Pracovní verze
K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 – 19.9.2014)
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4.2. Návrh konkrétních opatření
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření

Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území
1.1.
Zvýšit kapacitu a efektivitu sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území MAS ORLICKO s přihlédnutím k požadavku na jejich vyváženou
dostupnost v celém území
Název
Specifický cíl
Název
Specifický cíl
Podpora plánování v oblasti sociálních, doprovodných a navazujících Efektivní, spojité a odborně prováděné (komunitní) plánování sociálních služeb v
služeb
území a následné zavádění, realizace a vyhodnocování těchto plánů
Stabilizace a rozvoj poskytovatelů sociálních, navazujících a
doprovodných služeb

Profesionálně fungující organizace poskytující sociální, doprovodné a navazující
služby v území

Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů sociálních, doprovodných a Zkvalitnit technický stav, energetickou účinnost, materiálně-technické zázemí
navazujících služeb
objektů využívaných poskytovateli sociálních, doprovodných a navazujících služeb
Rozvoj občanské společnosti
1.2.
Rozvinutá občanská společnost
Název

Specifický cíl

Podopatření

Název

1.2.1.

Podpora rozvoje neziskového sektoru

1.2.2.

Ocenění občanů přispívajících komunitě

1.2.3.

Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech

Specifický cíl
Zvýšit profesionalitu fungování NNO a vytvořit podmínky pro jejich efektivní
fungování
Vytvořit prostředí pohlížející na osoby přispívající ke komunitě ve všech sférách
života na venkově s respektem a oceněním. Zvýšit povědomí o přínosu a významu
NNO
Zlepšit podmínky a postavení občanů v oborech, které jsou celospolečensky
nedoceněné, a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti i potenciálu trhu práce v těchto
oborech
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1.2.4.

Rozvoj dobrovolnictví

1.2.5.

Podpora spolupráce a síťování

Strategická
oblast

Pospolitý, kulturní a společenský život
1.3.

Strategický
cíl
Opatření

Zvýšit dobrovolnickou aktivitu v soukromé i firemní sféře
Zlepšit a zintenzivnit spolupráci v území a vytvořit podmínky pro rozvoj občanské
společnosti

Podpořit rozvoj bohatého kulturního, sportovního a společenského života v území
Název

Specifický cíl

Podopatření

Název

1.3.1.

Podpora akcí regionálního a místního významu

1.3.2.

Investice pro rozvoj občanské společnosti

Specifický cíl
Podpořit udržení a rozvoj kulturních, sportovních a dalších společenských akcí
místního a regionálního významu
Zlepšit materiálně-technickou vybavenost a dostupnost zázemí pro rozvoj občanské
společnosti

Strategická
oblast

Rozvoj formálního vzdělávání na území MAS Orlicko
1.4.

Strategický
cíl
Opatření
1.4. A
Podopatření
1.4. A.1.

Zlepšit výsledky formálního vzdělávání na území MAS Orlicko a zajistit rovný přístup ke vzdělávání všem žákům
Název
Účinnější přístup žáků ke vzdělávání v celém spektru praktických
činností a dovedností
Název
Materiálně-technické zázemí a vybavení pro výuku v celém spektru
praktických činností a dovedností

1.4. A.2.

Vzdělávání pedagogů pro zvýšení účinnosti opatření 1.4. A.1.

Opatření

Název

1.4. B

Rovný přístup a příležitosti ve vzdělání

Specifický cíl
Zlepšit přístup dětí, studentů a žáků k celooborovému spektru činností v rámci
vzdělávacího procesu
Specifický cíl
Zlepšit materiálně-technické zázemí a vybavení škol a školských zařízení
Zajistit vysokou kvalifikační odbornost a znalost aktuálních postupů, trendů a
technologií pro adekvátní dosahování cíle 1.4.
Specifický cíl
Vytvořit podmínky pro lepší přístup všech žáků (s přihlédnutím k jejich talentu, nebo
omezení) ke vzdělávání
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Podopatření

Název

1.4. B.1.

Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP

1.4. B.2.

Posílení kapacity účastníků vzdělávání žáků se SVP

Zvýšit kapacity a posílit systém formálního vzdělávání pro vzdělávání žáků se SVP a
posílit jejich motivaci ke studiu

1.4. B.3.

Posílení kapacity účastníků vzdělávání talentovaných žáků

Zvýšit kapacity a posílit systém formálního vzdělávání pro vzdělávání talentovaných
žáků

1.4. B.4.

Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství

Opatření
1.4. C
Podopatření
1.4. C.1
Opatření
1.4. D
Podopatření
1.4. D. 1.
Strategická
oblast

Název
Regionální školství a regionální identita
Název
Podpora regionálního školství
Název
Inovace ve vzdělávání
Název
Inovace ve vzdělávání
Podpora neformálního a celoživotního vzdělávání
1.5.

