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Přehled opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS ORLICKO, z.s. 2014 – 2020 

 

 

V následujícím textu je přehled vybraných opatření. 

Přehled všech opatření je k dispozici zde: 

http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/0586b990bdc9ca.pdf  

http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/0586b990bdc9ca.pdf


 

 

Podoblast Podoblast Podoblast Podoblast 

1.1.    1.2. 1.3. 1.4. 

Služby prevence a inkluzívní 
podpory v území 

Rozvinutá občanská 
společnost 

Formální vzdělávání 
reflektující potřeby trhu i 
účastníků vzdělávání 

Neformální a celoživotní 
vzdělávání  

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

V území jsou realizovány a 
rozvíjeny služby a aktivity 
zaměřené na prevenci a 
omezování projevů sociálního 
vyloučení mezi obyvatelstvem 

V území existuje silná 
občanská společnost, 
území oceňuje organizace i 
občany, kteří jsou aktivní ve 
prospěch ostatních 

Vzdělávací procesy v území 
probíhají ve spolupráci a jsou 
založeny na reflexi potřeb 
všech jeho relevantních 
účastníků 

Podpořit rozvoj 
neformálního a 
zájmového vzdělávání a 
dostupného 
celoživotního vzdělávání 
s důrazem na spolupráci 
v území 

Opatření Opatření Opatření Opatření 

    

1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. 1.4.1. 

Podpora provádění strategického 
plánování sociálních, 
doprovodných a navazujících 
služeb 

Podpora rozvoje 
neziskového sektoru 

Optimální všestranný rozvoj 
žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém 
spektru praktických činností 
a dovedností 

Další neformální a 
zájmové vzdělávání 

    

1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. 1.4.2. 

Podpora stabilizace a rozvoje 
poskytovatelů sociálních a 
navazujících služeb 

Ocenění občanů 
přispívajících komunitě  

Vzdělávání pedagogů ke 
zvýšení účinnosti opatření 
1.3.1. 

Nabídka celoživotního 
vzdělávání  

    

1.1.3. 1.2.3. 1.3.3.  

Efektivní a kvalitní zázemí 
poskytovatelů služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního 
vyloučení  

Ocenění občanů v 
celospolečensky 
nedoceněných oborech 

Podpora spolupráce, síťování 
a posilování absorpční 
kapacity území 

 
    

1.1.4. 1.2.4. 1.3.4.  

Podpora poskytování služeb 
sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení v dostatečné 
kapacitě, kvalitě a komplexu 

Rozvoj dobrovolnictví 
Odstranění fyzický překážek 
ve vzdělávání žáků se SVP 

 
    

1.1.5. 1.2.5. 1.3.5.  

Komplexní podpora rozvoje 
sociálního podnikání v území 

Podpora akcí regionálního 
a místního významu 

Posílení kapacity účastníků 
vzdělávání   

    

1.1.6. 1.2.6. 1.3.6.  

Specifická a koordinovaná 
podpora pro řešení sociálně 
vyloučených lokalit 

Investice pro rozvoj 
občanské společnosti 

Podpora zavádění 
diagnostických nástrojů pro 
kariérní poradenství  

    

  1.3.7.  

 
 

Podpora inovací ve 
vzdělávání  

    

  1.3.8.  

  

Posílení komunitní a 
regionální role vzdělávání  

 



Název a číslo: 1.1. Služby a prevence a inkluzívní potřeby v území 

Specifický cíl: 
V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezování 

projevů sociálního vyloučení mezi obyvatelstvem 

Indikátor výstupu: 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1S 
Počet efektivně fungujících formálních a neformálních 

partnerství 
Partnerství 3 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Počet 3 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel a regionální 

identity a lokální komunity 
Počet 33 

CLLD/1.1.4 Počet vytvořených komunitních center Počet 9 

Indikátor výsledku: 

CLLD/1.1./V 

Podíl poskytovatelů registrovaných sociálních a 

navazujících služeb, služeb pro rodinu, zdravotnických 

služeb a služeb sociálních začleňování, se sídlem v 

území MAS ORLICKO, které rozšířili (co do kapacity, 

nebo komplexu), nebo zkvalitnili svou činnost. 

