka, Semanín, Sobkovice, Sopotnice, Studené, 
Sudislav nad Orlicí, Šedivec, Třebovice, Ústí nad Orlicí, 
Verměřovice, Voděrady, Výprachtice, Těchonín, Záchlumí, 
Žamberk, Žampach 

Zadavatel strategie: MAS Orlicko, z.s. 

Hlavní zpracovatel strategie: MAS Orlicko, z.s. 

Rok zpracování: 2013 – 2015 

Projednání (schválení) strategie: 

 
Veřejné připomínkové řízení: 30. 8. 2014 – 19. 9. 2014 
Veřejné připomínkové řízení: …………………………. 
 
Schváleno valnou hromadou MAS ORLICKO 
dne:………………….. 
 
 
Projednáno členskými obcemi v ÚP MAS Orlicko v období: 
………………………………… 
 

Aktualizace strategie: č. …………………… / schváleno dne ……………………….. 

Střednědobé hodnocení strategie: 2020, schváleno dne ………………………………… 

Odpovědnost za implementaci: MAS Orlicko, z.s. 
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1.2. Kontext vzniku a existence strategie 

Integrovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Orlicko je zpracována v souladu 

s cíli MAS Orlicko, kterými jsou: 

 Zajištění naplňování principu partnerství spočívající ve spolupráci mezi veřejnou správou, 
podnikatelskými subjekty, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími subjekty a občany  

 Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního 
prostředí a kulturního dědictví regionu  

 Zajištění trvale udržitelného života území MAS Orlicko 

 Zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj území MAS 
Orlicko  

 Zprostředkování a zajištění spolupráce přes hranice s obdobnými subjekty v přilehlé části 
polského příhraničí  

 Zajištění a zprostředkování spolupráce a výměny zkušeností s dalšími subjekty a organizacemi 
v ČR i mimo ČR  

 

MAS Orlicko byla založena v roce 2006 na území totožném s územím mikroregionu Sdružení obcí 

Orlicko (založeno 1992). MAS Orlicko vznikla jako přirozeně se vyvíjející buňka, navazující na existující 

síť vztahů a spolupráce na úrovni mikroregionu a rozšířila platformu diskusního pole o dalším rozvoji 

regionu Orlicka, zapojením dalších subjektů (občanů, podnikatelů, spolků) spolupracujících na 

principu partnerství. 

Od roku 2006 realizovala MAS Orlicko program LEADER ČR 2007 (2 500 000 Kč), Strategický plán 

Leader „Žijeme a chceme žít v pohraničí“ (60 000 000 Kč v období let 2009 – 2013) a další aktivity a 

projekty na podporu rozvoje regionu (podpora neziskových organizací – NeziskovkyOrlicka.cz, 

konzultační podpora pro NNO, zastřešení projektů místních aktérů v oblasti cestovního ruchu, 

sociálních služeb, vzdělávání, atd.). K dalšímu rozšíření této platformy došlo v roce 2012, kdy se 

územní působnost MAS Orlicko rozšířila na území 57 měst, městysů a obcí s více než 90 000 

obyvateli.  

V roce 2013 schválila valná hromada MAS Orlicko záměr připravit a následně realizovat Strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Orlicko, která bude připravena v souladu se sociálními, 

ekonomickými a environmentálními potřebami území a k jejíž realizaci budou využívány i fondy 

regionálního rozvoje.  

Využití, role a potřebnost metody LEADER byla definována a vymezena především následující kroky 

(dokumenty): 

 Strategie Evropa 2020 (17. 6. 2010): 

 „Metoda LEADER nabízí účinnou koordinaci a integraci všech nástrojů rozvoje venkovských 

oblastí, bez ohledu na to, z kterého fondu jsou financovány, a tím výrazně násobí efekt 

poskytnuté podpory a vytváří řadu synergických efektů“ 
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 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) „LEADER jako nástroj pro 

místní rozvoj“ (21. 9. 2011) 

 

 

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (11. 8. 2014): 

Komunitně vedený místní rozvoj byl schválen jako jeden ze tří nástrojů integrovaného 

přístupu k využití fondů pro regionální rozvoj a byly vymezeny hlavní témata řešená CLLD. 