Strategický
cíl
Opatření

Specifický cíl
Zajistit dostatečnou vybavenost a stavební úpravy škol a dalších vzdělávacích zařízení
pro žáky se SVP

Podpořit zavádění diagnostických nástrojů pro kariérové poradenství žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Specifický cíl
Využít potenciál škol při posilování regionální identity občanů s územím
Specifický cíl
Využít potenciál škol při posilování regionální identity občanů s územím
Specifický cíl
Podpořit rozvoj inovací ve vzdělávání
Specifický cíl
Podpořit rozvoj inovací ve vzdělávání

Podpořit rozvoj neformálního vzdělávání a dostupného celoživotního vzdělávání v území
Název

Specifický cíl

Podopatření

Název

1.5.1.

Dostupná nabídka neformálního vzdělávání

1.5.2.

Další nabídka neformálního vzdělávání

Specifický cíl
Finančně dostupná nabídka neformálního vzdělávání, zvyšující účinnost opatření
1.4. A
Finančně dostupná nabídka neformálního vzdělávání pro širokou veřejnost
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Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
1.6.1.
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření

Efektivní řešení pro území se specifickými potřebami
1.6.
Efektivní řešení pro území se specifickými potřebami
Název

Specifický cíl

Název
Zlepšení podmínek pro život v sociálně vyloučených lokalitách
Podpora spolupráce v území a technická pomoc
1.7.

Specifický cíl
Zlepšit podmínky pro život v sociálně vyloučených lokalitách

Realizace komunitně vedeného místního rozvoje
Název

Specifický cíl

Podopatření
1.7.1.
1.7.2.

Název
Technická pomoc příjemcům dotací
Animační činnost a realizace SCLLD

Specifický cíl
Zvýšit počet podaných a úspěšně administrovaných žádostí o dotace
Maximalizovat výsledky realizace SCLLD v území

Strategická
oblast

Rozvoj zemědělského podnikání
2.1.

Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Fungující sektor zemědělského podnikání
Název

Specifický cíl

Název

Specifický cíl
Zvýšit kapacitu a efektivitu sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území
Rozvoj živočišné výroby, zpracování a odbytu, rozvoj potravinářství a
MAS Orlicko, s přihlédnutím k požadavku na jejich vyváženou dostupnost v celém
šlechtitelské tradice v území
území
Rozvoj rostlinné výroby
Zvýšit podíl moderně vybavených a konkurenceschopných zemědělských podniků
Diversifikace zemědělské výroby
Zvýšit podíl moderně vybavených a konkurenceschopných zemědělských podniků
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2.1.4.
2.1.5.
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření

Podpora tradičního sektoru dřevozpracujících podniků v území a
lesního hospodářství
Podpora spolupráce v území
Rozvoj cestovního ruchu
2.2.

Zvýšit podíl moderně vybavených a konkurenceschopných dřevozpracujících podniků
a subjektů lesního hospodářství
Podpořit konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského odvětví v regionu

Fungující sektor cestovního ruchu přístupný všem občanům (návštěvníkům)
Název

Specifický cíl

Podopatření

Název

2.2.1.

Konkurenceschopné a dostupné služby CR

2.2.2.
Strategická
oblast

Profesionální destinační management
Fungující a rostoucí sektor podnikání v území
2.3.

Specifický cíl
Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů v CR v území a zlepšit přístup ke službám CR
handicapovaným
Zvýšit kapacity destinačního managementu v území

Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Zvýšit výkonnost a kapacitu sektoru podnikání a zlepšit reakci firem na změny
Název

Specifický cíl

Název
Energeticky účinný, technicky a technologicky vybavený sektor
podnikání
Kvalifikovaný trh absolventů, reflektující potřeby místního trhu
Rozvoj lidských zdrojů v podniku
Pomoc začínajícím podnikatelům
Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu
Podpora místního odbytu a produkce

Specifický cíl
Zvýšení energetické účinnosti, technické a technologické vybavenosti podniků
Zvýšení podílu kvalifikovaných absolventů v poptávaných oborech
Kvalifikované a kompetentní lidské zdroje v podnicích
Zvýšení počtu MSP v území
Zlepšení reakcí podniků na změny trhu
Zvýšení odbytu místní produkce
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Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření

Dobré příležitosti na trhu práce pro všechny
2.4.
Vytvořit podmínky pro zlepšení situace osob těžko uplatnitelných na trhu práce
Název

Specifický cíl

Podopatření

Název

2.4.1.

