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Základní informace 

 

Název dokumentu 
Analýza problémů a potřeb a analýza absorbční kapacity 
území   

Popis dokumentu: 

Analýza problémů a potřeb a analýza absorbční kapacity 
území slouží jako podkladový dokument pro aktualizaci 
Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s. pro programové 
období 2021 – 2027. 

Předcházející dokumenty: Socio-ekonomická analýza 

Návazné dokumenty: 
Koncepční část strategie CLLD MAS ORLICKO pro 
programové období 2021 – 2027 
Programové rámce MAS pro období 2021 - 2027 

Doba realizace strategie 2021 - 2027 

Řešené území: 

Řešeným územím je území působnosti MAS ORLICKO, z.s., 
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,Hrádek, 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 
 
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 – 85 609  

Nositel strategie: MAS ORLICKO, z.s. 

Hlavní zpracovatel strategie: MAS ORLICKO, z.s. 

Rok zpracování: 2020 - 2021 

Projednání (schválení) strategie: 

 
Veřejné připomínkové řízení: xxxxxxxxxx 
 
Projednáno valnou hromadou MAS ORLICKO, z.s. dne: 
xxxxxx. 
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2.1.1. a 2.1.2. Sídelní struktura a obyvatelstvo 
 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako příležitost 

Aktivity, opatření 

Finanční požadavky 
z mapování v Kč/ 

Zdroje v území 

Pokles počtu obyvatel ve vybraných částech území (ORP Česká 
Třebová, Králíky, ORP Žamberk – východní část území od 
Jablonného nad Orlicí včetně) s těžištěm v migračním saldu.  

xx 

Prioritní komplexní podpora rozvoje občanské 
vybavenosti (Rekonstrukce/výstavba objektů 
občanské vybavenosti, Podpora kulturního a 
sportovního vyžití v obcích, Investice do 
sociálního/startovacího bydlení (pro mladé 
rodiny, seniory...), Podpora/rozšíření sociálních 
služeb ve vybraných částech území, Podpora 
vytváření nových pracovních míst v lkálních 
podnicích) služeb a občanské společnosti 
v obcích s negativním trendem vývoje počtu 
obyvatel v území MAS ORLICKO  
 
Podpora aktivit a programů zaměřených na 
podporu společnosti a její schopnost adaptovat 
se na změnu ve věkové struktuře obyvatelstva 
v souvislosti se stárnutím obyvatelstva, 
rostoucím věkem matek (sendvičová generace) a 
rostoucím podílem osob v závislém postavení jak 
v rovině institucionalizovaných služeb (sociální 
služby, atp), tak v rovině služeb zajišťovaných 
v rámci komunity a v neposlední řadě v rovině 
slaďování soukromého a pracovního života. 
 
 

Finanční požadavky: 
100 mil. Kč rekonstrukce škol a školek, 160 
mil. Kč sportovní hřiště, haly, 7 mil. Kč 
bydlení, 50 mil. Kč kulturní domy, 9 mil. Kč 
sociální služby, 57 mil. Kč byty, 4 mil. Kč 
dětská hřiště, 7,5 mil. Kč komunitní centra, 
53 mil. Kč koupaliště, 22 mil. Kč parky, 30 
mil. Kč domovy pro seniory, 25 veřejná 
prostranství 
 
Zdroje: 
Nositeli projektů zde může být celé 
spektrum subjektů – v případě objektů 
občanské vybavenosti budou nositeli 
převážně obce v územní působnosti MAS, 
v rámci dalších aktivit ale mohou být 
nositeli např. spolky, neziskové organizace, 
poskytovatelé sociálních služeb nebo 
rovněž podnikatelské subjekty (v případě 
vytváření nových pracovních míst). 

Klesající populační křivka v ročnících 3–5 let a 6–14 let a výrazný 
nárůst indexu ekonomického zatížení a indexu stáří /až na lokální 
výjimky/ v celém území MAS ORLICKO, z.s.. Rostoucí průměrný 
věk rodiček (a prvorodiček) a s tím spojená změna skladby rodiny 
a jejího fungování. Sendvičová generace (při průměrném věku 
ženy 40 let se stará o 10-ti leté dítě a současně se její 
rodiče/rodiče pečovatelů o dítě již nachází za hranicí očekávané 
délky dožití života ve zdraví).   Rostoucí celospolečenské 
požadavky na změnu v oblastech pracovního uplatnění, 
zdravotního a sociálního zabezpečení i volného času rodin. 

Podpora mladých rodin (investice do 
„startovacích“ bytů, služeb péče o děti) 
 
Podpora aktivit a programů zaměřených na 
podporu společnosti a její schopnost adaptovat 
se na změnu ve věkové struktuře obyvatelstva 
v souvislosti se stárnutím obyvatelstva, 
rostoucím věkem matek (sendvičová generace) a 
rostoucím podílem osob v závislém postavení jak 
v rovině institucionalizovaných služeb (sociální 
služby, atp), tak v rovině služeb zajišťovaných 
v rámci komunity a v neposlední řadě v rovině 
slaďování soukromého a pracovního života. 

Finanční požadavky: 
7 mil. Kč bydlení, 9 mil. Kč sociální služby, 
57 mil. Kč byty, 30 mil. Kč domovy pro 
seniory 
 
Finanční požadavky – neivnvestiční: 
Viz. kap. 2.1.7. 
 
Zdroje: 
Obce, poskytovatelé sociálních služeb, 
NNO, dobrovolnické organizace apod. 
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Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako příležitost 

Aktivity, opatření 

Finanční požadavky 
z mapování v Kč/ 

Zdroje v území 

 
 

Rostoucí index stáří a disproporce mezi očekávanou dobou dožití 
a dobou dožití ve zdraví (průměrná době života, kterou již lidé 
neprožijí ve zdraví a je potřeba pro ně v této době  zajistit 
adekvátní zdravotnické služby a služby pro osoby pečující – činí 20 
let !). Ke klíčovým potřebám proto patří zajištění dostupných 
zdravotnických služeb a služeb péče  

Zajištění zdravotnických služeb typu domácí 
zdravotní péče, mobilní specializovaná paliativní 
péče.  
  
Rozšíření/posílení služeb péče o seniory („senior 
taxi“, rozvoz obědů, péče o seniory v domácím 
prostředí, výstavba domovů pro seniory) 
 
Podpora aktivit a programů zaměřených na 
podporu společnosti a její schopnost adaptovat 
se na změnu ve věkové struktuře obyvatelstva 
v souvislosti se stárnutím obyvatelstva, podpora 
aktivit posilujících schopnosti komunity ke 
svépomoci.  

 

Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním v území a 
současně vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním (hlavně 
v ORP Králíky) 

Podpora aktivity zvyšující kvalitu vzdělávání 
Podpora aktivit vedoucích k vytváření nových 
perspektivních pracovních míst v lokálních 
podnicích (např. spolupráce s univerzitami) 

Finanční požadavky: 
X 
 
Zdroje: 
Školy a další vzdělávací zařízení 
Podnikatelské subjekty 
MAP 
 
 

 

 
Posílení sítě služeb a aktivit, podporujících osoby, které se ocitnou 
ve složité životní situaci v souvislosti se ztrátou zaměstnání, 
zhoršením zdravotního či psychického stavu, v souvislosti 
s prodělaným traumatem, a to v návaznosti na očekávané 
dopady celosvětové pandemie SARS-COV-19. 

 

Stabilizace sítě sociálních služeb 
Podpora lokálních organizací zaměřujících se na 
služby sociálního začleňování, podpora aktivit 
posilujících schopnosti komunity ke svépomoci. 

 
Viz dále Sociální služby 

 

Stabilizace a rozvoj obcí v „centrální“ části území 
Orlicko. Rostoucí počty obyvatel v obcích díky 
přirozenému přírůstku (stabilita obyvatel v obci), tak 
díky kladnému migračnímu saldu potvrzuje stabilizaci 

Obecně podporovat aktivity pro udržení 
obyvatel v obcích (další zkvalitňování a 
rozšiřování občanské vybavenosti, celkové 

Finanční požadavky: 
Viz. vše výše uvedené 
 
Zdroje: 
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Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako příležitost 

Aktivity, opatření 

Finanční požadavky 
z mapování v Kč/ 

Zdroje v území 

a růst území. Společně s lepšící se ekonomickou 
situace obyvatel v území (významný pokles podílů 
domácností ohrožených chudobou) lze v tomto 
území predikovat potenciál pro další rozvoj území.  
Zdejší obce dokáží vytvářet podmínky pro udržení 
obyvatel v obce. Lze předpokládat že významně se na 
tom podílí blízkost měst, dobrá dopravní dostupnost 
i přístup k širokému spektru služeb společně se 
snahou obcí o nabídku pozemků k výstavbě 
rodinných domů. 

zlepšování vzhledu obcí, udržení/rozšíření služeb 
v obcích, podpora výstavby RD, …) 

Nositeli projektů zde může být celé 
spektrum subjektů – v případě objektů 
občanské vybavenosti a zlepšování vzhledu 
obcí budou nositeli převážně obce 
v územní působnosti MAS, v rámci dalších 
aktivit ale mohou být nositeli např. spolky, 
neziskové organizace, poskytovatelé 
sociálních služeb nebo rovněž 
podnikatelské subjekty (v případě 
vytváření nových pracovních míst). 
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2.1.3. Technická infrastruktura  
 

 

 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 

Zdroje území 
Obce nemají vyřešené nakládání s odpadními 
vodami 
Při terénním šetření MAS ORLICKO v roce 2020 
uvedla více než 1/3 obcí potřebu rekonstrukce 
starých větví kanalizace či její dobudování 
v okrajových částech obce. 11 obcí kanalizační 
síť nemá vůbec.  