 

V souladu s Dohodou o partnerství bude CLLD realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské 

politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF, a to v následujících 

tématech: 

 Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění 

uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní 

diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením 

podílu pracovních míst na venkově 

 Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních 

příležitostí ve venkovském prostoru 

 Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v 

součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do 

lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti 

 Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, 

alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení 

kulturního života) 

 Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském 

prostoru 

 Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování 

kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných) 

 Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru, 

podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, 

podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací 

 Realizace pozemkových úprav, realizace opatření zlepšujících biodiverzitu 

 Podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora 

náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny 

 Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, koordinace 

agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny 
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1.3. Schéma přípravy strategie a realizační tým 

 

 

Členství Odpovědnost při přípravě ISU

Odpovědnost při realizaci a 

aktualizaci ISU a IAPRÚ

rozhoduje o zahájení přípravy strategie schvaluje aktualizaci SPL

jmenuje (pověřuje) jednotlivé členy MAS prací v PS

schvaluje konečné znění ISU

   

je voleným orgánem MAS odpovídá za koordinaci přípravy dílčí části části strategie 
odpovídá za průběžné vyhodnocování 

aktualizace SPL

členové koordinačního týmu jsou členy pracovní skupiny
rozhoduje o aktivitách pro zpracování stratagie (besedy, ankety, 

veřejná projednání, atd.)

předkládá VH návrh na aktualizaci SPL a 

IAPRÚ

průběžně monitoruje postup prací
spolupracuje s komisí pro kontrolu, 

hodnocení a monitorování

členové rady aktivně působí v pracovních skupinách a účastní se 

veřejných projednání

předkládá návrh dílčích částí strategie VH k projednání

   

nejsou vázáni na členství
poskytují odbornou konzultační pomoc a podporu při přípravě 

analytických a návrhových částí strategie
jsou vždy přizváni do pracovních skupin

aktivně projednávají dílčí části SCLLD, zpracovávají návrh SWOT, 

problémových okruhů, priorit

vždy připomínkují dílčí návhry aktualizace 

SCLLD

společně pracují na definici vize podílí se na evaluaci SCLLD

   

členové pracovní skupiny nejsou vázáni na členství

členové PS individuálně i společně (dle potřeby) poskytují 

součinnost, odbornou podporu a pomoc zaměstnancům MAS při 

zpracování dílčích částí SCLLD

průběžně monitoruje situaci v území MAS 

v předmětné oblasti zájmu

je tvořena členy rady, experty z území a dalšími subjekty 

z území MAS (členy i nečleny), kteří jsou kompetentní se 

k dané problematice vyjádřit

členové PS zpracovávají návrh SWOT analýzy, připomínkují dílčí 

části SWOT, definují další postup zpracování SCLLD, 

zpracovávají vize, priority, …

monitoruje naplňování SCLLD

jednotlivé osoby jsou v pracovní skupině zastoupeny 

vyváženě

na základě analýzy stanovují okruh dalších dotčených 

subjektů, které jsou následně oslovovány k veřejnému 

připomínkovému řízení a tvorbě databáze projektových záměrů 

(absorpční kapacity)

podněcuje provedení aktualizace SCLLD  

a projednává návrhy jejich aktualizací

předkládají návrhy SCLLD radě k projednání a předložení VH
pracuje na realizaci jednotlivých opatření 

při tvorbě preferenčních kritérií, atd…

   

jedná se o zapojení široké veřejnosti do přípravy strategie 

a IAPRÚ
Účast na veřejných připomínkových řízeních a projednáních 

Zapojení do připomínkování návrhu 

aktualizací ISU a IAPRU v případě 

rozsáhlých změn

není vázáno na členství
široká veřejnost může připomínkovat dílčí návrhy pro přípravu 

MRS na základě registrace a zveřejnění materiálů na webu MAS

zapojení do dalších aktivit

s přihlédnutím na charakter a druh oblasti zájmu se veřejnost 

může zapojit do přípravy ISU formou dotazníkových šetření, 

besed, atd. - v souladu se zveřejněnými výzvami a informacemi na 

webu MAS

účast na veřejných projednáních analytické a návrhové části 

SCLLD

na základě výzvy na webových stránkách se může široká 

veřejnost zapojit do připomínkování analytické a návrhové části 

ISU 

Valná hromada

Rada MAS
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Experti z území                           

pro oblast XY

Pracovní skupina           

pro oblast XY

Jedná se o osoby, které mají odborné znalosti a 

zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje a územního 

plánování. V předmětných oblastech aktivně působí, nebo 

v nich mají odborné zkušenosti a praxi. Jedná se 

především o zaměstnance odborů ÚP, manažerky a 

předsedy svazků obcí, aktivní manažery regionálního 

rozvoje v území, zaměstnance projektů meziobecní 

spolupráce, atd. Dále se jedná o zástupce příslušných 

odborů a samosprávy Pardubického kraje.

