
 
 

 
 

 

Dotazník pro zástupce obcí, podnikatelů a neziskových organizací 

Prioritizace aktivit Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny 

POHODA venkova, z.s. metodou ABC 

 Prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je prioritizovat určité aktivity, které jsou dle Vás 

v regionu potřebné bez ohledu na možnosti jejich financování. 

 U každé aktivity vyplňujte zakřížkováním (tzn. X) prosím pouze jednu z možností, přičemž jednotlivé 

možnosti znamenají následující: 
 

A – Významné (aktivita je v regionu potřebná, významná a prioritní) 

B - Méně významné (aktivita je významná, ovšem ne prioritní) 

C – Nevýznamné (aktivita není příliš významná) 

Hodnotící škála A B C 

A. ZÁKLADNÍ VYBAVENOST OBCÍ 

A1 – Dopravní infrastruktura 

A11 Opravy komunikací, zejména poškozených úseků silnic II. třídy č. 285, 
298, 309 a 310, silnic III. třídy a místních a účelových komunikací  

   

A12 Údržba komunikací v obcích, úprava chodníků    

A13 Zkvalitnění prostředí na zastávkách hromadné dopravy (přístřešky, koše, 
lavičky…) 

   

A14 Zřízení nízkokapacitních parkovišť     

A15 Vybudování cyklostezek – pro cestovní ruch v podhorské části regionu a 
pro cestovní ruch a běžnou cyklodopravu v mírně zvlněné části regionu 

   

A2 – Technická infrastruktura 

A21 Dobudování veřejných vodovodů     

A22 Vybudování splaškové kanalizace    

A23 Vybudování centrálních čistíren odpadních vod v obcích nebo domácích 
ČOV 

   

A3 – Nakládání s odpady 

A31 Propagace důsledného sběru, třídění a recyklace domovního a 
průmyslového odpadu  

   

A32 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů (vč. 
bioodpadu), vést k tomu především stavební firmy a zemědělské podniky  

   

A33 Zabránění vzniku nových a odstraňování starých nepovolených skládek a 
budování sběrných míst a dvorů 

   

A4 – Vzhled obcí 

A41 Nabídka vlastních pozemků nebo objektů obce pro podnikání a 
vyhledávání investorů do opuštěných a chátrajících objektů (vazba na 
opatření C12) 

   

A42 Podpora přestavby opuštěných a chátrajících objektů na objekty 
občanské vybavenosti (komunitní centra, sportoviště, domy pro seniory) 

   

A43 Revitalizace a údržba veřejných prostranství v obcích, vybavení 
potřebným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše)   

   

B. SLUŽBY PRO OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY 

B1 – Bydlení a životní podmínky 

B11 Schvalování a příprava lokalit pro bytovou výstavbu     

B12 Pomoc při zateplování domů a veřejných budov    

B13 Pořizování bytů pro sociální bydlení     



 
 

 
 

B14 Podpora lepší obslužnosti horské a podhorské části regionu veřejnou 
dopravou  

   

B15 Nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob      

B16 Zajištění dostupnosti a potřebného zesílení signálu mobilních telefonních 
sítí a zvýšení rychlosti bezdrátového připojení (vysokorychlostního přístupu k 
internetu) – především v horském pásmu regionu  

   

B17 Zlepšování bezpečnosti silničního provozu v obcích, vybavenosti 
dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a organizační akceschopnosti   

   

B2 – Vzdělávání 

B21 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování základních a mateřských škol 
vč. alternativních forem jako bytové školky 

   

B22 Vybavení dílen základních a středních škol pro podporu přírodovědných 
oborů a technických a řemeslných dovedností a další podpora 
polytechnického vzdělávání   

   

B23 Nákup a instalace vybavení pro zvýšení vnitřní a vnější technické a 
estetické hodnoty školských objektů (připojení k internetu, zeleň v okolí 
budov apod.)   