Podpora sociálního podnikání

Specifický cíl
Vytvořit podmínky pro vznik pracovních příležitostí osob sociálně vyloučených nebo
sociálním vyloučením ohrožených

2.4.2.

Podpora uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce

Strategická
oblast

Podpora spolupráce v území a technická pomoc
2.5.

Strategický
cíl
Opatření

Zvýšit uplatnění osob těžko uplatnitelných na trhu práce (osob neaktivních,
znevýhodněných a nad 54 let)

Realizace komunitně vedeného místního rozvoje
Název

Specifický cíl

Podopatření
2.5.1.
2.5.2.

Název
Technická pomoc příjemcům dotací
Animační činnost a realizace SCLLD

Specifický cíl
Zvýšit počet podaných a úspěšně administrovaných žádostí o dotace
Maximalizovat výsledky realizace SCLLD v území

Strategická
oblast

Bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky v obcích
3.1.

Strategický
cíl
Opatření
3.1. A

Zajistit bezpečnou, dostupnou a funkční občanskou vybavenost v obcích
Název
Kvalitní občanská vybavenost a úřad

Specifický cíl
Zlepšit stav občanské vybavenosti a úřadů v území, především v oblasti energetické
účinnosti a realizovat zeleň v obcích
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Podopatření

Název

3.1. A.1.

Péče o obecní majetek

3.1. A.2.

Kulturní, sportovní a společenský život

3.1. A.3.

Veřejná prostranství a zeleň

Opatření
3.1. B
Podopatření
3.1. B.1
3.1. B.2
Opatření
3.1. C

Název
Dostupné a udržitelné školství
Název
Optimalizace sítě škol v území
Dostupné školství v území
Název
Dostupné bydlení

Specifický cíl
Zlepšit technický stav, standard a zvýšit energetickou účinnost objektů ve vlastnictví
obcí
Rozšířit a zkvalitnit nabídku obcí pro kulturní, sportovní a společenský život
Regenerovat a revitalizovat veřejná prostranství v území a zvýšit jejich estetickou
kvalitu a funkčnost
Specifický cíl
Zajistit dostupné a udržitelné školství
Specifický cíl
Zajistit optimálně dostupnou a udržitelnou síť škol v území
Zajistit dostupné a udržitelné školství
Specifický cíl
Zajistit dostupné bydlení v obcích

Podopatření

Název

Specifický cíl

3.1. C.1
3.1. C.2
Opatření
3.1. D
Podopatření
3.1. D.1

Příprava ploch pro výstavbu bydlení
Dostupné sociální bydlení
Název
Technická infrastruktura obcí
Název
Kanalizace a ČOV

3.1. D.2.

Zásobení pitnou vodou a územní soběstačnost

Zajistit dostatečné plochy pro řešení bydlení v území
Realizovat dostupné sociální bydlení v území
Specifický cíl
Zajistit kvalitní technickou infrastrukturu území
Specifický cíl
Zvýšit podíl domácností v území napojených na kanalizaci, ČOV a plynofikaci
Posílit infrastrukturu zásobení pitnou vodou v území a realizovat opatření ke zvýšení
soběstačnosti území v případě havárií a krizí

3.1. D.3

Zvýšit podíl plynofikovaného území

Zvýšit podíl domácností připojených na plynofikaci

3.1. D.4

Další infrastruktura obce

Zkvalitnit technickou infrastrukturu obcí

Opatření
3.1. E
Podopatření
3.1. E. 1

Název
Udržení základních služeb a obchodů v obcích
Název
Udržení základních služeb a obchodů v obcích

Specifický cíl
Udržet obchody se základním zbožím a službami v obcích
Specifický cíl
Zajistit dostupnost obchodů se základním zbožím a základních služeb v obcích
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Opatření
3.1. F
Podopatření
3.1. F.1
3.1. F.2
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření

Název
Revitalizace nevyužívaných objektů a dostupné rozvojové plochy v
území
Název
Revitalizace nevyužívaných objektů
Dostupné plochy pro rozvoj podnikání
Kvalitní, bezpečná a ekologická doprava v území
3.2.

Specifický cíl
Revitalizovat nevyužívané objekty a vytvářet dostupnou nabídku rozvojových ploch v
území
Specifický cíl
Revitalizovat nevyužívané objekty (brownfields)
Zvýšit nabídku dostupných ploch pro rozvoj a podnikání

Zajistit kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu v území
Název

Specifický cíl

Název
Obnova místních komunikací
Zvýšení bezpečnosti v dopravě
Rozvoj cyklodopravy v území
Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy
Kulturní a sakrální dědictví regionu
3.3.