je tvořena členy MAS Orlicko

Široká veřejnost
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Vedoucí pracovní pro SCLLD Ing. Ivana Vanická 

Odpovědnost: Koordinace přípravy Strategie, metodické vedení zaměstnanců,  
zpracování dílčích analýz, SWOT a návrhů priorit a opatření 

Expertní dohled TIMA Liberec 

 

Další odborní zaměstnanci pro přípravu Strategie: 

Mgr. Tomáš Lorenc Terénní šetření 2013, dotazníková šetření, podklady pro kapitoly 
z pohledu veřejné sféry 

Mgr. Miroslava Bednářová Kapitola 2.2.9. – semináře a besedy s veřejností, dotazníková 
šetření, zpracování analýzy, swot a problémových okruhů 

Mgr. Miroslav Beran Kapitola 2.2.7. – semináře a besedy, dotazníková šetření, 
zpracování analýzy, swot a problémových okruhů 

Ing. Martina Kubišová Syntéza dat, zpracování dílčích kapitol, podíl na tvorbě celého 
textu, swot a problémových okruhů 

Ing. Jan Šeda Kapitola 2.2.8.: zemědělství - dotazníková šetření, veřejné 
projednání, zpracování analýzy, swot a problémových okruhů 

Ing. Petr Mareš Kapitola 2.2.8.: lesní hospodářství, průmysl a cestovní ruch – 
dotazníková šetření, projednání, zpracování analýzy, swot a 
problémových okruhů 

Ing. Tomáš Vacenovský Kapitola 2.2.6. – terénní šetření, projednání, zpracování analýzy, 
swot a problémových okruhů 

 

Další zaměstnanci pro přípravu Strategie: 

Bc. Lucie Kokulová Administrativní pracovník pro přípravu Strategie 

Aneta Nováková Vyhodnocení dotazníků z obcí, tvorba databáze projektových 
záměrů 

Markéta Dušková Zpracování analytických podkladů (dat, statistik) 

Mgr. Šárka Danielová Korektury textů a grafiky, formální úprava 

 

1.4. Zapojení veřejnosti do tvorby analytické části Strategie: 

Zapojení veřejnosti probíhalo ve všech částech zpracování analýzy území, a to specificky 

s přihlédnutím k charakteru jednotlivých posuzovaných oblastí (sociální služby, školství, volnočasové 

aktivity, církevní činnost, atd.). Pro adekvátní zapojení veřejnosti bylo využíváno celé spektrum aktivit 

s přihlédnutím k charakteru cílové skupiny, a to především následující formy: 
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Druh šetření  Cílová skupina 

Osobní rozhovory 

Šetření v obcích, setkání se všemi starostkami a starosty v území MAS 
Orlicko  
 
Rozhovory s významnými aktéry regionálního rozvoje území (manažeři 
svazků obcí, koordinátoři projektů meziobecní spolupráce) 
 
Osoby s kvalifikovanými experty v příslušných oblastech (odbor školství, 
sociálních služeb, dopravy, …) 

Dotazníková šetření  

Široká veřejnost 
 
Tematická šetření v cílových skupinách: podnikatelé v MSP, zemědělství, 
sociální služby, školy a školská zařízení, církve, atd. 

Besedy 
Vzdělávání pod lupou (beseda pro rodiče) 
Chráněná pracovní místa (beseda na téma sociálního podnikání) 
Všestranná podpora vzdělávání v území MAS Orlicko 

Tematické pracovní 
skupiny 

Spolkový život – setkání se zástupci NNO v území 
Církve – setkání se zástupci církví 
Sociální služby 

Komunitní setkání Široká veřejnost 

Prezentace v tisku a 
zpravodaji MAS 

Široká veřejnost 

Evaluace období  
2009 - 2013 

Byla využita data vyplývající z činnosti MAS Orlicko při realizaci SPL LEADER: 
 

- Zkušenosti s jednání s žadateli, administrací projektů, atd. 
- Evaluace zájmu o jednotlivé výzvy a opatření  