% 65 

 

Číslo a název: 1.1.1. Podpora provádění strategického plánování sociálních, doprovodných a 
navazujících služeb 

TOWS: 1 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Podporovanými aktivitami v rámci opatření je zajištění efektivního, spojitého a odborně 

prováděného (komunitního) plánování sociálních služeb a následné zavádění, realizace a 

vyhodnocování těchto plánů spojitě, napříč celým územím MAS ORLICKO. 

Vazba na další 

opatření: 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 

v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

Číslo a název: 1.1.2.  Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících 
služeb 

TOWS: 2 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Opatření je zaměřeno na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců, podpora zavádění 

systémových, koncepčních, strategických a metodických opatření, rozvoj a rozšiřování 

systémů kvality a standardizace činností, včetně vytváření kontrolních mechanismů a rozvoj 

systému supervizí. Podpora spolupráce poskytovatelů sociálních, doprovodných a 

navazujících služeb při řešení otázek sociálního začleňování 

Podpora realizace propagačních, osvětových a informačních kampaní zaměřených na 

informace charakteru, přínosu a významu práce v sociálních službách. 

Vazba na další 

opatření: 

1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

1.2.3. Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech 



1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 

v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

Číslo, název: 1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a 
prevence sociálního vyloučení 

TOWS: 3 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

V rámci opatření jsou podporovány aktivity zaměřené na pořízení a zkvalitnění/modernizaci 

zázemí a vybavení pro poskytování sociálních služeb a dalších služeb preventivního a 

inkluzívního charakteru (komunitní sociální služby, doprovodné a navazující služby atd.).  

Vazba na další 

opatření: 

1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 

v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

 1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního 
vyloučení v dostatečné kapacitě, kvalitě a komplexu 

TOWS: 4 

Popis operací: 

Podporovanými aktivitami je poskytování sociálních služeb (dle zákona 108/2006 Sb.) a 

dalších navazujících služeb a nástrojů sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 

v souladu s aktuálními potřebami území. 

Vazby na další 

opatření: 

1.1.1. Podpora provádění strategického plánování sociálních, doprovodných a navazujících 

služeb 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence 

sociálního vyloučení 

2.4.1. Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

Číslo, název: 1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání v území 

TOWS: 5 

Popis operací: 

Jako hlavní podporované aktivity byly identifikovány:  

• nabídka poradenství a vzdělávání v souvislosti se založením, vznikem, 
fungováním a marketingem sociálního podniku, podpora a vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky 
odpovědného zadávání zakázek, 

•  zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce 
všech relevantních aktérů. Podpora aktivit pro zahájení, rozvoj a udržení 
sociálních podniků 

• výstavba rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků 

• podpora síťování a spolupráce za účelem snížení manažerských, 
administrativních a dalších nákladů spojených s provozem sociálního 
podniku 

Vazby na další Bez vazby na další opatření SCLLD. 



opatření: 

Číslo, název: 1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit 

TOWS 6 

Popis operací: 

V rámci opatření budou podpořeny aktivity investičního a neinvestičního charakteru, 

realizované aktéry v SVL Borek a v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením v Ústí nad 

Orlicí.  

Vazby na další 

opatření: 

1.1.1. Podpora provádění strategického plánování sociálních, doprovodných a navazujících 

služeb 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.1.3. Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence 

sociálního vyloučení 



 

 

Název a číslo: 1.2. Rozvinutá občanská společnost 

Specifický cíl: 
V území existuje silná občanská společnost, území oceňuje organizace i občany, kteří jsou 

aktivní ve prospěch ostatních 

Indikátor výstupu: 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Počet 1 

Indikátor výsledku: 

CLLD/1.2./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 

směřující k posilování občanské společnosti 
% 100 

 

Číslo a název: 1.2.1. Podpora rozvoje neziskového sektoru  

TOWS: 25 

Popis operací: 

Cílem opatření je zaměřit podporu na zajištění přístupu neziskových organizací ke vzdělávání 

a odborným poradenským službám (legislativním, daňovým, účetním a dalším). 