Podpora dostavby/rekonstrukce kanalizačních 
řádů v obcích Investice do dostavby/rekonstrukcí kanalizačních řádů 

v obcích 
 
Investice do čističek odpadních vod či jiných způsobů 
nakládání s odpadními vodami 

Finanční požadavky: 
60 mil. Kč kanalizace, vodovody, ČOV 
 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Najít vhodnou alternativu nakládání 
s odpadními vodami pro malé obce, či odlehlé 
části obcí (např. domovní čističky) 

V 1/3 obcí je zastaralý stav veřejného osvětlení 
a nedostatečný počet světelných bodů. 

Podpora rekonstrukce/dobudování chybějících 
úseků veřejného osvětlení, popř. výměnu 
světelných zdrojů za úspornější 

Investice do obnovy/rekonstrukce veřejného osvětlení 

Finanční požadavky: 
4 mil. Kč veřejné osvětlení 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Nedostatečné zásobení pitnou vodou 
v některých oblastech v území MAS (Orličky, 
Červená Voda, Čenkovice, Hrádek, Lichkov, 
Líšnice a České Petrovice) 

Podpora dobudování vodovodního řadu, či 
realizaci nových vrtů pro dostatečné zásobení 
pitnou vodou všech obyvatel v území Investice do rozšíření vodovodních řádů a realizace 

nových zdrojů pitné vody 

Finanční požadavky: 
60 mil. Kč kanalizace, vodovody, ČOV 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Podpořit budování soukromých studen 
v území s nedostatečným zásobením pitnou 
vodou 

Nízké % napojení obyvatel na plynovod, 
přecházení na způsob vytápění tuhými palivy 
z důvodu zvyšujících se cen plynu 

Podpora budování/rozšíření plynových řádů a 
přípojek 

Investice do budování/rozšíření plynových řádů a 
přípojek 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Podporovat zavádění/využívání ekologických 
zdrojů při vytápění domácností i veřejných 
objektů 

Investice do ekologických zdrojů vytápění  

Území se dlouhodobě potýká s nedostatečným 
pokrytím některých částí vysokorychlostním 
internetem (připojením s rychlostí min. 30 
Mbit/).  
V rámci MAS ORLICKO se ve 49 obcích nacházejí 
obydlená adresní místa (OBAM), které nejsou 
dostatečně pokryty NGA připojením k internetu. 
6 obcí tvoří tzv. bílá místa, tj. oblasti, kde 
vysokorychlostní internet je zajištěn pro méně 
než 40 % adres. 

Podporovat pokrytí území připojením 
vysokorychlostního internetu 

Investice do zkvalitnění pokrytí území službou 
vysokorychlostního internetu 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 
Poskytovatelé vysokorychlostního internetu 
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2.1.4. Doprava 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 

Zdroje území 

Místní komunikace, mostky, polní cesty, 
parkoviště jsou v nevyhovujícím stavu/kapacitě 
Pro 2/3 obcí je oprava místních komunikací 
jednou z hlavních priorit pro následující období 
(z nichž jako prioritu č. 1 tuto oblast označilo 14 
obcí v území!) 

Podpora rekonstrukce/budování místních 
komunikací, mostků, cest, parkovišť 

Investice do rekonstrukce komunikací, mostků, cest, 
parkovišť 

Finanční požadavky: 
220 mil. Kč místní komunikace, 35 mil. Kč mostky, 18 
mil. Kč parkoviště 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Nevyhovující stav chodníků či absence 
chodníků v některých obcích / částech obcí 
V 50 % obcích jsou chodníky v nevyhovujícím 
stavu a v 19 % obcí nejsou chodníky přítomny 
vůbec. 

Podpora rekonstrukcí/budování chodníků  Investice do rekonstrukcí/budování chodníků 

Finanční požadavky: 
40 mil. Kč chodníky 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Nedostatečná bezpečnost dopravy 
ve 22 obcích je zajištění bezpečnosti dopravy 
hodnoceno jako nedostatečné 

Podpora aktivit směřujících ke zvýšení 
bezpečnosti chodců (přechody, retardéry, 
dostatečné osvětlení, měřiče rychlostí, radary, 
zpomalovací pruhy, dopravní značení, chytrá 
světelná signalizace…) 

Investice do prvků zvyšujících bezpečnost dopravy 

Finanční požadavky: 
40mil. Kč chodníky, 4 mil. Kč veřejné osvětlení 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO  

Zvýšená míra hlučnost a prašnosti v okolí silnic 
I. a II. třídy 
V území vzrůstá poptávka po ekologických 
formách dopravy. Téměř 25 % měst a obcí 
zvažuje pořízení elektromobilu k zajištění služeb 
občanům nebo pro potřeby technických služeb v 
obci. 

Podporovat bezemisní a nízkoemisní formy 
dopravy 

Investice do rozvoje čisté dopravy a elektromobility 
v území (pořízení elektromobilů, rozšíření sítě 
rychlodobíjecích stanic, car sharing) 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Podporovat chytrá řešení v dopravě  

Podporovat vybudování obchvatů v nejvíce 
exponovaných lokalitách 

x 

Nevyhovující dopravní dostupnost hromadnou 
dopravou v malých obcích, špatný stav zastávek 
HD 
21 % obcí v území má nevyhovující dopravní 
dostupnost hromadnou dopravou (týká se 
malých obcí více vzdálených od center regionu) 

Podporovat rozvoj dopravní obslužnosti a 
veřejné dopravy 

x Finanční požadavky: 
2 mil. Kč autobusové zastávky 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 

Podporovat rekonstrukce/výstavbu zastávek 
HD, nástupních míst, … 

Investice do rekonstrukcí zastávek HD, nástupních míst. 

Nedostatečná infrastruktura pro cyklodopravu 
 
Většina větších měst v území je spojena 
cyklostezkami (Žamberk – Letohrad – Ústí nad 
Orlicí – Česká Třebová), stále chybí navazující 
propojení do dalších obcí a periferních oblastí, 
včetně významných středisek cestovního ruchu. 

Podporovat výstavbu cyklostezek a 
doprovodné infrastruktury pro cyklodopravu 
(místa pro úschovu kol, napojení na 
integrovanou dopravu, dobíjecí místa pro 
elektrokola, …) 

Investice do budování cyklostezek a doprovodné 
infrastruktury cyklodopravy 

Finanční požadavky: 
91 mil. Kč cyklostezky 
 
Zdroje: 
Svazky obcí 
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Z terénního šetření v obcích 2020 vyplynulo 
téma dopravy jako vůbec nejvíce prioritní. 
 
Až na malé výjimky řeší všechny obce v území 
téma dopravy, ať už se to týká opravy místních 
komunikací, řešení bezpečnosti dopravy nebo 
dopravní obslužnosti atd. Alokace MAS ORLICKO 
nemůže pokrýt všechny toto potřeby, ale může 
přispět k řešení tématu kromě dotací rovněž 
podporou sdílení dobré praxe nebo osvěty 
v oblasti chytrých řešení v dopravě. 
Přínosem může být i podpora v oblasti 
spolupráce a projektovém řízení – od navázání 
spolupráce mezi relevantními partnery v území,  
spolupráce při mapování potřeb, podpora při 
formulaci návrhů aktivit a návrhů jejich 
financování, nastavení možností spolupráce, atd. 

Podporovat spolupráci a sdílení dobré praxe 
v oblasti dopravy, propagace smart řešení v 
dopravě 

Semináře a workshopy zaměřené na sdílení dobré praxe 
v oblasti dopravy 
 
Animační podpora v rámci území  
 
Odborná poradenská a konzultační podpora 

Finanční požadavky: 
Nebyly vyčísleny, závisí na rozsahu činnosti a 
charakteru aktivit. 
 
Zdroje: 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 
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2.1.5. Vzhled a vybavenost obcí 
 

 

 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 

Zdroje území 
Nevyhovující vzhled veřejných prostranství a 
zelených ploch v obcích 
 
Ve 23 obcích byla uvedena potřeba zlepšování 
vzhledu veřejných prostranství (náměstí, 
čekárny, parkovací místa, památky, kostely, 
hřbitovy, …) 
10 obcí uvedlo potřebu revitalizace zelených 
ploch (parky, aleje, údržba koryt potoka, 
výsadba zeleně v okolí sběrných míst a dvorů, …) 

Podpora aktivit směřujících ke zlepšování 
vzhledu veřejných prostranství a zelených 
ploch v obcích (dojde ke zvýšení kvality života 
místních obyvatel, popř. budou přilákáni noví 
obyvatelé, sníží se odliv mladých lidí do měst, 
zvýší se atraktivita pro návštěvníky, …). 

Investice do revitalizace zelených ploch, alejí, parků, 
revitalizace veřejných prostranství (náměstí, zastávky, 
parkovací místa, ...), rekonstrukcí kulturních památek, 
obecních muzeí, knihoven, hřbitovů 

Finanční požadavky: 
22 mil. Kč parky, 2 mil. Kč návsi, náměstí, 25 mil. Kč 
veřejná prostranství, 35,2 mil. Kč Náves, náměstí, 2 
mil. Kč zastávky, 18 mil. Kč parkoviště, 6 mil. Kč 
hřbitovy, 25 mil. Kč veřejná prostranství, 73 mil. Kč 
památky 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO. 