 

Kapitola Zapojení veřejnosti 

Všechny kapitoly Terénní šetření v obcích 02/2013  
Ankety určené široké veřejnosti (2013) 
Komunitní setkání s veřejností 04/2014 
Veřejné pracovní skupiny k projednání analytické části a návrhům SWOT – 
29. 7. 2014 
Jednání se zástupci svazků obcí (ROT, Severo-Lanškrounsko, Orlicko, Pod 
Zemskou branou) 
Jednání s koordinátory a analytickými pracovníky projektů meziobecní 
spolupráce 
Databáze projektových záměrů 

2.2.1. Žádná specifická projednání 

2.2.2. Žádná specifická projednání  

2.2.3. Dotazníkové šetření 03/2013 a 07/2014 
Osobní jednání s provozovateli technické infrastruktury 

2.2.4. Dotazníkové šetření 07/2014 
Osobní jednání se zástupci odborů investic, dopravy a dopravních komisí ORP 
Žamberk, Králíky, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Brandýs nad Orlicí, Jablonné 
nad Orlicí 08/2014 

2.2.5. Dotazníkové šetření 07/2014 
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Setkání s žadateli z území (žadatelé o dotace, průběžně 2009 – 2014) 

2.2.6. Setkání s žadateli z území (žadatelé o dotace, průběžně 2009 – 2014) 
Výstupy a priority svazků obcí (mikroregionů) 

2.2.7. Setkání PS – 5. 6. 2013, 12. 7. 2013, 21. 1. 2014 
Setkání s církvemi – 8. 7. 2014, 11. 7. 2014, 16. 7. 2014 
Beseda – chráněná pracovní místa – 26. 11. 2013 
Setkání PS - sociálně vyloučená lokalita Borek, 24. 3. 2014, 5. 5. 2014 
Setkání SKP - CENTRUM o. p. s. v Ústí nad Orlicí, 1. 7. 2014 
Jednání s  aktéry v území: 
-Ing. Dana Hubálková, ředitelka CEMA Žamberk 
- Marie Malá, ředitelka Oblastní charity Ústí nad Orlicí, pobočka v Letohradě 
- Luděk Grätz, ředitel Domova pod Hradem Žampach 

2.2.8. Dotazníkové šetření MAS Orlicko – podnikatelé – průmysl (jaro 2013) 
Dotazníkové šetření MAS Orlicko – zemědělští podnikatelé (jaro 2013) 
Dotazníkové šetření MAS Orlicko – zemědělští podnikatelé, ekologičtí 
podnikatelé (jaro 2013)  
Evaluace SPL 2009 – 2013  
Setkání se zástupci mikropodniků (žadatelé o dotace – průběžně 2008 – 
2014) 
Spolupráce se Střední stavební školou Letohrad a konsorciem firem (příprava 
žádosti do projektu POSPOLU) 
Pracovní skupina pro zemědělství – setkání 05/2013 (analýza, SWOT) 
Pracovní skupina pro kulturní a historické dědictví – 08/2013 
Pracovní skupiny – 29. 7. 2014 
Jednání s významnými aktéry území: 
Petra Smrčková, ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko 
Mgr. Miroslav Beran, manažer destinační společnosti Králický Sněžník o.p.s. 
RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva Contipro Pharma, 
a.s. 

2.2.9. 
 

Dotazníková šetření MAS Orlicko (MŠ, ZŠ, SŠ)   
Dotazníkové šetření MAS Orlicko – rodiče 
Besedy s rodiči – Vzdělávání pod lupou 04,05/2013 
Setkání „Všestranná podpora vzdělávání MAS Orlicko“ – 31. 3. 2014 
Jednání s Mgr. Pernicovou, náměstkyní hejtmana PK a radní pro školství 

2.2.10. RNDr. Renata Šedová, jednatelka společnosti OHGS s.r.o., koordinátorka 
projektu meziobecní spolupráce pro ORP Ústí nad Orlicí 
Pavel Neumeister – manažer Regionu Orlicko–Třebovsko 
RNDr. Antonín Fiala, jednatel společnosti REDEA Žamberk s.r.o, manažer 
Sdružení obcí Orlicko a koordinátor projektu meziobecní spolupráce ORP 
Lanškroun 
Ing. Bc. Oldřich Jedlička – koordinátor projektu meziobecní spolupráce, ORP 
Česká Třebová 
Mgr. Miroslav Beran – koordinátor projektu meziobecní spolupráce, ORP 
Králíky a manažer Králický Sněžník o.p.s. 
Petra Smrčková, ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko 
Petr Helekal, předseda mikroregionu Severo-Lanškrounsko 