   

B24 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při praktickém vyučování a 
stážích žáků  

   

B25 Podpora zájmového vzdělávání dospělých pro růst kompetencí občanů    

B3 – Zdravotní a sociální služby 

B31 Zajištění dostupnosti základní lékařské péče v podhorské a horské části 
regionu  

   

B32 Modernizace zařízení zdravotní péče (vybavení a nezbytné stavební 
úpravy)  

   

B33 Stimulace rozvoje terénních sociálních služeb (resp. služeb v domácím 
prostředí), rozvoj komunitních center a respitní péče  

   

B34 Podpora specifických zařízení a aktivit pro děti a seniory (vč. začlenění 
dětí ze společensky znevýhodněných rodin nebo práce seniorů) 

   

B4 – Volný čas 

B41 Přestavba a modernizace objektů pro kulturní a sportovní aktivity      

B42 Podpora a obnova lidových tradic včetně tradičních řemesel a 
divadelních spolků  

   

B43 Systematická spolupráce obcí s občanskými organizacemi a iniciativami 
při plnění veřejně prospěšných cílů (akce pro děti, dospělé obyvatele a 
návštěvníky) 

   

B5 – Cestovní ruch 

B51 Budování základní turistické infrastruktury (ubytovací a stravovací 
zařízení)  

   

B52 Budování, modernizace a údržba turistické dopravní infrastruktury 
(cyklostezek, hipostezek, záchytných parkovišť, využívání cyklo- a skibusů)  

   

B53 Obnova nemovitostí zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR (zámky Opočno a N. Město, od 1. 10. 2014 kostel ve Slavoňově) 
a dalších kulturních památek  

   

B54 Propagace kulturních a přírodních hodnot regionu    

B55 Tvorba a uplatnění produktů a programů (programových balíčků) 
cestovního ruchu 

   

C. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

C1 – Vznik, modernizace a rozvoj podniků 

C11 Podpora vzniku nových malých podniků a živností (přednostně v 

tradičních řemeslných, stavebních a zpracovatelských oborech, zemědělství a 

cestovním ruchu)   

   



 
 

 
 

C12 Využití brownfields a nevyužitých objektů pro podnikání     

C13 Rekonstrukce objektů a modernizace nezemědělských podniků    

C2 – Podpora nových a udržení stávajících pracovních míst 

C21 Podpora diverzifikace podnikatelských aktivit, vč. investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských činností zemědělských subjektů 
(nepotravinářské využití produkce, venkovská turistika a agroturistika apod.) 

   

C22 Vznik nových nebo zachování dosavadních prac. míst rozvojem vnitřního 
potenciálu regionu v oblasti místní ekonomiky, cestovního ruchu a zachování 
kulturního a přírodního bohatství   

   

C23 Podpora částečných prac. úvazků a flexibilních forem prac. zapojení osob 
všeho věku a kvalifikace (zkrácené úvazky, sdílená prac. místa, podporované 
stáže aj.)  

   

C24 Podpora mimosezónní zaměstnanosti v horské oblasti a celoročního 
zaměstnávání osob (především žen) s nižší kvalifikací  

   

C25 Uplatnění místních podnikatelů při zajišťování chodu obce a v obecních 
rozvojových projektech, získávání pravidelné zpětné vazby o potřebách 
podnikatelů a pomoc   

   

C26 Podpora vzniku, vybavení a rozvoje sociálních podniků     

C27 Propagace produktů a služeb místních podniků a podpora regionální 
značky původu a kvality „Orlické hory - originální produkt“ 

   

C3 – Profesní vzdělávání 

C31 Realizace rekvalifikací      

C32 Tvorba podmínek odborných škol pro realizaci vzdělávání dospělých ve 
vazbě na vybrané profesní kvalifikace 

   

C33 Zvyšování zájmu obyvatel o podnikání    

D. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A PÉČE O KRAJINU 

D1 – Podpora zemědělství 

D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů (např. skladů, hal, 
skladištních ploch atd.)   