Nevyhovující stav objektů občanské 
vybavenosti 
 
Mnoho veřejných budov a objektů občanské 
vybavenosti je v současné době v nevyhovujícím 
stavu/nedostatečné kapacitě. Při jejich 
rekonstrukci/výstavbě je třeba klást především 
důraz na problematiku energetické účinnosti 
těchto objektů (zvolit vhodný topný systém, 
způsob zateplení, druh svítidel,…)   

Podpora aktivity vedoucí ke zlepšení občanské 
vybavenosti. 

Investice do rekonstrukce/výstavby kulturních center, 
knihoven, škol a školek, sportovních hal, muzeí, úřadů a 
dalších veřejných budov 
 

Finanční požadavky: 
100mil. Kč rekonstrukce škol a školek, sportovní haly 
/hřiště 160 mil. Kč, 89 mil. Kč veřejné budovy, úřady, 
50 mil. Kč kulturní domy, 7,5 mil. Kč komunitní 
centra, 30mil. Kč domovy pro seniory,  
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 
Spolky 
Poskytovatelé sociálních služeb 
Další majitelé objektů občanské vybavenosti 

Podpora aktivit při jejichž realizaci dochází ke 
zvyšování energetické účinnosti objektů 

Investice do výměny topných systémů, zateplení budov, 
výměny oken, výměny světelných zdrojů 

Absence základních služeb v malých obcích 
(obchod, poštovní služba) 
 
V 6 obcích v území není ani obchod se 
základními potravinami a v 22 obcích se musí 
obec finančně podílet na provozu obchodu 

Podpora udržení obchodů a služeb v malých 
obcích.  

Propagace lokálních výrobků/výrobců (nejen) 
z potravinářské oblasti  
 
Osvěta obyvatel – proč dát přednost místnímu prodejci/ 
produktu 

Finanční požadavky: 
X  
 
Zdroje: 
Obce 
Nositelé komunitního plánování v území 
Lokální podnikatelé a výrobci 
NNO  

Nevyhovují stav některých kulturních a 
sakrálních památek v území 

Podpora aktivit zaměřených na obnovu 
kulturních a sakrálních památek 

Investice do obnovy kulturních a sakrálních památek v 
území 

Finanční požadavky: 
X  
 

Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 
Svazky obcí 
Církevní organizace 
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2.1.6. Geografie území a životní prostředí 
 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co 

potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 

Zdroje území 

Velký rozvoj turismu především na území 
Kralicka, který negativně ovlivňuje 
životní prostředí a život místních 
obyvatel 

Podpořit přírodní potenciál v území formou 
trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 
a turismu 

Mapování hodnotných prvků v území 
 
Budování naučných stezek 
 
Rekonstrukce přírodních prvků  
 
Zpřístupňování hodnotných přírodních lokalit, vyhlídek 
apod.,  
 
Opatření ke zvyšování bezpečnosti návštěvníků v 
přírodě, obnova a vybavení turistických a 
cykloturistických tras, budování infrastruktury pro pobyt 
v přírodě (odpočívadla, nocoviště, tábořiště atd.) 
 
Investice do vyžití léčivých radioaktivních pramenů 

Finanční požadavky: 
9,5 mil. Kč cestovní ruch, 66 mil. Kč cyklostezky, 1 mil. Kč 
rozhledny 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 
Svazky obcí 
Destinační společnosti 
Místní podnikatelské subjekty 

Z dlouhodobého hlediska snížená 
hladina podzemních vod v území 
(aktuálně 2021 krátkodobě deficit není) 

 
Podporovat aktivit ke zvýšen ke zvýšení 
retenční funkce krajiny 

Investice do protipovodňových technických opatření 
(poldry, mokřady, úpravy koryt vodních toků v souladu 
s historickou zkušeností – zachování meandrů, říčních 
niv, záplavových území), podpora šetřeného 
zemědělství a lesnictví (rozčleňování lánů, snížení 
četností používání těžké techniky, volba vhodných 
plodin = zamezí odtoku vody po povrchu z území, erozi 
půdy a povodním) 
 
Investice do protipovodňových netechnických opatření 
(definování a právní zajištění záplavových území, 
předpovědní a varovné systémy, osvěta a výchova 
veřejnosti 

Finanční požadavky:  
x 
 
Zdroje: 
Obce 
Povodí Labe 
Podnikatelé v oboru zemědělství a lesnictví  

Nedostatečná protipovodňová opatření 
v některých částech území 
 

Finanční požadavky: 
2 mil. Kč protipovodňová opatření 
 
Zdroje: 
Obce 
Povodí Labe 

Rozšíření kůrovce  
Podporovat aktivity vedoucí k zamezení 
dalšího šíření kůrovce 

Investice do výsadby smíšené druhové skladby v lesích 
 
Investice do pořízení techniky pro údržbu lesních 
biotopů 
Investice do těžby napadených dřevin 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Obce 
Podnikatelé v oboru zemědělství a lesnictví   
Majitelé lesů a subjekty hospodařící v lesích 
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Šíření invazivních druhů rostlin 

Podporovat aktivity vedoucí k zamezení šíření 
invazivních druhů rostlin (např. křídlatka 
nachová, bolševník velkolepý, pajasan 
žláznatý, aj.) 

Investice do prevence – osvěta obyvatel (obyvatelé jsou 
nejčastějšími šiřiteli – co pěstujíc a jak likvidují bioodpad 
ze svých zahrad) 
 
Investice do snížení zamoření území invazivními 
rostlinami s použití mechanických či šetrných 
chemických metod 

Finanční požadavky: 
X 
 
Zdroje: 
AOPK ČR 

 
Stávající infrastruktura pro odpadové 
hospodářství je v nevyhovujícím 
stavu/kapacitě  
 
Obce potřebují nová efektivnější řešení 
při nakládání s odpady 

Podporovat aktivity vedoucí k efektivnějšímu 
nakládání s odpady 

Investice do osvěty (třídění odpadu, prevence vzniku 
odpadu) 
 
Investice do infrastruktury stávajících sběrných dvorů, 
sběrných míst, kompostáren, třídících linek, 
 
Investice do budování nových sběrných míst, dvorů, 
 
Investice do nových „smart“ technologií na 
zpracování/třídění/svoz odpadu 

Finanční požadavky: 
7 mil. Kč odpadové hospodářství, 6 mil. Kč životní prostředí 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO 
Svazky obcí 
EKOLA České Libchavy 
Firmy zabývající se svozem a likvidací odpadu 

 
Za účelem efektivnějšího řešení při 
nakládání s odpady je nutná podpora v 
oblasti spolupráce a projektovém řízení – 
od navázání spolupráce mezi 
relevantními partnery v území, 
spolupráce při mapování potřeb, 
podpora při formulaci návrhů aktivit a 
návrhů jejich financování, nastavení 
možností spolupráce, atd.  
 

xx 
Animační podpora v rámci území  
 
Odborná poradenská a konzultační podpora 

Finanční požadavky: 
Nebyly vyčísleny, závisí na rozsahu činnosti a charakteru aktivit. 
 
Zdroje: 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 
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2.1.7. Život v obcích 
 

APP: spolkový život a společenské aspekty 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost 

Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 
Zdroje území 

U 42 % obcí překážkou pro rozvoj obce je 
nezájem/neochota občanů angažovat se 
v chodu obce (kandidovat do zastupitelstva, 
vykonávat funkci starosty/starostky). Tento 
problém byl uváděn jako druhý nejčastější 
hned za „množstvím administrativy“. 

Zajištění kvalitního řízení / chodu obcí  
  

Semináře, přednášky, workshopy, tréningové/zážitkové 
programy (školy, volnočasové organizace, …) a další 
nástroje v oblasti demokratického učení, aktivity a 
programy směřující k participaci na věcech veřejných, 
podpora vzniku a fungování komunitních center s cílem 
posílit participaci komunit na věcech veřejných 

NR 

Opakovaně zmapovaný zájem neziskových 
organizací o dotační podporu projektů na 
zázemí pro spolkovou činnost, stejně jako 
výstupy z terénního šetření v obcích prokázaly 
potřeba investic do objektů občanské 
vybavenosti sloužících pro kulturní a 
spolkovou činnost.  

Tradice spolků a spolkové činnosti 
v obcích, zájem obyvatel podílet se na 
spolkové činnosti (jak z pozice členů 
spolků, tak účastníků akcí/aktivit). 
Významný prvek /hodnota obecního 
života.  

Investice do zázemí a vybavení pro spolkovou činnost 

Finanční požadavky: 
Nejsou zmapovány. Jedná se převážně o projekty v řádech 
menších 100 tis. Kč. Případné objemnější projekty (potřeby) 
je třeba podchytit v databází PZ. V rámci přípravy výzev je 
uplatňováno ad-hoc mapování záměrů. 
 
Zdroje: 
V případě méně náročných projektových žádostí (PRV, POV) 
jsou neziskové organizace schopny předkládat a podávat 
své projektové záměry. Naopak např. v případě OP IROP 
byly z neziskového sektoru schopny projekt předložit a 
realizovat v kontextu všech podmínek programu pouze 
NNO v pozici poskytovatelů sociálních služeb, které mají již 
s administrativou a výkaznictvím obsáhlejší zkušenosti, a i 
mezi těmito bylo některým nutné poskytnout intenzivnější 
podporu.  