2.2.11. - por. Bc. Lenka Vilímková (Policie ČR) 
- Ing. O. Švec (BESIP) 
- Ing. Bc. Martin Faltus (Městská policie UO) 

Veškeré aktivity, aktuality, dokumenty a projednání jsou zveřejněny v sekci Strategie 2014 – 2020.
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1.5. Přehled relevantních strategických dokumentů 

1. Strategické dokumenty na úrovni EU 

č. Název Odkaz na web Rok 
Vlastník 
dokumentu 

1.1 Evropa 2020 
https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-
46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf  2010 

Evropská 
unie 

1.2 Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj 

http://databaze-
strategie.cz/cz/eu/strategie/obnovena-strategie-eu-
pro-udrzitelny-rozvoj-renewed-eu-sustainable-
development-strategy-2006 2006 

Evropská 
unie 

1.3 Územní agenda EU 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/eu/strategie/uzemni-agenda-
evropske-unie-2020 2011 

Evropská 
unie 

2. Strategické dokumenty na úrovni státu 

č. Název Odkaz na web Rok 
Vlastník 
dokumentu 

2.1 
Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013 - 2014 s výhledem na 
roky 2015 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mk/strategie/aktualizace-statni-
kulturni-politiky-na-leta-2013-2014-s-vyhledem-na-
roky-2015-2020  

není 
uveden 

Ministerstvo 
kultury 

2.2 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy ČR  
2011 - 2015 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-
vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-
2015  2011 MŠMT 

2.3 Dopravní politika ČR 2005 - 2013 

http://databaze-
strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-politika-cr-
pro-obdobi-2014-2020-s-vyhledem-do-roku-2050 2011 

Ministerstvo 
dopravy 

2.4 Koncepce památkové péče v ČR 2011 - 2016 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-pamatkove-
pece-v-ceske-republice-2011-2016 

není 
uveden 

Ministerstvo 
kultury 

https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/aktualizace-statni-kulturni-politiky-na-leta-2013-2014-s-vyhledem-na-roky-2015-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/aktualizace-statni-kulturni-politiky-na-leta-2013-2014-s-vyhledem-na-roky-2015-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/aktualizace-statni-kulturni-politiky-na-leta-2013-2014-s-vyhledem-na-roky-2015-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/aktualizace-statni-kulturni-politiky-na-leta-2013-2014-s-vyhledem-na-roky-2015-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-2011-2015
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2.5 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-podpory-
malych-a-strednich-podnikatelu-2014-2020 2012 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

2.6 
Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb   
2007-2013 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-podpory-
transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb-2007-
2013 

není 
uveden 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

2.7 
Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s 
využitím technických a přírodě blízkých opatření 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mze/strategie/koncepce-reseni-
problematiky-ochrany-pred-povodnemi-v-cr-s-
vyuzitim-technickych-a-prirode-blizkych-opatreni-
2010 2010 

Ministerstvo 
zemědělství 

2.8 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 - 2013 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-statni-
politiky-pro-oblast-deti-a-mladeze-na-obdobi-2007-
2013 

není 
uveden MŠMT 

2.9 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-akcni-plan-
cr-pro-energii-z-obnovitelnych-zdroju-2010-2020 2012 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

2.10 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013 - 2017 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-akcni-plan-
podporujici-pozitivni-starnuti-2013-2017 2013 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

2.11 Národní inovační strategie ČR 2012 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpo/strategie/narodni-inovacni-
strategie-ceske-republiky 2011 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

2.12 Národní koncepce podpory rodin s dětmi 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-koncepce-
podpory-rodin-s-detmi-2008 2008 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

2.13 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2009 - 2015 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/narodni-politika-
vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-2009-2015 2009 MŠMT 

2.14 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR - Bílá kniha 
 http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-
narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske- 2002  MŠMT 
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republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-
vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-
a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol 

2.15 Národní strategický plán rozvoje venkova 2007 - 2013 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mze/strategie/narodni-strategicky-
plan-rozvoje-venkova-2007-2013 

2006, 
2010 

Ministerstvo 
zemědělství 

2.16 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-
bezpecnosti-silnicniho-provozu-2011-2020 2011 