Podporovanými aktivitami je proto podpora vzdělávání, pořízení (nákup) odborných služeb 

a/nebo jejich profesionální zajištění ve prospěch cílové skupiny. 

Vazba na další 

opatření: 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

1.2.6. Investice pro rozvoj občanské společnosti   

Číslo a název: 1.2.2. Ocenění občanů přispívajících komunitě  

TOWS: 7 

Popis operací. 

Poskytování finančních odměn (prémií, ocenění - např. příspěvky na odměny vedoucích 

organizací) a realizace propagačních, informačních a osvětových kampaní a projektů 

(„Neziskovka našeho města“, „Cena starosty města“, přednášky a příspěvky těchto osob ve 

školách, projekty zaměřené na mapování a prezentaci přirozených autorit a osob 

podporujících komunitu, vydávání publikací, informačních materiálů, … ).   

Vazba na další 

opatření: 
1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

Číslo a název: 1.2.3. Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech  

TOWS: 8 

Popis operací: 

Poskytování finančních odměn (prémií, ocenění - např. příspěvky na odměny vedoucích 

organizací), tak formou propagačních, informačních a osvětových kampaní a projektů 

(„Neziskovka našeho města“, „Cena starosty města“, přednášky a příspěvky těchto osob ve 

školách, projekty zaměřené na mapování a prezentaci přirozených autorit a osob 

podporujících komunitu, … ).   

Vazba na další 

opatření: 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 



 

Číslo a název: 1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

TOWS: 9 

Popis operací: 

V rámci opatření by měly být podpořeny analýzy, studie a šetření nutná pro posouzení 

rozsahu zájmu a potřeb území, finančních podmínek a následného provozu vysílající 

dobrovolnické organizace, propagační, osvětové, informační a vzdělávací kampaně, akce a 

projekty zaměřené na větší informovanost o dobrovolnictví, konzultační a poradenské služby 

pro společnosti, které mají zájem o firemní dobrovolnictví, provoz dobrovolnické organizace. 

Realizace projektů zaměřených na zavedení systému a využívání dobrovolníků pro činnost 

organizací (seznámení s problematikou, zpracování vnitroorganizačních směrnic, předpisů, 

vzdělávání pracovníků, nábor, …) 

Vazba na další 

opatření: 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.2.1. Podpora rozvoje neziskového sektoru 

1.2.2. Ocenění občanů přispívajících komunitě 

1.2.3. Ocenění občanů v celospolečensky nedoceněných oborech 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

Číslo a název: 1.2.5. Podpora akcí regionálního a místního významu  

TOWS: 11 

Popis operací: 
Podpora je zaměřena především na příspěvky na realizaci kulturních, společenských a 

sportovních akcí v území. 

Vazba na další 

opatření: 
1.2.6. Investice pro rozvoj občanské společnosti   

Číslo a název: 1.2.6. Investice pro rozvoj občanské společnosti   

TOWS: 12 

Popis operací: 

Investice do modernizace a výstavby objektů pro fungování a rozvoj občanské společnosti 

(sokolovny, klubovny, ….) 

Investice do pořízení materiálně-technického vybavení a zázemí pro fungování a rozvoj 

občanské společnosti (technika, nábytek, pomůcky, herní prvky, klubové zahrady,…) 

Vazba na další 

opatření: 

1.2.1. Podpora rozvoje neziskového sektoru 

1.2.5. Podpora akcí regionálního a místního významu 

 

  



 

Název a číslo: 1.3. Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i účastníků vzdělávání 

Specifický cíl: 
Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho 

relevantních účastníků 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1S 
Počet efektivně fungujících formálních a neformálních 

partnerství 
Partnerství 3 

CLLD/2S Počet realizovaných integrovaných intervencí Intervence 4 

CLLD/6 Počet realizovaných opatření na posilování spolupráce. Opatření 9 

CLLD/5 

Počet podpořených účastníků vzdělávání v území, kteří 

se zapojili do diskuse v souladu s cíli opatření 1.3.1. a 

1.4.1. 