Udržení a rozvoj tradičních principů spolků a 
spolkové činnosti představuje klíčovou prioritu 
trvale udržitelného rozvoje venkova na lokální 
úrovni. Klíčovými parametry udržení a základní 
rozvoj činnosti spolků je především podpora 
lokálního vedení obce (starostka/starosta) a 
prezentované vnímání významu spolků pro 
obec.  
Pro další aktivity jsou pak limitující lidské 
zdroje (více / větší aktivity = větší časová 
náročnost) a administrativní a formální 
závazky (účetnictví, EET, odpovědnost za 
škody, atd…)  

Široké spektrum neziskových a dalších 
organizací, poskytujících služby 
sociálního začleňování a vyloučení 
v území s širokým spektrem zaměření.  
Významný, tradiční a respektovaný 
prvek lokální spolupráce a rozvoje.  

Ocenění významu spolků a osob, které v rámci své 
činnosti přispívají komunitě 
 
Podpora akcí a aktivit regionálního a místního významu  
 
Vytvoření podmínek k zastřešení veřejně-
prospěšných/komunitních aktivit (oddělení „věcných“ 
komunitních /lokálních aktivit od administrativní a 
formální zátěže), podpora spolupráce  
 
Podpora přístupu neziskových organizací ke službám, 
vzdělávání a fundrisingu, včetně poradenských , 
marketingových a dalších odborných služeb a to ve 
formátu odpovídajícím charakteru jejich činnosti a 
působení  

Finanční požadavky: 
NR 
 
Zdroje: 
Církevní organizace 
 
Široká spolková základna  
 
S vyjímkou organizací aktivních na poli sociálních služeb 
/viz. dále/ obvykle nemají zkušenosti s čerpáním dotací 
z EU. 
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APP: sociální služby a intervence v území  

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost 

Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 
Zdroje území 

Sociální služby v území jsou poskytovány 
v rámci Sítě služeb Pardubického kraje. 
Financování těchto služeb pak probíhá se 
zapojením obcí v území a dále v rámci 
dotačního řízení Pardubického kraje.  
V uplynulém programovém období využívali 
jednotlivé poskytovatelé sociálních služeb 
výzev MAS ORLICKO především k zlepšení 
materiálně-technického zázemí (především 
obnově vozového parku). Dle šetření mezi 
jednotlivými poskytovateli služeb považují 
jednotlivé organizace přístup k investičním 
dotacím k posílení ambulantní a terénní 
práce ze velmi potřebné. Potřeba investic 
byla potvrzena i v rámci evaluace 
programového období 2014 – 2020. 
 

Síť poskytovatelů sociálních služeb se 
zkušenostmi s čerpáním dotačních 
prostředků (ESF, ERDF) 
 
 

Investice pro poskytování sociálních služeb 

Finance: 
V rámci databáze projektových záměrů byla k 02/2021 
zmapována absorpční kapacita ve výši: 
10 000 000 Kč /průměrná výše projektu 1,3 mil. Kč – 
vybavení/úprava zázemí pro poskytování sociálních služeb, 
pořízení vozidla  
28 000 000 Kč – větší projektové záměry (průměrně 14 mil. 
Kč/projekt) 
 
130 000 000 Kč / 2 významné projektové záměry 
Mapování projektových záměrů probíhá kontinuálně. 
Zdroje: 
Nositeli projektů mohou být poskytovatelé sociálních 
služeb ať již se sídlem v území MAS ORLICKO (20 subjektů), 
tak se sídlem mimo území MAS (terénní služba v území (38 
subjektů).  
Pro projekty v menších řádech mil. Kč je relevantní zdroj – 
IROP/SCLLD 
Pro objemné projektové záměry je relevantní využití výzev 
IROP: 
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APP: dobrovolnictví a filantropie 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost 

Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 
Zdroje území 

 
Potenciál problematiky dobrovolnictví není 
v území plně etablován. Dobrovolnické 
centrum aktuálně spolupracuje s 9 přijímacími 
organizacemi a zaměřuje se na vyhledávání 
dobrovolníků dle požadavků těchto organizací.  
Pro další využití potenciálu dobrovolnictví 
v území je potřebné především pokračovat 
v prezentaci témat dobrovolnictví ve všech 
formách, systematické práci jak 
s potenciálními přijímacími organizacemi, tak 
dobrovolníky 

Pozitivní zkušenosti ze zahájení činnosti 
dobrovolnického centra. 
 
V území funguje dobrovolnictví i na 
neformální úrovni.  
 
 

Podpora projektů a aktivit zaměřených k rozvinutí 
potenciálu dobrovolnictví v území a to v širokém 
spektru forem (sdílená pomoc, sharing, dobrovolnická 
pomoc,  ….) 
Aktivity směřující k využívání nových přístupů v oblasti 
sociálního začleňování využívání lokálních zdrojů, 
vzájemné svépomoci, komunitních aktivit, 
dobrovolnictví, atd… 

Finanční požadavky: 
Nejsou zmapovány. 
 
Zdroje: 
Koalice nevládek Pardubicka z.s. (akreditované 
dobrovolnické centrum) 
Další organizace (např. Skauti, Český červený kříž, mateřská 
centra … ) 
Občané v území (ochota k výkonu dobrovolnické služby). 
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APP: Prorodinná témata  

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

Potřeba prevence a přípravy na život, zejména 
na manželství a rodičovství  
= „Výchova“ ke zdravým vztahům, zvyšování 
schopnosti komunikace, podpora rodičovství 
optimálně s těžištěm v oblasti „příkladů dobré 
praxe“, sdílení a předávání zkušeností 
v komunitě 
 
= Potřeba eliminace idealizovaného pohledu 
na manželský a rodičovský život, po kterém 
následují pocity překvapení a frustrace 
 

 
 
xxx 
 
 

Osobnostně-rozvojové aktivity pro veřejnost:  

• kurzy komunikace v manželství pomáhající lidem zlepšit 
umění řešit problémy, naučit se toleranci, empatii a 
otevřenosti 

• „tréninkové pobyty“ pro rodiny zaměřené na vzájemné 
učení se rodinným dovednostem, poučení se z chyb 
vlastních i druhých, zaměřené na sdílení zkušeností, 
informací, na zvýšení sebevědomí a motivace 

Zdravé vztahy a komunitní setkávání 

• Setkání a společné aktivity mužů (mužské kruhy) či žen 
(ženské kruhy) 

• kruhy rodičů, prarodičů 

• „sendvičové“ kruhy 

• setkání a společné aktivity rodin 

Kampaně zaměřené na prevenci a přípravu na manželství a 
rodičovství s cílem motivovat rodiny ke komunitnímu 
setkávání a vzdělávacím aktivitám. 

 
Finanční požadavky: 
Bude vyjasněny v rámci přípravy projektu. Odhad: 
1 000 000 – 3 000 000 Kč. Jedná se typově o náklady 
investičního charakteru a dále mzdové náklady pro práci 
s cílovou skupinou. 
 
Zdroje: 
Nositelem projektů mohou být zejména 
profesionalizované organizace se zkušenostmi 
s dotačními programy, které jsou etablované a schopné 
oslovit širší veřejnost. Do širšího projektu mohou být 
zapojeny i ostatní organizace, které se zabývají 
prorodinnou problematikou v území. 
 
 

Nedostatek kvalitně stráveného společného 
času v rodinách způsobený nevhodným 
sladěním pracovního a osobního života, 
neochotou přizpůsobit se potřebám ostatních 
členů rodiny či nedostatečnou chutí a motivací 
ke společným rodinným aktivitám. 
 
Vyčerpání dovolené rodičů na zajištění péče o 
dítě v době letních prázdnin (střídání se 
v dovolené), případně vyčerpání rodinného 
rozpočtu k pokrytí nákladů příměstských 
táborů a tím omezení zdrojů pro realizaci 
dalších rodinných aktivit (společných). 

 

Podpora kvalitního trávení společného času 

• kampaně a rodinné výzvy zaměřené například na snížení 
využití technologií či na zdravý pohyb umožňující rodinám 
společně trávit čas (Vypněte si mobil u jídla, Běžte do 
školy pěšky, Čteme dětem před spaním apod.) 

 

• aktivizační programy motivující rodiny ke společným 
aktivitám (výlety a tábory pro celou rodinu, nikoliv formou 
zájezdu, ale formou nápadu s otevřeným průběhem) 

 
Realizace příměstských táborů a obdobných aktivit, s těžištěm 
v komunitním charakteru aktivit a s přímým dopadem na 
podporu pospolitosti rodin a posilování rodinných vztahů. 

 
Finanční požadavky: 
Bude vyjasněny v rámci přípravy projektu. Odhad: 
1 000 000 – 3 000 000 Kč 
 
Zdroje: 
Nositelem projektů mohou být zejména 
profesionalizované organizace se zkušenostmi 
s dotačními programy, které jsou etablované a schopné 
oslovit širší veřejnost. Do širšího projektu mohou být 
zapojeny i ostatní organizace, které se zabývají 
prorodinnou problematikou v území. 
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Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

Nezkušenost a neznalost některých organizací 
v uvedené problematice (těžiště činnosti 
s rodinami v jiných oblastech) 

Existence organizací s přenositelnými 
příklady dobré praxe v uvedených 
problematikách a se zkušeností s prací 
s cílovou skupinou.  
 

Podpora spolupráce, síťování a sdílení zkušeností u 
uvedených organizací. Podpora předávání zkušeností od 
„profesionalizovaných“ organizací k organizacím 
neformálního typu.  

