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1   POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU 
 

Východiskem předkládané strategie je poznatek, že komunitně vedený místní rozvoj je založen na souhře tří 

klíčových prvků: definovaného venkovského území, místního mezisektorového partnerství, které v něm ve 

formě MAS působí, a strategie rozvoje, kterou zde toto partnerství realizuje:  
 

Obrázek č. 1: Prvky komunitně vedeného místního rozvoje  

 
Zdroj: Tima Liberec, s.r.o.  

 

1.1 Identifikace území  

 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. působí na území 337 km
2
 a dle údajů Českého statistického úřadu 

zde k 31.12. 2014 žilo 32 139
 
stálých obyvatel. Region je součástí Královéhradeckého kraje a NUTS II 

Severovýchod. Rozkládá se na území okresů Náchod a Rychnov nad Kněžnou ve třech správních obvodech obcí 

s rozšířenou působností (Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod). MAS POHODA venkova sídlí v obci Val. 

Územní působnost v rámci MAS Královéhradeckého kraje uvádí mapa č. 1.  

 

Mapa č. 1: Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji 

 
Zdroj: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.  
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MAS působí na území 35 obcí: Bačetín, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká Čermná, České Meziříčí, Deštné 

v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Jestřebí, Kounov, Králova Lhota, Libchyně, 

Mezilesí, Mokré, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, 

Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Přibyslav, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sendraž, Slavoňov, Sněžné, Trnov a 

Val. Přehled obcí, jejich částí, příslušnost do ORP a okresů či působnost v DSO uvádí tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Přehled obcí z území MAS 

Obec Části obce DSO ORP Okres 

Bačetín Bačetín Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

D
o
b

ru
šk

a
 

R
y

ch
n

o
v
 n

a
d

 K
n

ěžn
o
u

 

Sudín Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Bohdašín Bohdašín Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Vanovka Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Bystré Bystré Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

České Meziříčí České Meziříčí Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Skršice 

Tošov 

Deštné v Orlických 

horách 

Deštné v Orlických 

horách 

Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Dobré Dobré Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Hlinné 

Chmeliště 

Kamenice 

Rovné 

Šediviny 

Dobruška Běstviny Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky 

Dobruška 

Domašín 

Chábory 

Křovice 

Mělčany 

Pulice 

Spáleniště 

Dobřany Dobřany Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Chlístov  Chlístov Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Janov Janov Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Tis Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Kounov Hluky Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Kounov 

Nedvězí 

Rozkoš 

Šediviny 

Králova Lhota Králova Lhota Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Mokré Mokré Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Horka 

Ohnišov Ohnišov Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Zákraví Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Olešnice v Orlických 

horách 

Olešnice 

v Orlických horách 

Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Opočno Čánka Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Horka 

Dobříkovec Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky 

Opočno 

Podbřezí Chábory Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Lhota Netřeba 

Podbřezí 

Pohoří Pohoří Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Přepychy Přepychy Dobrovolný svazek obcí Vrchy 

Svazek obcí Dřížná 

Rohenice Rohenice Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 
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Sedloňov Polom  Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Sedloňov 

Semechnice Podchlumí Dobrovolný svazek obcí Vrchy 

Semechnice 

Sněžné Sněžné Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Trnov Houdkovice Dobrovolný svazek obcí Vrchy 

Trnov Svazek obcí Dřížná 

Zádolí 

Záhornice 

Val Provoz Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Val Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Jestřebí Jestřebí Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

N
o

v
é M

ěsto
 

n
a

d
 M

etu
jí

 

N
á

ch
o
d

 

Libchyně Libchyně Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Mezilesí Mezilesí Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Nové Město nad 

Metují 

Krčín Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Nové Město nad 

Metují 

Spy 

Vrchoviny 

Přibyslav Přibyslav Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Sendraž Sendraž Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Slavoňov Blažkov Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Slavoňov 

Borová Borová Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

N
á
ch

o
d

 

Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Česká Čermná Česká Čermná Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Nový Hrádek Dlouhé Dobrovolný svazek obcí „Region Orlické hory“ 

Krahulčí Dobrovolný svazek obcí Region „Novoměstsko“ 

Nový Hrádek 

Rzy 

Zdroj: Český statistický úřad, místní šetření 

 
Původně bylo součástí MAS POHODA venkova 23 obcí. V roce 2007 se odpojilo Deštné v Orlických horách a 

připojilo osm nových obcí, které jsou zapojeny také v Dobrovolném svazku obcí Region Novoměstsko. V roce 

2014 se na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva obec Deštné v Orlických horách opět připojila k Místní 

akční skupině POHODA venkova a společně s ní přistoupily další čtyři nové obce, které do této doby v žádné 

MAS nepůsobily – Králova Lhota, Mokré, Přepychy a Rohenice. Územní působnost Místní akční skupiny 

POHODA venkova, z.s. k 31.12. 2014 je zobrazena na mapě č. 2. 