Počet 52 

CLLD/1.3.4. 
Počet škol, ve kterých byly vytvořeny podmínky pro 

sociální inkluzi 
školy 39 

CLLD/1.3.7. 
Počet podpořených zařízení intenzivně využívajících 

inovace ve vzdělávání 
Zařízení 4 

Indikátor výsledku 

CLLD/5/V Podíl podpořených škol a školských zařízení v území % 

92 

Monitoruje se za celou 

klíčovou oblast + SC 

2.4. 

 

Číslo a název: 
1.3.1.  Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 

dovedností 

TOWS: 13 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na vytvoření vhodných podmínek ke vzdělávání v odborných 

dovednostech, k nácviku praktických činností a dovedností dětí a žáků na všech úrovních 

vzdělávacího procesu (včetně vzdělávání dětí od 2 let), zvýšení schopností v IT a cizích 

jazycích, které jim pomohou v budoucím uplatnění na trhu práce. 

Vazba na další 

opatření: 

1.3.2. Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo a název: 1.3.2.  Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

TOWS: 14 

Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na zajištění přístupu pedagogického personálu ke vzdělávání 

v jednotlivých oborech. Vhodnými (podporovanými) aktivitami v souvislosti s touto činností 

jsou především praxe a odborné stáže ve firmách, univerzitách a vývojových pracovištích, 



 

účast na odborných exkurzích, kempech, a dalších projektech vedoucích ke zvýšení odborné 

kvalifikace. 

Vazba na další 

opatření: 

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 

dovedností 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území  

TOWS: 17 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na: 

- podporu rozvoje a posílení iniciativ vedoucí k získávání zkušeností a síťování 
- aktivity k posílení absorpční kapacity území 
- podporu efektivní spolupráce škol, školských zařízení a firem přispívající ke 

zvyšování souladu mezi požadavky trhu práce a trhu absolventů.  

Vazba na další 

opatření: 

1.1.2 Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 

dovedností 

1.3.2. Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

1.4.2. Nabídka celoživotního vzdělávání 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP  

TOWS: 15 

Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na integraci žáků do škol a vytváření tak vhodných podmínek pro jejich 

vzdělávání. 

Vazba na další 

opatření: 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

TOWS: 16 

Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit vedoucích ke zvyšování kapacit účastníků 

vzdělávání, především: 



 

V  oblasti práce se žáky se SVP  

• Projekty na podporu a zvýšení motivace učitelů pracujících se žáky se SVP 
(zajištěním pravidelných supervizních setkání, prevence syndromu vyhoření, 
rozbory případových studií, …) 

• Vzdělávání pedagogů 

• Zajištění asistentů pedagoga pro žáky se SVP dle doporučení ŠPZ, a to včetně 
asistentů pro děti z MŠ 

• Metodické vedení učitelských týmů se zajištěním propojení všech 
zúčastněných odborníků 

• Podpora působení školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách  

• Podpora působení psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků 
ve školských poradenských zařízeních 

• Zajištění kontinuální logopedické péče ve školách a školských zařízení 

• Zajištění doučování pro žáky se sníženou motivací a pro žáky ohrožené 
opakovaným školním neúspěchem 

V oblasti práce s žáky s talentem: 

• Vzdělávání pedagogů 

• Individuální práce s žáky - vyhledání talentovaných žáků, individuální 
studium, příprava výzkumných projektů, individuální studijní plány, 
mentoring 

• Další aktivity a projekty organizované školou na podporu rozvoje 
talentovaných žáků 

V oblasti osobního rozvoje a vzdělávání pedagogů: 

• Podpora zavádění vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování 
pedagogických a manažerských kompetencí a na zvyšování kompetencí 
účastníků dialogu ve vzdělávání 

• Podpora výměnných pobytů, stáží, praxí, atd.  