Finanční požadavky: 
NR – součástí výše uvedených projektů  
 
Zdroje: 
Organizace s širšími zkušenostmi v klíčových tématech, 
zkušenostmi s čerpáním Evropských prostředků a 
s profesionálním/stabilním vedením.  

Evaluace aktivit – Školní klub v Králíkách 
Evaluace aktivity prokázala potřebnost a 
přínos aktivity. Potřeba zajištění nabídky 
/možnosti trávení času pro děti od 3. třídy 
z Králík a okolí v době po školním vyučování je 
proto hodnocena jako velmi potřebná, a to i 
s přihlédnutím k absenci nízkoprahového 
zařízení pro mládež v Králíkách.  

 
Realizace dětského klubu, komunitního klubu nebo jiného 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Finanční požadavky: 
Nebyly aktuálně zmapovány. Na základě zkušeností 
z dosavadního projektu minimálně 300 000 Kč/rok. 
 
Zdroje území: 
Nositeli projektů mohou být především město Králíky, 
základní škola v Králíkách, či jiné místní zařízení, které má 
zkušenosti v této oblasti.  

Evaluace aktivit – Příměstské tábory  
Evaluace aktivit příměstských táborů 
prokázala, že díky financování z OP Z došlo k 
významnému zvýšení dostupnosti 
příměstských táborů (nárůst na 168 %) a 
současně k trvalému navýšení dostupnosti PT 
(143 %). Došlo tak k dlouhodobému zvýšení 
místní dostupnosti PT, celková kapacita však 
klesá, a to s ohledem na finanční náročnost 
této služby pro některé rodiny.  
Je tedy i nadále identifkována potřeba další 
podpory realizace PT, kdy bez této podpory 
bude tato služba pro některé skupiny 
nedostupná.  
 

Realizace příměstských táborů ve 
spolupráci se školskými zařízeními 
prokázala potenciál pro posilování 
spolupráce v rámci místní komunity 
(škola – rodina, pedagog/pečující osoba 
– žák/účastník příměstského tábora) 

Realizace příměstských táborů  

Finanční požadavky: 
Na základě doposud realizovaných projektů PT lze 
očekávanou výši nákladů stanovit ve výši cca. 1 000 000 
Kč/rok. 
 
Zdroje území: 
Při realizaci PT se osvědčila spolupráce s organizacemi 
typu domy dětí a mládeže/střediska volného času, 
případně rodinnými centry. Tyto organizace mohou být i 
do budoucna nositeli projektů PT.  Současně mohou být 
do projektů do budoucna zapojeny i další školy, a to na 
základě spolupráce se subjekty SVČ/DDM. 
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APP: hospicová a paliativní péče 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

Obecné problémy a překážky: 
 
Nedostatečné povědomí veřejnosti o možnosti „umírání doba“ 
a možnosti využívání služeb MSPP, zlepšující se, ale dosud ne 
dostatečná edukace lékařů v otázkách obecné paliativní 
medicíny, absence ambulance bolesti v přímé vazbě na 
poskytovatele MSPP představuje klíčové faktory pro vytvoření 
nezbytných podmínek pro vstup klientů/pacientů/ a jejich 
doprovázejících rodin do životní etapy umírání/provázení při 
umírání a to jak v rovině praktické /určení zdravotního stavu 
pacienta a okamžik předání do služby MSPP/ tak v rovině 
sociální / duchovní (seznámení rodiny s aspekty provázení, 
vyrovnání se s životní situací, nalezení shody v rodině, vážná 
rozhodnutí o přerušení zaměstnání, zajištění péče o další 
rodinné příslušníky, praktické vytvoření podmínek v rodině – 
úprava domácnosti, finanční okolnosti, …)  
 
Důležitým prvkem absence koordinátora poskytování paliativní 
péče v území s cílem zlepšit komunikaci, informovanost a 
spolupráci v této oblasti – koordinaci aktivit zajišťuje de-facto 
jeden ze zapojených poskytovatelů služby (poskytovatel MSPP) 
a to v rámci úvazku vrchní sestry. 
 

 
Zkušenosti poskytovatele MSPP 
s realizací projektů z Evropských fondů 
(OPZ, IROP) – realizace menších projektů 
prostřednictvím MAS ORLICKO /CLLD. 
 
Kladné výsledky evaluace podpořeného 
pilotního projektu na podporu MSPP 
v území – dobré zkušenosti jak v rámci 
administrace projektu, tak ve vztahu 
k CS projektu. 

 

Posílení komunikace a edukace daného tématu jak směrem 
k dalším organizacím zapojeným do péče (informování lékařů, 
společná setkání organizací zapojených do poskytování péče, …) 
tak směrem k široké veřejnosti  

 

Vytvoření pozice koordinátora poskytovatele paliativní péče 

Finanční požadavky: 
 
ZÁKLADNÍ VARIANTA: 
= udržení stávající služby při zohlednění 
nutného navýšení úvazku lékaře paliatra o 0,3 
úvazku (požadavek pojišťovny) nekryté 
náklady služby – 1 316 880 Kč/rok (bez 
zohlednění inflace) 
 
ROZVOJOVÁ VARIANTA: 
 
= základní varianta  
 
+ 
 
Zřízení pozice koordinátora MSPP (úvazek 
0,2) = 96 480 Kč/rok 
 
+ 
 
Osvěta, vzdělávání zdravotnického 
personálu, lékařů atd. = 15 000 Kč/rok 
 
+ 
 
Obnova/rozšíření vybavení půjčovny 
kompenzačních pomůcek pro potřeby MSPP 
= 50 000 Kč/rok 
 
+ 
 
Náklady rozšíření služby na území ORP 
Králíky (pouze hodnota nekrytých nákladů) 
=171 620 Kč/rok   
 
+ 
 
Pořízení mobilního UZ (jednorázová investice) 
= 400 000 Kč/rok 
 
 

Specifické problémy I. 

Lokální nedostupnost služby v území ORP Králíky a okolí města 

Jablonné nad Orlicí (Orličky, Těchonín) z důvodu vysokých 

nákladů na zajištění služby (služba je momentálně poskytnuta 

pouze v rámci volných kapacit). Velikost cíloví skupiny činí cca. 

23 klientů za rok (odpovídá velikosti ORP Česká Třebová). 

 Rozšíření poskytování služby na území ORP Králíky 

Specifické problémy II: 
Klíčovým problémem je nesystémové financování MSPP jako 

takové. Významný podíl nákladů (35 %) stávajícího rozsahu 

služeb není hrazen v rámci plateb ze zdravotního pojištění.  

Dále dochází v některých případech k nesoulad mezi reálnými 
náklady poskytování péče (v návaznosti na medikaci 
předepsanou lékařem) a denní paušální úhradou pojišťovny na 
pacienta (viz. „Náklady poskytování paliativní péče a její 
financování). Ze statistiky OCH UO vyplývá, že z tohoto důvodu 

 
Omezování služby, zvýšení prahu 
dostupnosti služby v území /jak faktické, 
co do rozsahu, v důsledku omezení 
podpůrných služeb pro pečující a 
pacienty/ v případě nezajištění 
prostředků na udržení stávajících aktvit. 
 
Zkušenosti poskytovatele MSPP 
s realizací projektů z Evropských fondů 

Podpora udržení a rozvoje služeb MSPP v území (podpora 
provozních nákladů na zajištění sociální práce, psychologický 
podpora týmu a dalších nákladů, které nemohou být hrazeny 
z výkonnostních plateb pojišťoven) 

 

Pořízení nutného zdravotnického vybavení pro poskytování 
služby MSPP 
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Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

je odmítáno cca. 5% potenciálních klientů ročně. Jedná se o 
klienty, u kterých jen samotné náklady na medikaci překračují 
disponibilní platbu za výkon pojišťovnou, nebo kterým 
nemohou být poskytnout potřebné odlehčovací výkony, neboť 
pro ně MSPP nemá zdravotnické vybavení z důvodu finanční 
náročnosti.  
 
Nutnost zajišťování dalších finančních zdrojů limituje jak 
možnosti udržení služby ve stávajícím rozsahu (dlouhodobá 
personální stabilita, nastavení dlouhodobé, kvalitní spolupráce 
mezi všemi relevantními subjekty), tak možnost potřebného 
rozvoje služby v území (zajištění dostupnosti v celém území, 
vybudování zázemí pro multidisciplinární tým, zřízení pozice 
koordinátora služby)  a nevytváří prostor pro poskytování 
služeb v rozsahu, který bude garantovat skutečně 
„nízkoprahový“ přístup k této službě všem osobám, které o ni 
mají zájem (v současné době nemůže být některým zájemcům 
služba nabídnuta –  zázemí služby probíhá v nevyhovujících 
prostorách, nejsou prostory pro ambulanci bolesti). 

 
 

(OPZ, IROP) – realizace menších projektů 
prostřednictvím MAS ORLICKO /CLLD. 
 
Kladné výsledky evaluace podpořeného 
pilotního projektu na podporu MSPP 
v území – dobré zkušenosti jak v rámci 
administrace projektu, tak ve vztahu 
k CS projektu. 

Vybudování zázemí pro MSPP (multidisciplinární tým, sklad a 
přípravna léků, zázemí ambulance bolesti) v území MAS ORLICKO, 
z.s.   

 
Dále je plánováno rozšíření zázemí MSPP i pro 
potřeby zřízení ambulance bolesti a dále 
zajištění adekvátního zázemí pro MSPP = 
5 000 000 Kč (jednorázová investice). 
 