Ministerstvo 
dopravy 

2.17 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 

http://databaze-
strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-
rozvoje-cyklisticke-dopravy-2004 2004 

Ministerstvo 
dopravy 

2.18 NEHAP ČR - Národní akční plán zdraví a životního prostředí 
http://databaze-
strategie.cz/cz/mzd/strategie/nehap-1998 2007 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

2.19 Plán odpadového hospodářství ČR (POH) pro období 2015 - 2024 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_
140506_Plan_odpady/$FILE/Plan_odpadoveho_hos
podarstvi-060514.pdf 

pracovní 
verze 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2.20 Plán odpadového hospodářství ČR 2003 - 2012 
http://databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/plan-
odpadoveho-hospodarstvi-ceske-republiky 2003 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2.21 Politika ochrany klimatu ČR 2009 - 2020 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_t
z090507pok/$FILE/POK_final.pdf 2010 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2.22 Politika územního rozvoje ČR  

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-
politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-
rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-
Ceske-republiky/Politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008 2009 MMR 

2.23 Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpsv/strategie/priority-rozvoje-
socialnich-sluzeb-pro-obdobi-2009-2012 2009 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

2.24 Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby ČR 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mzp/strategie/ramec-programu-
udrzitelne-spotreby-a-vyroby-cr-2006 2007 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 



12 
 

2.25 Státní energetická koncepce ČR 2010 - 2030 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mpo/strategie/statni-energeticka-
koncepce-cr-2010-2030 2012 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

2.26 Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-politika-
zivotniho-prostredi-cr-2012-2020 2013 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2.27 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009 - 2020 
http://www.mzp.cz/cz/statni_program_ochrany_pri
rody_a_krajiny 2009 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2.28 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozv
oje 2010 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2.29 Strategie celoživotního učení ČR 2007 - 2015 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr 2007 MŠMT 

2.30 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/A036C52AD4974
ACEC12571550036E7FE/$file/Strategie%20ochrany
%20cz.pdf 2005 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

2.31 Strategie podpory dopravní obsluhy území 

http://databaze-
strategie.cz/cz/md/strategie/strategie-podpory-
dopravni-obsluhy-uzemi-2005 2006 

Ministerstvo 
dopravy 

2.32 Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+ 

http://dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a5
3d337518d988763f8d/strategie-podpory-vyuziti-
potencialu-kulturniho-dedictvi-2014-.pdf 2013 

Ministerstvo 
kultury 

2.33 Strategie prevence kriminality 2012 - 2015 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-prevence-
kriminality-2012-2015 2011 

Ministerstvo 
vnitra 

2.34 
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže   
2009 - 2012 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-prevence-
rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-2009-
2012 2009 MŠMT 

2.35 
Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci 
Společné zemědělské politiky EU po roce 2013 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mze/strategie/strategie-pro-rust-
ceske-zemedelstvi-a-potravinarstvi-v-ramci-
spolecne-zemedelske-politiky-eu-po-roce-2013 2012 

Ministerstvo 
zemědělství 
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2.36 Strategie regionálního rozvoje 2014 - 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-
regionalniho-rozvoje-cr-2014-2020 2013 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

2.37 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-
vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020 2014 MŠMT 

2.38 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008 - 2015 

http://databaze-
strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-
vzdelavani-pro-udrzitelny-rozvoj-cr-2008-2015 2008 MŠMT 

2.39 Zásady státní lesnické politiky 

http://databaze-
strategie.cz/cz/mze/strategie/zasady-statni-
lesnicke-politiky-2012 2012 

Ministerstvo 
zemědělství 

2.40 
Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva ČR  

http://databaze-
strategie.cz/cz/mzd/strategie/zdravi-21 2006 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

3. Strategické dokumenty na úrovni kraje 

č. Název Odkaz na web Rok 
Vlastník 
dokumentu 

3.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 
http://www.pardubickykraj.cz/akcni-plan-rozvoje-
socialnich-sluzeb-pk 2013 

Pardubický 
kraj 

3.2 
Aktualizovaná koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty Pardubického kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/aktualizovana-
koncepce-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-
osvety 2008 

Pardubický 
kraj 

3.3 Aktualizovaná koncepce ochrany přírody Pardubického kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/aktualizovana-
koncepce-ochrany-prirody/59281/aktualizovana-
koncepce-ochrany-prirody-pardubickeho-kraje 2012 