   

D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků pro zlepšování výkonnosti 
a kvality a pro zvyšování přidané hodnoty produktů jejich zpracováním, 
inovacemi aj.   

   

D13 Zachování postupů ekologického zemědělství     

D14 Podpora ovocnářství (zejména v podhorské části regionu) a včelařství     

D15 Směřování produkce zemědělských subjektů na místní trhy     

D16 Posílení vazeb zemědělství na zpracovatelský průmysl (zejména 
potravinářský) 

   

D17 Odborné vzdělávání a získávání dovedností pracovníků v zemědělství a 
lesnictví, vzdělávání a výzkum pro podnikatele v zemědělství 

   

D2 – Podpora lesnictví 

D21 Obnova lesa a zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků     

D22 Předcházení škodám v lesích a podpora obnovy lesů (v případech lesních 
požárů a přírodních katastrof)  

   

D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, přeměna 
porostů náhradních dřevin a neproduktivní investice v lesích  

   

D24 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů a 
jejich uvádění na trh  

   

D25 Budování a údržba lesních cest (vč. zajišťování průjezdnosti)    

D3 – Péče o krajinu 

D31 Aktivní podpora zachování biologické rozmanitosti území (zejm. v horské 
části regionu) a rozvoj ekologicky přijatelných forem cestovního ruchu, 
zachování přírodních a kulturně historických fenoménů krajiny Orlických hor  

   

D32 Péče o čistotu povrchových vod     



 
 

 
 

D33 Podpora preventivních protipovodňových opatření v intravilánech obcí a 
ve volné krajině (např. hráze, poldry, preventivní funkce rybníků, oprava 
mostků a propustků)  

   

D34 Podpora protierozních opatření     

D35 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie      

D36 Realizace pozemkových úprav      

E. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPOLUPRÁCE 

E1 – Služby veřejné správy a spolupráce obcí 

E11 Pořizování územních, regulačních, věcných a finančních plánů rozvoje 
obcí a měst, využívání inovativních finančních, administrativních a řídicích 
nástrojů  

   

E12 Podpora meziobecní spolupráce za účelem snižování provozních výdajů 
obcí a zlepšování péče o majetek  

   

E13 Vzdělávání zastupitelů a pracovníků obcí a měst, využívání dokončených 
projektů státní správy a samosprávy (např. projekt SMS ČR Rok v obci, 
CZ.1.04/4.1.00/B6.00044) a dle potřeb vybavování OÚ a MěÚ potřebnou 
informační a komunikační technikou  

   

E14 Zvyšování transparentnosti rozhodovacích procesů     

E15 Využívání metod a forem zapojování obyvatel do života obcí (např. do 
péče o prostředí v obci) a do rozhodování o otázkách jejich budoucího 
rozvoje, zavádění Místní agendy 21 

   

E2 – Mezisektorová a vertikální spolupráce uvnitř regionu 

E21 Podpora mezisektorové spolupráce obcí, podniků a NNO vč. koordinace 
jejich projektů (s libovolnou tématikou) a lepší spolupráce zemědělců 
s obcemi a místními podnikateli  

   

E22 Spolupráce subjektů ze zemědělství, lesnictví a potravinářství    

E3 – Spolupráce mimo region 

E31 Rozvoj přeshraniční kooperační sítě v oblasti cestovního ruchu, ochrany 
přírody a krajiny, spolupráce občanské společnosti a NNO (např. místní 
kultura a volný čas)   

   

E32 Pomoc místním subjektům při přípravě projektových žádostí a při 
realizaci (administraci) projektů přeshraniční spolupráce v rámci OP ČR – 
Polsko; koordinace místně a věcně příbuzných projektů  

   

E33 Spolupráce s blízkými MAS především v oblasti cestovního ruchu (Splav, 
příp. Stolové hory, Mezi Úpou a Metují aj.) a značení regionálních výrobků 
(Splav, Orlicko, Nad Orlicí)  

   

E34 Tvorba a realizace projektů spolupráce s vybranými MAS     

 