 

Celé území se přirozeně člení do tří geomorfologických pásem: 

 

 horské pásmo - Borová, Česká Čermná, Deštné v Orlických horách, Dobřany, Nový Hrádek, Olešnice 

v Orlických horách, Sedloňov, Sněžné (průměrná nadmořská výška 603 m. n. m.),   

 podhorské pásmo - Bačetín, Bohdašín, Bystré, Dobré, Janov, Jestřebí, Kounov, Libchyně, Mezilesí, 

Ohnišov, Přibyslav, Sendraž, Slavoňov (průměrná nadmořská výška 460 m. n. m.),  

 mírně zvlněné pásmo - České Meziříčí, Dobruška, Chlístov, Králova Lhota, Mokré, Nové Město nad 

Metují, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Semechnice, Trnov, Val (průměrná nadmořská 

výška 295 m. n. m.).  
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Mapa č. 2: Území MAS POHODA venkova k 31.12. 2014 

 
Zdroj: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. 

 

Pro každou podoblast jsou současně charakteristické i některé socioekonomické odlišnosti (hustota 

pracovních příležitostí, dopravní dostupnost, intenzita zemědělské činnosti aj.) a také jejich rozvojový potenciál 

je odlišný: horské pásmo je turisticky přitažlivé, avšak méně atraktivní pro trvalé usídlení, mírně zvlněná, 

rovinatá část poskytuje celkově příznivé životní podmínky obyvatelům (včetně zaměstnanosti a dopravní 

dostupnosti), ale až na výjimky (tři města) není přitažlivá turisticky. Zato jsou zde dobré podmínky pro 

zemědělskou činnost. Podhorská část jakoby spojovala nevýhody obou předchozích.   

 

Socioekonomicky těží obce rovněž z rozmanitých externalit: z blízkosti větších měst (např. Přibyslav, Pohoří, 

Mokré, Bačetín, Semechnice), z dopravní dostupnosti (Podbřezí, Deštné v Orlických horách, České Meziříčí, 

Opočno, Kounov), velikosti (Nové Město nad Metují, Dobruška, Opočno, České Meziříčí), turistické 

atraktivnosti (v zimě Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Sedloňov, Nový Hrádek, mimo 

zimu zejména Nové Město nad Metují, Opočno, Dobruška), z blízkosti automobilového závodu v Kvasinách 

(Dobré, Podbřezí, Trnov, Přepychy, Semechnice) a jiných podmínek. Nevýhody specifických podmínek 

překonávají obce aktivitou při získávání dotací (např. Česká Čermná, Deštné v Orlických horách, Podbřezí, 

Pohoří, Olešnice v Orlických horách) a bohatým kulturním a sportovním životem (Dobré, Dobruška, Opočno, 

Podbřezí, Val aj.).  

 

Významné jsou efekty spolupráce obcí. Jako celek má region užitek ze spolupráce:  

 

a) v rámci MAS (v letech 2007-13 činil celkový přímý dotační příjem v rámci přístupu LEADER 41,5 mil. Kč), 

a dále ze společných projektů spolupracujících obcí (16,5 mil. Kč), které byly mimo jiné zaměřeny na 

pořízení cisternových stříkaček (Olešnice v Orlických horách), úpravu běžeckých tras, dovybavení obcí, pořízení 

informativních měřičů rychlosti či na různá propagační opatření zejména v rámci projektů přeshraniční 

spolupráce s Polskem;   

 

b) v rámci turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, v níž je významná společná propagace projektu 

„Vandrování Kačenčinou pohádkovou říší“ (týká se horské části regionu) a navazující projekt „Brány Orlických 

hor“ (týká se všech tří měst). Z operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko prostřednictvím fondu 

mikroprojektů byl podpořen projekt ,,S Kačenkou po stopách sklářů“. V rámci tohoto projektu vznikla naučná 

stezka z Deštného v Orlických horách do Orlického Záhoří, kde je v místech spjatých s místními skláři umístěno 

sedm informačních tabulí. Činnost je zajišťována prostřednictvím spolku Kačenčina pohádková říše o.s.. 