V oblasti rozvoje vnitřní motivace žáků – díky koučinku, mentorinku  

• Podpora spolupráce s rodiči, mentory v řemeslných oblastech, pedagogy a 
studenty řemeslných škol a učilišť k inspirování žáků 

• Podpory spolupráce se zástupci firem, starosty měst jako zřizovateli 
základních škol a podporovateli rozvoje firem v regionu 

V oblasti zvyšování kapacit dalších účastníků vzdělávání: 

• Přednášky, semináře, workshopy, společné dílny a další akce, zaměřené na 
zvyšování informovanosti, rozvoj diskuse a otevření témat vzdělávání 
v rámci pečujících osob a široké veřejnosti  

V oblasti primární prevence: 

• Realizace opatření primární prevence ve školách 

Vazba na další 

opatření: 

1.2.4. Rozvoj dobrovolnictví 

1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP 

1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 



 

Číslo, název: 1.3.6. Podpora zavádění diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství 

TOWS: 18 

Popis operací  

V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na ověřování a zavádění 

diagnostických nástrojů pro kariérní poradenství žáků v návaznosti na realizovaný pilotní 

projekt HAMET II 

Vazba na další 

opatření: 

1.3.2. Vzdělávání pedagogů ke zvýšení účinnosti opatření 1.3.1. 

1.3.4. Odstranění fyzických překážek vzdělávání žáků se SVP 

1.3.5. Posílení kapacity účastníků vzdělávání 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

Číslo, název: 1.3.7. Podpora inovací ve vzdělávání 

TOWS: 20 

Popis operací  

Opatření zahrnuje podporu celého spektra aktivit, vedoucích k posílení kapacit a role 

organizací pracujících s cílenou pedagogickou koncepcí založenou na komunitním přístupu, 

otevřenosti a přenosu inovativních prvků do vzdělávání (dále jen „Organizace“) především 

podporu následujících aktivit. 

• Poradenské služby pro zájemce v oblasti inovací ve vzdělávání 

• Podpora spolupráce organizací při výměně zkušeností v oblasti posilování 
komunitní role Organizace a zavádění nových inovativních prvků vzdělávání 
do výuky (včetně dlouhodobých stáží, praxí, výměnných pobytů, atd.) 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků, partnerů a podporovatelů 

• Výstavba, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a vybavení škol (učeben, 
dílen, pozemků, klidových prostor, knihoven i dalších prostor pro zajištění 
běžného chodu organizací a to včetně doprovodné zeleně, pro zajištění 
dostatečné kapacity a dostupnosti vzdělávání 

• Výstavba, rekonstrukce, modernizace a další vybavení pro posilování 
komunitní role Organizace (zázemí pro výstavy, společenská setkání, 
komunitní prostory, atd.) 

• Realizace projektů identifikovaných komunitou za prioritní témata pro její 
posilování a rozvoj (projekty mezigeneračního spojení a spolupráce, podpora 
aktivního a zdravého stárnutí, protidrogová prevence, …) 

• Propagace, osvěta a informovanost o aktivitách a činnosti komunity 

Vazba na další 

opatření: 

2.3.1. Energeticky účinný, technicky a technologicky vybavený sektor podnikání 

2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

4.3.1. Efektivní systém nakládání s odpady a ekologická výchova 

Číslo, název: 1.3.8.  Posílení komunitní a regionální role vzdělávání  

TOWS: 19 

Popis operací  

Opatření zahrnuje především následující podporované aktivity: 

• Zařazení témat regionálního vzdělávání do ŠVP ZŠ a MŠ 

• Tvorba regionálních vzdělávacích materiálů (učebnice, pracovní sešity, 
interaktivní prezentace, …) a pořízení vzdělávacích pomůcek 