Specifický cíl
Zajistit kvalitní, bezpečnou a funkční dopravu v území
Realizovat ochranu chodců, cyklistů a ostatních účastníků provozu
Zvýšit podíl cyklodopravy v území
Zvýšit podíl ekologické dopravy

Zachování, obnova a zpřístupnění kulturního a sakrálního dědictví regionu
Název

Specifický cíl

Podopatření
3.3.1.
3.3.2.

Název
Mapování a studie
Obnova a zhodnocení drobných sakrálních památek v území

3.3.3.

Zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů veřejnosti

Specifický cíl
Zmapovat církevní a kulturní dědictví regionu
Pečovat o drobné sakrální stavby na území
Odstranit faktické překážky pro prezentaci kulturního dědictví uloženého ve sbírkách
a mobiliárních fondech a realizovat opatření k jejich poutavé prezentaci

3.3.4.

Prezentace kulturního, historického a architektonického dědictví
sakrálních staveb veřejnosti

Zpřístupnit kulturní, historické a architektonické dědictví sakrálních staveb veřejnosti
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Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření

Podpora spolupráce v území a technická pomoc
3.4.
Realizace komunitně vedeného místního rozvoje
Název

Specifický cíl

Podopatření
3.4.1.
3.4.2.

Název
Technická pomoc příjemcům dotací
Animační činnost a realizace SCLLD

Specifický cíl
Zvýšit počet podaných a úspěšně administrovaných žádostí o dotace
Maximalizovat výsledky realizace SCLLD v území

Strategická
oblast

Funkční příroda a krajina v území
4.1.

Strategický
cíl
Opatření

Podpořit trvale udržitelné využití přírodního potenciálu území k rekreaci a cestovnímu ruchu
Název

Specifický cíl

Podopatření

Název

4.1.1.

Rozvoj produktů zimní turistiky

4.1.2.

Rozvoj produktů pěší, cyklo a in-line turistiky
Využití hmotného a nehmotného přírodního dědictví a rozvoj
produktů CR

Specifický cíl
Rozvíjet produkty zimní turistiky splňující požadavky trvale udržitelného cestovního
ruchu
Rozvíjet produkty pěší, in-line a cykloturistiky v území
Podpořit vznik a rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu, založených na trvale
udržitelném využití hmotného a nehmotného přírodního dědictví

4.1.3.
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Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
4.2.1.
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření

Péče o zvláště chráněná území
4.2.
Posílit péči o přírodu a krajinu ZCHÚ
Název

Specifický cíl

Název
Péče o zvláště chráněná území
Environmentálně zodpovědné jednání a nakládání s odpady
4.3.

Specifický cíl
Posílit péči o zvláště chráněná území

Zvýšit efektivitu, kapacitu a bezpečnost systému nakládání s odpady a realizovat doprovodná opatření
Název

Specifický cíl

Podopatření
4.3.1.

Název
Efektivní systém nakládání s odpady v území

4.3.2.

Podpora zodpovědného nakládání s odpady a ekologická výchova

Specifický cíl
Zefektivnit systém nakládání s odpady
Upevňovat zodpovědné jednání při nakládání s odpady a ve vztahu k životnímu
prostředí

Strategická
oblast

Ochrana vodního režimu a krajinných struktur
4.4.

Strategický
cíl
Opatření

Obnovit vodní režim v krajině a přispět ke zvýšení ekologické stability v území
Název

Specifický cíl

Podopatření

Název

4.4.1.

Obnova vodního režimu v krajině

4.4.2.

Obnova přírodních a krajinných struktur v území

Specifický cíl
Zlepšit stav povrchových vod v území, realizovat opatření k ochraně povrchových a
podzemních vod a k obnově vodního režimu v krajině
Ochrana přírodních a krajinných struktur v území
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Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
4.5.1.
Strategická
oblast
Strategický
cíl
Opatření
Podopatření
4.6.1.
4.6.2.

Zvyšování energetické účinnosti soukromých objektů
4.5.
Zvýšit podíl energeticky účinných objektů pro soukromé bydlení
Název

Specifický cíl

Název
Zvyšování energetické účinnosti soukromých objektů
Podpora spolupráce v území a technická pomoc
4.6.

Specifický cíl
Zvýšit podíl energeticky účinných objektů pro soukromé bydlení

Realizace komunitně vedeného místního rozvoje
Název

Specifický cíl

Název
Technická pomoc příjemcům dotací
Animační činnost a realizace SCLLD

Specifický cíl
Zvýšit počet podaných a úspěšně administrovaných žádostí o dotace
Maximalizovat výsledky realizace SCLLD v území
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