Zdroje území: 
 
V území existuje jeden poskytovatel MSPP, 
který má uzavřeny smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami.  
Poskytovatel má zkušenosti s čerpáním 
prostředků z Evropských fondů.  
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APP: Neformální pečovatelé  

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

 
V postavení neformálních pečovatelů se 
během života ocitne významný podíl obyvatel, 
a to z titulu péče o osobu se zdravotním, nebo 
mentálním postižením, vážným onemocněním 
/ umírajícím, či např. z důvodu úrazu. 
 
Neformálním pečovatelům chybí především 
aktivity/služby, které by jim umožnili lépe 
zvládat tuto náročnou životní úlohu, a to jak 
z praktického hlediska (vzdělávání/kurzy 
v oblasti zvládnutí péče o závislou osobu), tak 
z hlediska péče o duševní zdraví, lepšího 
vyvážení osobního života pečovatele /péče o 
rodinu – péče o závislou osobu – péče o sebe 
– příp. zaměstnání/ a vytvoření podmínek pro 
opětovný návrat do zaměstnání po ukončení 
péče.   
 

 

Podpůrné aktivity a služby pro pečující osoby 
(seznámení/zaškolení v problematice péče o závislou 
osobu a zvládnutí náročných situací, podpora – pomoc 
při zvládnutí péče – mít se na koho obrátit pro radu, 
vzdělávání, sdílení atd.)  

 

Aktivity směřující k využívání nových přístupů při 
zajištění péče o osobu v závislém postaví na bázi 
využívání lokálních zdrojů, vzájemné svépomoci, 
komunitních aktivit, dobrovolnictví, atd… 

Finanční požadavky: 
Náklady aktivity nebyly zmapovány.  
 
Zdroje: 
Nositeli projektů mohou být jak poskytovatelé sociálních 
služeb, tak např. další NNO (např. Český červený kříž, 
neziskové organizace se zkušenostmi s komunitními 
aktivitami, dobrovolnické centrum atd..) 
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APP: OZP, zdravotně a sociálně znevýhodnění   

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

V území se rozšiřuje nabídka pracovního 
uplatnění pro osoby se zdravotním 
postižením. Organizace, které nabízejí, nebo 
mají zájem nabízet tato pracovní místa, se 
však potýkají s nedostatkem prostředků pro 
vznik, rozvoj a udržení tohoto podnikání, a to 
vzhledem ke zvýšeným nárokům na veřejně 
prospěšný charakter podnikání (zaměstnávání 
osob se ZP a soubor s tím spojených 
finančních a dalších nákladů) na straně jedné a 
konkurenční (tržní) prostředí na straně druhé.  
Klíčovou potřebou je pak podpora organizací 
v dalším fungování ve prospěch 
OZP/zdravotním znevýhodněním a podpora 
rozšíření nabídky pracovních míst.  

 
Podpora sociálního podnikání, ve smyslu podpory 
podniků naplňujících principy sociálního podnikání  

Finanční požadavky: 
Konkrétní finanční požadavky nebyly zmapovány. 
Z průběžných konzultací s nositeli projektů (IROP) , 
případně dalšími organizacemi se jedná jak o potřeby 
investiční (vybudování zázemí), tak potřeby neinvestiční 
(mzdy osob v postavení sociálního pracovníka, který 
poskytuje podporu a vedení na pracovišti, případně i ve 
volném čase, případně další provozní výdaje podniku). 
 
Zdroje: 
V území existuje několik sociálních podniků, které 
definovaly potřebu podpory rozvoje sociálního podnikání. 
Dále organizace, které se doposud oficiálně nepřihlásili 
k principům sociálního podnikání, nicméně zaměstnávají 
osoby se ZP a mají zájem v této oblasti dále působit – 
zaměstnávat osoby se ZP, či jiným znevýhodněním. 

Ke klíčovým potřebám k využití potenciálu 
NNO k podpoře sociálního začleňování patří 
především problémy v rovině přístupu ke 
zdrojům ( investiční prostředky pro 
vybavení/zázemí, mzdové náklady -sociální 
pracovník, ….), v rovině zkušenosti a absorpční 
kapacity (= potřeba vzdělávání, podpory při 
zvládnutí administrativní roviny projektů, 
přístup k poradenských službám a vzdělávání) 

V území je možné sledovat příklady 
dobré praxe v oblasti řešení jak potřeb 
sociálního začleňování osob s různým 
druhem sociálního znevýhodnění 
(zdravotní postižení, zdravotní 
znevýhodnění, …)  tak potřeb široké 
veřejnosti v různých oblastech (zajištění 
péče o děti v době prázdnin, nabídka 
lokálního a finančně dostupného trávení 
volného času, nabídka volnočasových 
aktivit, … ) a to prostřednictvím různých 
aktivit komunitního typu, realizovaných 
místními organizacemi.  
 
Ke klíčovým potřebám tak patří 
především vytvoření podmínek k pro 
udržení a rozvoj těchto aktivit.   

Podpora komunitních aktivit zamřených do oblasti 
řešení potřeb sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení s těžištěm v práci s místními 
subjekty (osobami ohroženými sociálním vyloučením, 
nebo sociálně vyloučenými a místní organizacemi, 
veřejnou správou a občany) a podpora dalších aktivit 
zaměřených na řešení problémů a potřeb těchto osob 
mimo rámec systému sociálních služeb, s těžištěm 
aktivit v oblasti svépomoci, sdílené péče, 
homesharingu, atd.  
 
Vytvoření podmínek k zastřešení veřejně-
prospěšných/komunitních aktivit (oddělení „věcných“ 
komunitních /lokálních aktivit od administrativní a 
formální zátěže), podpora spolupráce  
 
Podpora přístupu neziskových organizací ke službám, 
vzdělávání a fundrisingu, včetně poradenských , 
marketingových a dalších odborných služeb a to ve 
formátu odpovídajícím charakteru jejich činnosti a 
působení 

Finanční požadavky: 
Finanční požadavky (konkrétní projekty) nebyly zmapovány. 
Na základě dosavadní zkušenosti se však jedná především o 
tyto náklady: 
Náklady na vybavení pro realizace aktivit (investice – 
vybudování a/nebo vybavení zázemí pro aktivity) 
Náklady na činnost sociálního pracovníka/koordinátora 
komunitního projektu, který bude, jak intenzivně pracovat 
s cílovou skupinou (příprava aktivit ve spolupráci s CS, 
podpora CS, mapování lokálních potřeb, spolupráce 
s místními organizacemi) 
 
Zdroje: 
Organizací se zkušenostmi s prací s CS a realizací aktivit 
sociálního začleňování prostřednictvím aktivit komunitního 
typu se v území nachází několik (Domov pod hradem 
Žampach, Šťastný domov, z.s., Sdružení Neratov, mateřská 
a rodinná centra – CS rodiny, církevní organizace a další). 

Zvýšení dostupnosti terapeutických metod 
(např. formou nácviků typu bio-feedback, 
muzikoterapie atd.)  a zvýšení povědomí o 

 
Semináře, workshopy, besedy 
Tréninkové a terapeutické metody  

Finanční požadavky: 
2,2 mil. Kč – 4,2 mil. Kč (pro osoby s PAS) 
Další požadavky prozatím nebyly zmapovány. 
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Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

problematice osob se zdravotním postižením / 
zdravotním znevýhodněním.  

Zdroje: 
Poskytovatelé sociálních služeb a další organizace pracující 
s OZP, zdravotně či sociálně znevýhodněnými 

K další ze zmapovaných potřeb byla 
identifikována ve spolupráci s organizacemi 
zajišťujícími služby pro osoby s poruchou 
autistického spektra (PAS). Jedná se o absenci 
služby, která by vytvářela podmínky pro 
nácvik přechodu osob s PAS do sociálních 
služeb typu chráněného bydlení.  
 

 
Aktivita tréninkového bydlení pro osoby s PAS s cílem 
nácviku pro přechod do sociálních služeb   

Finanční požadavky: 
Mzdové náklady – 1,0 úvazek pracovníka (1.550.000, -- Kč 
včetně soc. a zdravotního poj.) na 3 roky 
+ Provozní náklady dle velikosti bytu (vybavení bytu, 
náklady na nájem, energie, plyn, další provozní náklady 
spojené s pracovníkem – telefonní poplatky, internet, ntb)  
 
Zdroje území: 
Poskytovatelé služeb pro osoby s PaS 
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APP: Sociálně vyloučené lokality  

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

Sociálně vyloučené lokality v České Třebové 
vykazují soubor klíčových problémů a potřeb, 
typických pro tato území. Jedná se především 
o problémy s vysokou nezaměstnaností cílové 
skupiny, dluhy a špatná finanční situací, nízká 
motivace k podpoře vzdělávání dětí, nízká 
motivovaností k dodržování platební kázně při 
hrazení nájemného a dalších poplatků 
spojených s bydlení, sousedské spory, nízká 
motivovanost legálně pracovat. V lokalitě 
působí nezisková organizace Naděje.  

 

Vytvoření služby azylového bydlení pro matky s dětmi, 
nebo obecně azylové bydlení 
 
Posílení kapacit pro poskytování terénní služby 
v lokalitě a posílení činnosti v NZDM (aktivizační, 
asistenční a motivační programy, programy 
předcházení ekonomické nestability) 

 

Finanční požadavky: 
Nebyly zmapovány. 
 