 

• Tvorba interaktivních prezentací,  

• Vznik prezentačních center, expozic s regionální a místní tématikou  

• Výstavba, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a vybavení prostor plnících 
komunitní role vzdělávání  

• Výstavba, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a vybavení škol a školských 
zařízení pro potřeby komunitního využití 

Vazba na další 

opatření: 

1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

1.4.2. Nabídka celoživotního vzdělávání 

 3.1.1. Kulturní, sportovní a společenský život a péče o obecní majetek 

3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

 

  



 

Název a číslo: 1.4. Neformální a zájmové vzdělávání pro všechny  

Specifický cíl: 
Podpořit rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání a dostupného celoživotního vzdělávání 

s důrazem na spolupráci v území 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/5 

Počet podpořených účastníků vzdělávání v území, kteří 

se zapojili do diskuse v souladu s cíli opatření 1.3.1. a 

1.4.1. 

Počet 60 

CLLD/1.4.1. Počet nově založených SVČ, nebo center volného času Počet 1 

Indikátor výsledku 

CLLD/5/V Podíl podpořených škol a školských zařízení v území % 

90 

Monitoruje se za 

celou klíčovou 

oblast + SC 2.4. 

 

Číslo a název: 1.4.1. Další neformální a zájmové vzdělávání 

TOWS: 21 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Opatření je zaměřeno na zajištění nabídky neformálního a zájmového vzdělávání s těžištěm 

v podpoře vzdělávání v oblasti celého spektra praktických činností a dovedností dětí, 

mládeže i dospělých.  

Vazba na další 

opatření  

1.3.1. Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických činností a 

dovedností 

1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 

Číslo a název: 1.4.2. Nabídka celoživotního vzdělávání 

TOWS: 22 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Opatření je zaměřeno na zajištění nabídky celoživotního vzdělávání obyvatel v území 

(semináře, přednášky, vzdělávací kurzy, atd.). Současně je třeba podpořit investice, stavební 

úpravy a pořízení materiálně – technického vybavení nezbytné pro realizaci nabídky 

celoživotního vzdělávání žadatelem. 

Vazba na další 

opatření 

 1.3.3. Podpora spolupráce, síťování a posilování absorpční kapacity území 

1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 

 

 

 

  



 

 

  

Podoblast Podoblast Podoblast 

3.1. 3.2. 3.3. 

Bezpečná, dostupná a funkční 
občanská vybavenost v obcích 

Kvalitní, bezpečná a ekologická 
doprava v území 

Kulturní a sakrální dědictví regionu 

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své 
občany bezpečné, zdravé a funkční 
životní podmínky v obcích. 

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro 
své občany kvalitní, bezpečnou a 
ekologickou dopravu 

Region MAS ORLICKO zajišťuje 
zachování, obnovu a zpřístupnění 
kulturního a sakrálního dědictví regionu 

   

Opatření Opatření Opatření 

   

3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. 

Kulturní, sportovní a společenský život 
a péče o obecní majetek 

Obnova místních komunikací Kulturní a sakrální dědictví regionu 

   

3.1.2. 3.2.2.  

Veřejná prostranství a zeleň Zvýšení bezpečnosti v dopravě  

   

3.1.3. 3.2.3.  

Dostupné a kvalitní zázemí pro 
vzdělávání a služby péče o děti 

Rozvoj cyklodopravy  

   

3.1.4. 3.2.4.  

Dostupné bydlení 
Rozvoj ekologické a bezbariérové 
dopravy 

 

   

3.1.5.   

Technická infrastruktura obcí   

   

3.1.6.   

Základní služby v obcích   

 



 

 

Název a číslo: 3.1 Bezpečná, dostupná a funkční občanská vybavenost v obcích 

Specifický cíl: 
Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky 

v obcích.  