V rámci fondu mikroprojektů v Deštném v Orlických horách byl v roce 2012 otevřen dřevěný přístřešek u 

Masarykovy chaty na Šerlichu a v Sedloňově přístřešek a památník na Vrchmezí – vše v rámci projektu 
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,,Turistická mozaika Orlických hor“. V rámci česko-polské spolupráce je aktivní hned několik dalších obcí 

(Česká Čermná, Olešnice v Orlických horách, Dobruška, Opočno, Val, Pohoří či Dobré);  
 

c) ze společné podpory místních produktů (,,ORLICKÉ HORY – originální produkt
®

“), v rámci které je 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. regionálním koordinátorem. Značení místních výrobků se provádí 

v regionu Orlické hory a Podorlicko, tedy na území působnosti čtyř místních akčních skupin (Místní akční 

skupina POHODA venkova, z.s., Sdružení SPLAV, z.s., MAS ORLICKO, z.s. a NAD ORLICÍ, o.p.s.), které 

zahrnuje i větší města jako Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Dobruška či Nové Město nad Metují. Jádrem 

regionu je CHKO Orlické hory. V současné době je touto značkou certifikováno celkem 39 výrobků či souborů 

výrobků, přičemž jich je 13 z území působnosti MAS POHODA venkova. Mezi výrobky z území najdeme polní 

plodiny a byliny, dřevěné hračky, šperky, deštenský chléb, český světlý slad a dobrušská piva či novoměstské 

pečené čaje.   

 

1.1.1 Celková charakteristika a přírodní podmínky  

Celé území je ekonomicky i sociálně stabilní a nepatří k hospodářsky problémovým, resp. státem 

podporovaným regionům. Města nabízejí pracovní příležitosti, dopravní dostupnost je (kromě některých 

horských částí) dobrá. Výhodou je i pěkné a kvalitní životní prostředí, nacházejí se zde historicky cenné 

objekty a velmi dobré zázemí pro rodinnou a sportovní relaxaci. To vše vytváří z oblasti tradiční turistický cíl 

celorepublikového významu. Region v novější historii nebyl postižen sociálními ani ekonomickými otřesy, 

nedošlo k výraznější migraci obyvatelstva, k hromadnému zániku hospodaření na půdě ani k ukončení činnosti 

významných zaměstnavatelů.  

 

Výjimkou jsou místní povodně, které v posledních letech postihují území zejména podél vodních toků Zlatý 

potok a Dědina a způsobují poměrně velké materiální škody. Při likvidaci jejich následků občané mnohokrát 

osvědčili solidaritu a spolupráci a dá se říci, že i toto společně prožívané nebezpečí přispívá k soudržnosti 

obyvatel podhorských obcí. V roce 2005 bylo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje stanoveno záplavové 

území významného vodního toku Bělá a navržené je záplavové území kolem vodních toků Dědina a Zlatý 

potok. 

 

Území MAS se nachází v mírném klimatickém pásu. Podnebí je výrazně závislé na nadmořské výšce, na 

sklonku podzimu a během zimy se často objevuje teplotní inverze. Nejvíce srážkových dní je v Orlických horách 

v zimě, méně v létě a nejméně v přechodných ročních obdobích. Průměrný roční úhrn atmosférických srážek 

dosahuje v nižších oblastech 800 – 1 000 mm, ve vrcholových oblastech okolo 1 300 mm, v podhůří pak 600-

700 mm. 

 

Orlické hory s výškou kolem 1000 m. n. m. (nejvyšším vrcholem je Velká Deštná 1 115 m. n. m.) se rozkládají 

v příhraniční horské části. Jejich chráněná krajinná oblast byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČR dne 28.12. 

1969. Přímo na území CHKO se nacházejí pouze tři obce z regionu MAS  - Deštné v Orlických horách, Olešnice 

v Orlických horách a Sedloňov.  
 