Zdroje v území: 
NNO (Naděje), Město Česká Třebová, další NNO.  
Azylové bydlení – IROP / nutno zařazení do sítě služeb 
MAS CLLD/OPZ 

 
Sociálně vyloučené lokality v Ústí nad Orlicí 
vykazují soubor klíčových problémů a potřeb, 
typických pro tato území. Jedná se především 
o problémy s vysokou nezaměstnaností cílové 
skupiny, dluhy a špatná finanční situací, nízká 
motivace k podpoře vzdělávání dětí, nízká 
motivovaností k dodržování platební kázně při 
hrazení nájemného a dalších poplatků 
spojených s bydlení, sousedské spory, nízká 
motivovanost legálně pracovat. 
Aktuální projekt podpory komunitní sociální 
práce končí v roce 2022. Klíčovou potřebou je 
pak především otázky zajištění finančních 
prostředků /v rozsahu dle aktuálních potřeb a 
stavu lokality/ s cílem udržení a zlepšení 
dosaženého stavu.  

Díky dlouhodobé intervenci v území 
(komunitní práce) dochází k postupnému 
zlepšování situace/ změně postojů či 
přístupu k řešení vybraných problémů. 
Komunitní práce v území SVL Ústí nad 
Orlicí plně navazuje na ověřené postupy 
komunitní práce. Komunitní aktivity 
reagují na aktuální situaci v území.  

Aktivity a činnosti zaměřené na komplexní přístup 
k potřebám SVL Ústí nad Orlicí s těžištěm v oblasti 
komunitní sociální práce, posilování role komunitního 
centra k zapojení komunity do řešení problémů a 
realizace návazných a ucelených aktivit a intervencí 
k řešení problémů SVL 

Finanční požadavky: 
Prozatím nebyly vyčísleny. Nastavení vhodných parametrů 
aktivit bude relevantně možné až v pozdější fázi, vzhledem 
k ukončení stávající podpory v 06/2022. 
Orientační náklady mohou činit cca. 1500 000 Kč/rok – 
komunitní práce a základní činnosti komunitního centra a 
budou odvislé od aktuální situace lokality, nastavení aktivit 
projektu a počtu potřebných pracovních úvazků. 
Dále byly zmapovány náklady možné aktivity/rošíření 
aktivity zaměřené na širší podporu sociálního začleňování 
dětí předškolního věku ve výši cca. 4 500 000 Kč/rok.  
 
Zdroje v území: 
 V území jsou organizace (SKP Centrum), které již danou 
aktivitu dlouhodobě provozují a mají navázány kontakty jak 
s CS, tak dalšími subjekty a současně mají zkušenosti 
s čerpáním prostředků z ESF. Dále v území působí další 
subjekty se zkušenostmi v oblasti cílených podpor 
sociálního začleňování. 
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APP: další související   

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti / ohrožení 
co bychom mohli uchopit jako 

příležitost 
Aktivity, opatření  

Finanční požadavky z mapování v Kč 

Zdroje území  

 
Za účelem řešení potřeb sociálního 
začleňování a sociálního vyloučení a za účelem 
účelného zavádění nových nástrojů sociálního 
začleňování je nutná podpora v oblasti 
spolupráce a projektovém řízení – od 
navázání spolupráce mezi relevantními 
partnery v území, spolupráce při mapování 
potřeb, podpora při formulaci návrhů aktivit a 
návrhů jejich financování, nastavení možností 
spolupráce, atd.  
 
 

xx 
Animační podpora v rámci území  
 
Odborná poradenská a konzultační podpora  

Finanční požadavky: 
Nebyly vyčísleny, závisí na rozsahu činnosti a charakteru 
aktivit. 
 
Zdroje: 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 

  



26 
 

2.1.8. Hospodářské aspekty 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 

Zdroje území 

Pozitivní trend – snižování nezaměstnanosti – 
průměrná míra nezaměstnanosti je pouze 1,5 %, 
taktéž klesá podíl dlouhodobě nezaměstnaných, 
avšak přes celkové snižování nezaměstnanosti, 
počty uchazečů z rizikových skupin neklesají 

Investice na podporu dalšího snižování počtu 
nezaměstnaných 

Vytváření nových pracovních míst, zejména pak pro 
rizikové skupiny uchazečů (se zdravotním postižením, ve 
věku 50+) 
 
Zavádění flexibilních pracovních úvazků, zkrácených 
pracovních úvazků či možnost práce z domova. 

Finanční požadavky: 
X 
 
Zdroje: 
Podnikatelské subjekty v území 
NNO 
Sociální podniky 

Nedostatek pracovníků v určitých profesích 
(obsluha strojů a řízení, řemeslníci a opraváři) 

Zvýšit zájem žáků i rodičů o studium 
technických oborů a řemesel  
 
Propojit soukromou a akademickou sféru 
 
 

Podporovat spolupráci zaměstnavatelů se základními a 
středními školami v území v oblasti – vrátit „prestiž“ 
řemeslu 
 
Podporovat spolupráci mezi soukromým sektorem a 
akademickou sférou v oblasti využití moderních 
technologií 
 
Realizace propagačních a informačních kampaní ve 
spolupráci s podniky a školami 
 
Podporovat odborný výcvik studentů přímo na 
pracovištích firem 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Podnikatelské subjekty v území 
Školy a další vzdělávací instituce 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 

Nízká úroveň technologické inovace firem v 
území, především malých středních podniků 
 

Podporovat zvyšování technologické inovace 
podniků s důrazem na MSP 

Podpora investic do nových technologií pro výrobu a 
služby 
 
Podpora automatizace, robotizace a inovací 
podnikatelských procesů 
 
SW inovace v podnicích (cloudové simulace, SW 
bezpečnost, řízení procesů jakosti…) 

Finanční požadavky 
x 
 
Zdroje: 
Malé a střední podniky v územní působnosti MAS 
ORLICKO z.s.  

Potřeba zvyšovat podíl OZE v podnikatelském 
sektoru a podpořit energetické úspory firem 
v území, především malých a středních podniků 

Podporovat dosahování energetických úspor a 
zvyšování podílů obnovitelných zdrojů energie 
v podnikatelském sektoru s důrazem na MSP 

Podpora investic do energetických úspor a OZE (regulace 
otopné soustavy, udržitelné a nízkoemisní zdroje 
vytápění, zateplování, FVE, úspory ve výrobních 
zařízeních, kombinovaná výroba tepla a el. energie…) 
 
Energetický management (měření a řízení na straně 
výroby i spotřeby energií 
 

Finanční požadavky 
x 
 
Zdroje: 
Malé a střední podniky v územní působnosti MAS 
ORLICKO z.s. 
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Podpora zapojení podniků a dalších aktérů do komunitní 
energetiky 
 
 

Nízký počet ekonomicky aktivních subjektů 
v části území (ORP Česká Třebová)  

 
Zvýšit a zefektivnit podnikatelskou aktivitu 
především v ORP ČT 
 

Podpora start.upů (zprostředkování poradenství pro 
začínající podnikatele, nalezení vhodných dotačních 
titulů, propojení s již úspěšně fungujícími firmami apod.) 
 
Podpora spolupráce místních firem (v oblasti výzkumu, 
vývoje, inovací, sdílení zkušeností, vizí)  
 
Podpořit spolupráci rezidentních a nerezidentních 
investorů (především Dolní Morava) 
 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Zastřešující podnikatelské organizace (Hospodářská 
komora, CzechInvest…) 
P-Pink (Pardubický podnikatelský inkubátor) 

Plně nevyužitý potenciál území k trvale 
udržitelnému rozvoji cestovního ruchu  

Podpořit trvale udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu 
 

Podpora dobudování veřejně přístupné infrastruktury 
v přírodě a krajině (odpočinková místa, tábořiště, místa 
pro přespání pro vodáky, turisty apod). 

Podpora budování infrastruktury pro cykloturistiku a pěší 
turistiku 

Podpora produktů zimní i letní turistiky 

Podpora komplexního dobudování infrastruktury 
cestovního ruchu, rozšiřování nabídky produktů a služeb, 
včetně těch, které jsou určeny osobám s handicapem 
(bezbariérové přístupy a prostory atraktivit a ubytovacích 
kapacit, nabídku specifických doprovodných služeb, 
vzdělávání personálu apod.) 

Rozvoj spolupráce relevantních aktérů v oblasti 
cestovního ruchu, včetně posílení přeshraniční 
spolupráce 

Podpora fungování destinačních společností  

Finanční požadavky: 
9,5 mil. Kč cestovní ruch 
 
 
 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO, z.s. 
Svazky obcí 
Destinační společnosti 
Podnikatelské subjekty z oblasti CR 
 
 

Vysídlování místních obyvatel (především Dolní 
Morava) 

Zlepšit soužití rezidentů a nerezidentů Podpořit spolupráci rezidentů a nerezidentů 

Finanční požadavky: 
X 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO, z.s. 
NNO 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 

Nízká míra spolupráce firem a dalších aktérů v 
území  

 
Podporovat spolupráci aktérů v oblasti využití moderních 
technologií a inovací v podnicích 

Finanční požadavky 
x 
 



28 
 

Rozvíjet spolupráci firem a dalších subjektů 
v území za účelem rozvoje podnikatelského 
sektoru 
 

 

Podporovat spolupráci při řešení otázek vzdělávání a 
lidských zdrojů v podnicích 

 

Podporovat spolupráci při propagaci a marketingu 
podniků 

 

Animační podpora v rámci území  

 

Odborná poradenská a konzultační podpora 

Zdroje: 
Podnikatelské subjekty v území 
Zastřešující podnikatelské organizace (Hospodářská 
komora, CzechInvest…) 
P-Pink (Pardubický podnikatelský inkubátor) 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 

Plně nevyužitý potenciál území k rozvoji 
podnikatelského sektoru na venkově  

Animace podnikatelského potenciálu na 
venkově 

Podpora a propagace regionálních tradic, produktů a 
řemesel 

Budování dlouhodobě udržitelné infrastruktury obcí, 
měst a DSO skrze zapojení lokálních podnikatelů 

Finanční požadavky 
x 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS  
Svazky obcí  
Lokální podnikatelé a výrobci 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 
 

Nedostatečná úroveň stavebních a 
technologických investic v zemědělství 
Z terénního šetření (2020) vyplynulo, že největší 
potřeba investic v zemědělství je do oblasti 
technologií, dále do staveb a v poslední řadě na 
nákup půdy. 