Pardubický 
kraj 

3.4 
Aktualizovaná koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty Pardubického kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/koncepce-
vzdelavani-vychovy-a-osvety-v-oblasti-zivotniho-
prostredi 2008 

Pardubický 
kraj 

3.5 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy v 
Pardubickém kraji (2012 - 2016) 

www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?docum
ent=22827 

 

Pardubický 
kraj 

3.6 Koncepce muzejnictví Pardubického kraje v letech 2010 - 2015 

http://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-pk-
kultura-a-pamatkova-pece/64105/koncepce-
muzejnictvi-pardubickeho-kraje-v-letech-2010-2015 2010 

Pardubický 
kraj 
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3.7 Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji 

http://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-pk-
kultura-a-pamatkova-pece/32965/koncepce-pece-
o-pamatkovy-fond-v-pardubickem-kraji 2004 

Pardubický 
kraj 

 
3.8 Koncepce podpory státní památkové péče 

http://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-pk-
kultura-a-pamatkova-pece/74993/koncepce-
podpory-statni-pamatkove-pece 2013 

Pardubický 
kraj 

3.9 
 
Koncepce prevence kriminality Pk na období 2013 - 2016 

 
http://www.pardubickykraj.cz/prevence-kriminality 

 
2012 

 
Pardubický 
kraj 

3.10 
Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice 
na léta 2010 - 2014 

http://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-pk-
kultura-a-pamatkova-pece/74832/koncepce-
ucinnejsi-pece-o-movite-kulturni-dedictvi-v-ceske-
republice-na-leta-2010-2014 2013 

Pardubický 
kraj 

3.11 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje 
http://www.pardubickykraj.cz/koncepce-
zemedelske-politiky-a-rozvoje-venkova 2004 

Pardubický 
kraj 

3.12 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 
http://www.pardubickykraj.cz/plan-odpadoveho-
hospodarstvi 

2004, 
2012 

Pardubický 
kraj 

3.13 Program rozvoje Pardubického kraje http://www.pardubickykraj.cz/rozvoj-kraje 2011 
Pardubický 
kraj 

3.14 Regionální inovační strategie Pardubického kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/regionalni-inovacni-
strategie/55061/regionalni-inovacni-strategie-
pardubickeho-kraje 2006 

Pardubický 
kraj 

3.15 Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje http://www.pardubickykraj.cz/koncepce-oz 2010 
Pardubický 
kraj 

3.16 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na 
období 2012 – 2015 

http://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-
rozvoje-socialnich-sluzeb-2012-2015 2011 

Pardubický 
kraj 

3.17 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

http://www.pardubickykraj.cz/zasady-uzemniho-
rozvoje 2010 

Pardubický 
kraj 

4. Strategické dokumenty na úrovni mikroregionů, destinačních společností, atd. 

č. Název Odkaz na web Rok 
Vlastník 
dokumentu 

4.1 Strategický plán rozvoje Orlicko-Třebovska 
http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-
obci/strategicky-plan/ 2002 

Region 
Orlicko – 
Třebovsko 
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4.2 
Marketingová strategie cestovního ruchu Orlických a Bystřičských 
hor http://www.dsohp.cz/marketingová-strategie 2011 

Orlické hory 
a Podorlicko 

4.3 Strategický plán rozvoje regionu Orlicko 
http://www.orlicko.cz/file.php?nid=12358&oid=343
5133  1998 

Sdružení 
obcí Orlicko 

4.4 

Strategie území správního obvodu ORP Česká Třebová v oblasti 
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 
odpadového hospodářství a dopravy http://www.ceska-trebova.cz/ 

pracovní 
verze 

Město Česká 
Třebová 

4.5 

Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní 
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a zdravotnictví http://www.kraliky.eu/ 

pracovní 
verze 

Město 
Králíky 

4.6 

Strategie území správního obvodu ORP Lanškroun v oblasti 
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 
odpadového hospodářství a dopravy http://www.lanskroun.eu/ 

pracovní 
verze 

Město 
Lanškroun 

4.7 

Strategie území správního obvodu ORP Ústí nad Orlicí v oblasti 
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 
odpadového hospodářství a poradenství a právního servisu pro obce http://www.ustinadorlici.cz 

pracovní 
verze 

Město Ústí 
nad Orlicí 

4.8 

Strategie území správního obvodu ORP Žamberk v oblasti předškolní 
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a servisu samosprávám http://www.zamberk.cz 

pracovní 
verze 

Město 
Žamberk 

4.9 
Střednědobá evaluace SPL MAS Orlicko Žijeme a chceme žít v 
pohraničí 

http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/04f13
0d319b4c6.pdf 2011 MAS Orlicko 