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel a regionální identity 

a lokální komunity 
Počet 50 

CLLD/3.1.4. Počet realizací ke zvýšení dostupnosti bydlení 

Počet 

bytových 

jednotek 

20 

CLLD/8 
Počet realizací zlepšení technické infrastruktury a 

revitalizace nevyužívaných objektů 
Počet 28 

CLLD/ 3.1.3.1 Počet zřízených dětských skupin Počet 2 

CLLD/ 3.1.3.2 

Počet podpořených zařízení péče o děti dle služby péče 

o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., a spolky zajišťující 

péči o děti a předškolní vzdělávání dětí dle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. a zařízení péče o děti do 3 let 

Počet 3 

Indikátor výsledku: 

CLLD/3.1./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 

směřující ke zlepšení občanské vybavenosti 
% 95 

 

Číslo a název: 3.1.1.  Kulturní, sportovní a společenský život a péče o obecní majetek 

TOWS: 1 

Popis operací:  

Opatření je zaměřeno na zajištění rozvoje kulturního, sportovního a společenského života 

v obcích a městech. Vhodnou aktivitou pro toto opatření je realizace komunitních center.  

Podporované aktivity – modernizace, stavebně-technické úpravy a vybavení v souvislosti se 

zvyšováním energetické účinnosti obecních objektů (MŠ, ZŠ, obecní úřady, kulturní domy) a 

další investice nutné k jejich efektivnějšímu, účelnějšímu využití v souladu se schválenými a 

plánovanými potřebami obcí a jejich občanů. 

Vazba na další 

opatření: 
1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 

Číslo a název: 3.1.2. Veřejná prostranství a zeleň 

TOWS: 2 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na podporu aktivit následujících - revitalizaci zeleně, revitalizaci center 

obcí, zřízení a revitalizaci mobiliáře k posílení rekreační funkce lesa, k usměrnění 

návštěvnosti, k zajištění bezpečnosti apod., pořízení vybavení pro údržbu zeleně apod. 



 

Vazba na další 

opatření: 
Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

TOWS: 3 

Popis operací: 

Opatření je zaměřeno na zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného 

zázemí pro formální vzdělávání a pro zajištění služeb péče o děti (dětské kluby, dětské 

skupiny, školní družiny, příměstské tábory, MŠ, ZŠ) 

Vazba na další 

opatření: 

Celá podoblast 1.3.  Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i účastníků vzdělávání 

2.4.1. - Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

Číslo a název: 3.1.4. Dostupné bydlení 

TOWS: 4 

Popis operací: 

Podporováno v tomto opatření pořízení a rekonstrukce bytů a bytových domů pro sociální a 

startovací bydlení, včetně doplňující zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a 

střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Dále také investiční příprava ploch pro výstavbu bydlení v obcích (budování sítí a 

infrastruktury) 

Vazba na další 

opatření: 
Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.5. Technická infrastruktura obcí 

TOWS: 5 

Popis operací: 

V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na řešení problémů s technickou 

infrastrukturou – zajištění kvalitního přenosu elektrické energie do obcí, pitné a kvalitní vody 

pro všechny občany, rekonstrukce a dobudování obecních vodovodů (studní, vrtů apod.), 

vybudovaní dešťových a splaškových kanalizací dle potřeb a efektivity v území, podpora 

rozvoje a zavádění komunikačních a informačních technologií, zajištění potřebného 

veřejného osvětlení (zejména v centrech obcí a na nebezpečných místech), bezpečnostní a 

informační systémy v obcích, varovné systémy apod. 

Vazba na další 

opatření: 
Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.6. Základní služby v obcích 

TOWS: 6 

Popis operací: 

Podpora obcí v udržení a rozvoji služeb. Stavebně technické úpravy a vybavení maloobchodu 

v obcích. Společná komunikace s velkými provozovateli služeb a lokálními obchodními 

řetězci. Podpora nepotravinářských a doplňkových služeb pro obyvatele – stavebniny, 

pneuservis, opravárenství, účetní poradenství apod.  