Příležitost podporovat aktivní zemědělské 
podnikatele v jejich rozvoji. 

Investice do stavebních a technologických investic v 
zemědělství 

 
Finanční požadavky: 
* cca 11,5 mil. Kč  
-  cca 60 mil. Kč 
o cca 75 mil. Kč 
 
Zdroje: 
* převis žádostí z 5. výzvy v roce 2020 
- terénní šetření v obcích (2020) 
o mapování potřeb v území 2019 

Podpora přetrvávající tradice plemenářství a 
šlechtitelství 

Podpora růstu travního semenářství a podpora 
pěstování brambor 

Potřeba využití příznivých přírodních 
podmínek, které území MAS ORLICKO nabízí 
Od roku 2014 je evidován nárůst o 17 ekologicky 
hospodařících podniků (v roce 2020 jich je 67). 
Ekologické zemědělství je v České republice 
charakterizováno především extenzivním 
chovem masného skotu, koz a obcí v zemědělsky 
méně příznivých oblastech (území MAS ORLICKO 
je z více jak 90 % zařazeno v těchto oblastech). 

 
 
Podpora rozvoje ekologického zemědělství 
s přidanou hodnotou Investice do staveb a technologií v oblasti ekologického 

zemědělství 
 

 
Finanční požadavky: 
Prozatím nebyly vyčísleny.  
 
Zdroje: 
DOPOSUD - Terénní šetření území 2020 

Nedostatečná diverzita podniků 
Míra diverzifikace je v území poměrně nízká, 
přičemž historicky tomu tak nebylo. Dokládají to 

 Investice do diverzifikace podniků o nové výrobny nebo 
služby 
 

 
Finanční požadavky: 
Prozatím nebyly vyčísleny.  
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i výsledky z mid-term evaluace (v roce 2019), kdy 
současná situace na trhu práce (nedostatek 
pracovních sil) zabraňuje vyššímu rozvoji. 

Podporovat podniky vykazující diverzitu ve 
svém podnikání, kterou si zajistí silnější 
postavení a stabilitu na trhu.  

  
Zdroje: 
Terénní šetření území 2020 
Dotazníkové šetření malých a středních podniků 
(11/2019) 

Zvyšující se počty extrémních výkyvů počasí 
Zvyšující se intenzita extrémních výkyvů počasí 
významně komplikuje rozvoj podnikání 
v zemědělství a způsobuje řadu problémů (horší 
úrodnost půdy, nedodržení technologických 
postupů ve stanoveném období,)  
Příkladem toho je šetření intenzity sucha, kdy 
v dubnu 2016 nebylo v území identifikováno 
žádné počínající sucho, v dubnu 2020 extrémní 
sucho bylo zaznamenáno na 80 % území. 
Extrémní výkyvy počasí byly identifikovány i 
v samotném roce 2020 v jednotlivých měsících. 

Podpora adaptace zemědělství na extrémní 
výkyvy počasí + udržitelné zemědělství 
 

Investice do technologií, strojů a staveb vedoucí k úspoře 
paliv, snižování emisí, šetrnějšímu zacházení s půdou, 
přesnější aplikaci hnojiv 
 

 
Finanční požadavky: 
Prozatím nebyly vyčísleny.  
 
Zdroje: 
Terénní šetření území 2020 
 

Podpora malých podniků v dřevozpracujícím 
průmyslu 
Modernizace technického vybavení 
v provozovnách i samotných objektů probíhá 
velmi pozvolna. Jednotlivé vybavení bylo často již 
při zahájení provozu pořizováno jako starší 
(použité). Důvodem je velmi malá přidaná 
hodnota tohoto produktu (prvotní zpracování 
dřevní hmoty), která výrazně ztěžuje významnější 
investice do obnovy provozoven i pořízení 
vybavení. Provozy tak zaostávají a chátrají. 
Kalamitní kůrovcový stav také vede k vyšším 
nárokům na technologie a stroje pro zpracování. 

Podpora rozšíření výroby a služeb 

Investice do technologií, strojů a staveb 
v dřevozpracujícím průmyslu 

Finanční požadavky: 
Prozatím nebyly vyčísleny.  
 
Zdroje: 
x 

Podpora modernizace provozoven 
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2.1.9. Vzdělávání 
 

Podklady pro tuto kapitolu jsou zpracovány samostatně.  
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2.1.10. Řízení obcí, informovanost a spolupráce 
 

 

  

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 

Zdroje území 

Meziobecní spolupráce na bilaterální úrovni 
nebo na úrovni mimo svazky obcí a destinační 
společnosti je poměrně nízká.  
Pokud již funguje, je zaměřena spíše na 
společenské aktivity (akce, sportovní a kulturní 
aktivity), společné integrované projekty více obcí 
jsou velmi ojedinělé 

Posilování spolupráce obcí v území 
 
Podpora integrovaných projektů s širším 
dopadem na území v oblastech 

Prohloubení meziobecní spolupráce na úrovni svazků 
obcí i mezi jednotlivými obcemi) Finanční požadavky: 

x 
 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO, z.s. 
Svazky obcí 
Spolky 
NNO 

Podpora rozšiřování fungující spolupráce do 
problémových oblastí v regionu (např. stárnutí populace, 
odpadové hospodářství…) 

Zlepšování prostupnosti a propojení obcí pro lidi, a 
podpora společných tradičních kulturních, společenských 
a sportovních akcí 

Podpora přeshraniční spolupráce 

Narůstající administrativa a byrokracie při 
řízení obce, běžná agenda bere čas, který by 
starostové mohli věnovat rozvoji obce. 
 
S částí agendy pomáhají svazky obcí, především 
Centra společných služeb vytvořená v rámci 
projektu na meziobecních spolupráci, přesto 
řada nastupujících starostů tápe v různých 
vyhláškách, zákonech a nařízeních. 

Podpora fungování Center společných služeb 
v rámci svazků obcí 
 
Podpora sdílení dobré praxe a fungujících 
řešení, která se osvědčila v jiných obcích 

Animační podpora v rámci území Finanční požadavky: 
x 
 
 
Zdroje: 
Svazky obcí 
Nositelé komunitního plánování v území 
MAS ORLICKO, z.s. 

Semináře a workshopy zaměřené na sdílení dobré praxe v 
obcích 

Využití bývalých starostů – mentorů pro aktivity v rámci 
meziobecní spolupráce 
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2.1.11. Bezpečnost 
 

Problémy a potřeby 
co máme za problém nebo co potřebujeme 

Příležitosti/ohrožení 
Co bychom mohli uchopit jako příležitost Aktivity, opatření Finanční požadavky z mapování v Kč/ 

Zdroje území 
Kriminalita je v území je dlouhodobě nízká -  dle 
porovnání počtu trestných činů je Územní odbor 
Ústí nad Orlicí na zadním 75. místě (celkem 79) 
co do výšky indexu kriminality a je územním 
odborem s 4. nejnižší kriminalitou v ČR - i tak se 
v území vyskytuje řada negativních 
sociopatologických jevů a nových 
bezpečnostních hrozeb, na které je třeba 
adekvátně reagovat. 

Podpora prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů, včetně nových 
bezpečnostních hrozeb   
 

Přednášky, workshopy a další osvětové/vzdělávací 
aktivity zaměřené na prevenci 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Policie ČR 
Městské policie 
Spolky a NNO 
 

Součástí zajištění bezpečnosti je i využití 
moderních technologií pro zvýšení bezpečnosti, 
především zřízení městských kamerových a 
dohlížecích systémů.  
Z terénního šetření v obcích vyplynulo, že obce 
vy uvítaly investice zaměřené na zvýšení 
bezpečnosti v obci pod dozorem policie. 
Takovéto systémy jsou součástí vyššího celku – 
bezpečnostní a výstražné systémy na ochranu 
před živelnými katastrofami a kriminalitou. Do 
toho jsou také zahrnuty protipovodňové 
výstražné systémy, požární hlásiče, varovné 
sirény, bezpečnostní kamery, centrální pulty 
ochrany.  

Podpora využití moderních technologií pro 
zvýšení bezpečnosti v území  

Investice do moderních technologií a účinného 
zabezpečení informačních systémů jako adekvátní reakce 
na nové bezpečnostní hrozby  

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Obce v územní působnosti MAS ORLICKO, z.s. 

Nezbytnou složkou zajištění ochrany majetku a 
zdraví obyvatel je i zajištění materiálně 
technického vybavení IZS, především stavební 
úpravy a vybavení jednotek sboru 
dobrovolných hasičů.  

Zlepšení vybavenosti jednotek sboru 
dobrovolných hasičů v území 

Rekonstrukce/modernizace požárních zbrojnic, případně 
podpora výstavby nových 

Finanční požadavky: 
x 
 
Zdroje: 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 