5. Strategické dokumenty na úrovni obcí  

č. Název Odkaz na web Rok 
Vlastník 
dokumentu 

5.1 Strategický plán města Česká Třebová na léta 2014 - 2020 

http://www.ceska-
trebova.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_
org=2175&id_dokumenty=14646  

pracovní 
verze 

Město Česká 
Třebová 

5.2 Strategický plán města Žamberk - aktualizace http://www.zamberk.cz/index.php?ids=242 2014 
Město 
Žamberk 

5.3 Strategický plán rozvoje města http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf  ? 
Město 
Králíky 

http://www.orlicko.cz/file.php?nid=12358&oid=3435133
http://www.orlicko.cz/file.php?nid=12358&oid=3435133
http://www.ceska-trebova.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=2175&id_dokumenty=14646
http://www.ceska-trebova.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=2175&id_dokumenty=14646
http://www.ceska-trebova.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=2175&id_dokumenty=14646
http://kraliky.eu/data/ext-1562.pdf
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5.4 Strategický plán města Letohrad http://www.letohrad.eu/?ids=1791 2013 
Město 
Letohrad 

5.5 Strategický plán města Ústí nad Orlicí na léta 2014 - 2020 
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-
strategicky-plan-mesta/  

pracovní 
verze 

Město Ústí 
nad Orlicí 

5.6 
Místní program obnovy venkova na rok 2014 
obec Sopotnice 

http://www.obecsopotnice.cz/VismoOnline_Action
Scripts/File.ashx?id_org=15244&id_dokumenty=19
05 2013 

Obec 
Sopotnice 

 
6. Další koncepce a dokumenty 

č. Název Odkaz na web Rok 
Vlastník 
dokumentu 

6.1 Bezbariérové město Žamberk 
 http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/2
1638.pdf  2007 

Město 
Žamberk 

6.2 Dopravní studie města Ústí nad Orlicí http://www.ustinadorlici.cz/  2012 
Město Ústí 
nad Orlicí 

6.3 Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí http://www.ustinadorlici.cz/  2012 
Město Ústí 
nad Orlicí 

6.4 Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí http://www.kpletohrad.cz/img-data/ext-47.pdf 2008 
Město 
Letohrad 

6.5 Komunitní plán sociálních služeb Ústí nad Orlicí a okolí 2010 - 2013 

http://www.ustinadorlici.cz/files/komunitni_plan/k
omunitni_plan_usti_nad_orlici_format_uvod_last.p
df 2010 

Město Ústí 
nad Orlicí 

6.6 Koncepce Cyklo & in-line království Orlických hor a Podorlicka  
 

2012 
Orlické hory 
a Podorlicko 

6.7 Strategický plán města Česká Třebová na léta 2014 - 2020 http://www.ceska-trebova.cz/ 
2014 

(revize) 
Město Česká 
Třebová 

6.8 Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí 
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-
strategicky-plan-mesta/ 

pracovní 
verze 

Město Ústí 
nad Orlicí 

6.9 

Strategie území správního obvodu ORP Česká Třebová v oblasti 
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, 
odpadového hospodářství a volitelného tématu http://www.ceska-trebova.cz/ 2014 

Město Česká 
Třebová 

6.10 
Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Města 
Česká Třebová na období let 2013-2 

http://www.ceska-
trebova.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_
org=2175&id_dokumenty=11631 2013 

Město Česká 
Třebová 

http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
http://www.ustinadorlici.cz/mesto/novy-strategicky-plan-mesta/
http://www.obecsopotnice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15244&id_dokumenty=1905
http://www.obecsopotnice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15244&id_dokumenty=1905
http://www.obecsopotnice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=15244&id_dokumenty=1905
http://www.ustinadorlici.cz/
http://www.ustinadorlici.cz/
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6.11 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – MĚSTO PRO LIDI 
Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a 
prostupnost města 

http://www.ustinadorlici.cz/files/2011/strategie_m
esto_pro_lidi-2011.pdf 2011 

Město Ústí 
nad Orlicí 

 