Vazba na další 

opatření: 
2.1.3. Diverzifikace zemědělské výroby 

  



 

Číslo a název: 3.2.1.  Obnova místních komunikací 

TOWS: 7 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Opatření je zaměřeno na obnovu komunikací II. a III. tříd, místních komunikací a polních cest, 

včetně příslušenství. 

Vazba na další 

opatření: 

3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

3.2.4. Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 

Číslo a název: 3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

TOWS: 8 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Opatření je zaměřeno na zajištění zvýšení bezpečnosti všech druhů dopravy  - železniční, 

silniční, cyklistické a pěší. 

Vhodnými aktivitami jsou investice do bezpečnostních prvků v dopravě pro zvýšení 

bezpečnosti všech účastníků, tzn. komplexní a dílčí projekty na řešení bezpečnosti v dopravě 

řešené obcemi, případně svazky obcí a jejich organizacemi, např.: přechody pro chodce a 

chodníky, dělící ostrůvky, varovné pásy a vodící čáry pro nevidomé, zelené dělící pásy k 

oddělení stezek pro chodce a cyklisty od ostatní dopravy, smíšené a samostatné stezky, zálivy 

pro autobusy a u škol, apod. 

Studie řešení bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy 

Realizace opatření k odstranění bariér v dopravě (zvýšené vstupy do vozovky, absence 

hmatových pásů, …) 

Tvorba a aktualizace pasportů místních komunikací v obcích a pasportů dopravního značení 

včetně jeho obnovy. 

Vazba na další 

opatření: 

3.2.1. Obnova místních komunikací 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

3.2.4. – Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 

Číslo a název: 3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

TOWS: 9 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Opatření je zaměřeno na podporu aktivit - projekty rozvíjející cyklodopravu, budování 

doprovodné infrastruktury a přestupních míst ve vazbě na další systémy dopravy, značení 

cyklotras a cyklostezek, realizace cyklistických jízdních pruhů ve městech, realizace 

smíšených stezek pro chodce a cyklisty, výstavba a modernizace cyklostezek, aleje a 

doplňující zeleň v síti u cyklostezek a cyklotras 

Vazba na další 

opatření: 

3.2.1. – Obnova místních komunikací 

3.2.2. – Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

3.2.4. – Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 

Číslo a název: 3.2.4. Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 



 

TOWS: 10 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Opatření je zaměřeno na rozvoj ekologické dopravy. Ať už formou podpory nákupu 

nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob, případně podporou výstavby 

plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla, tak i podporou jiných druhů 

ekologické dopravy – cyklo a pěší doprava. Dále je opatření zaměřeno na odstranění bariér 

v dopravě, např. podpora při nákupu vozidel, zohledňující specifické potřeby osob se 

ztíženou možností pohybu a orientace. V návaznosti na opatření 3.2.2 jsou podporovány i 

stavební úpravy k odstranění bariér v dopravě.   

Vazba na další 

opatření: 

3.2.1. Obnova místních komunikací 

3.2.2. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

3.2.3. Rozvoj cyklodopravy 

 

 

Číslo a název: 3.3.1. Kulturní a sakrální dědictví regionu 

TOWS: 11 

Popis operací a 

podporovaných 

aktivit: 

Vhodné aktivity - mapování a studie kulturního, historického a sakrálního dědictví, obnova a 

zhodnocení sakrálních památek, zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů veřejnosti, 

prezentace kulturního, historického a sakrálního dědictví veřejnosti (výstavy, dny otevřených 

dveří apod.) 

Vazba na další 

opatření: 
Bez vazby na další opatření SCLLD. 

 

Název a číslo: 3.3. Kulturní a sakrální dědictví regionu 

Specifický cíl: 
Region MAS ORLICKO zajišťuje zachování, obnovu a zpřístupnění kulturního a sakrálního 

dědictví regionu 

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel a regionální identity 

a lokální komunity 
Počet 14 

Indikátor výsledku: 

CLLD/3.3./V 

Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 

směřující k zachování, obnově a zpřístupnění kulturního 

a sakrálního dědictví regionu 

% 25 