Hlavním důvodem vyhlášení Orlických hor chráněnou krajinnou oblastí je ochrana a uchování harmonicky 

vyvážené krajiny, kde se prolínají přírodní prvky s výsledky dlouhodobého působení a činnosti člověka. Celé 

území CHKO je také chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Je zde poměrně pestrá mozaika dochovaných 

ekosystémů se značnou koncentrací výskytu chráněných rostlin a živočichů. Svérázný charakter má i zdejší 

tradiční architektura.  
 

Na většině území regionu je zdravé životní prostředí, neboť úroveň znečištění ovzduší je v rámci území 

působnosti MAS POHODA venkova na velmi dobré úrovni. Nejvyšší hodnoty průměrné koncentrace 

znečišťujících látek jsou v drtivé většině případů ve všech třech městech (Dobruška, Nové Město nad Metují, 

Opočno), naopak nejnižší hodnoty jsou zejména v horských částech území, převážně v Deštném v Orlických 

horách. 
 

Z hlediska členitosti, lesnatosti a barevnosti je na většině území krásná příroda. Zejména v horských oblastech 

se na území CHKO či v jiných chráněných lokalitách vyskytuje řada přírodních úkazů. Jak bylo uvedeno výše, 

území MAS je členité, neboť se zde nachází horské (prům. nadm. výška 603 m. n. m.), podhorské (prům. nadm. 

výška 460 m. n. m.) a mírně zvlněné pásmo (prům. nadm. výška 295 m. n.m.). Lesní pozemky zabírají 31,2% 

plochy území a tvoří 77% plochy nezemědělské půdy. Lesní pozemky v území jsou součástí velkých lesních 

komplexů se stanoveným plánem péče na lesních pozemcích a lesním hospodářským plánem. Na území se 

nachází přírodní lesní oblast č. 25 Orlické hory, která se vyznačuje vysokou ekologickou stabilitou a oblast č. 26 

Předhoří Orlických hor, jenž vykazuje zvýšený podíl smrkových monokultur. Z jehličnatých dřevin se v území 

vyskytuje především smrk ztepilý a borovice, z listnatých dřevin dub, bříza a buk. Funkce lesů je hospodářská, 

vodohospodářská, vodoochranná, infiltrační a rekreační. Vodní toky se nachází převážně v horském a 

podhorském pásmu.    



 

7 

 

1.1.2 Zdůvodnění výběru území  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bude realizována na území působnosti Místní akční skupiny 

POHODA venkova, z.s.. Jedná se o konkrétní subregionální oblast, která byla blíže specifikována v odd. 1.1. 

Původně území tvořilo 23 obcí, z nichž většina úzce spolupracovala již v rámci Dobrovolného svazku obcí 

,,Region Orlické hory“. Převážná část z nich (20) byla ze správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Dobruška, pouze 3 obce byly ze správního obvodu ORP Náchod (Borová, Česká Čermná, Nový Hrádek). 

Zástupci subjektů z těchto 23 obcí dne 15.8. 2005 v Podbřezí podepsali Smlouvu o založení občanského 

sdružení, které se prezentovalo mottem ,,Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA“.    

 

S přípravou na programové období 2007-2013 došlo i ke změně územní působnosti MAS, neboť v roce 2007 se 

odpojila obec Deštné v Orlických horách a naopak přibylo 8 nových obcí, z nichž převážná část byla 

z Dobrovolného svazku obcí Regionu ,,Novoměstsko“. Tento dobrovolný svazek úzce spolupracoval 

s Dobrovolným svazkem obcí ,,Region Orlické hory“, a tak tato změna územní působnosti byla logickým 

vyústěním společných aktivit. 

 

Doposud poslední změna územní působnosti proběhla v roce 2014, kdy se k MAS POHODA venkova vrátila 

obec Deštné v Orlických horách a do činnosti se nově zapojily 4 obce ze správního obvodu ORP Dobruška, které 

doposud v žádné místní akční skupině nepůsobily. Pro programové období 2014-2020 tak územní působnost 

Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. čítá území 35 obcí. 

 

V souhrnu je možné konstatovat, že výběr území vychází zejména z dlouhodobě ověřených fungujících 

partnerských pojítek v území. Většina obcí z území je zvyklá spolupracovat, a to v rámci dobrovolných svazků 

obcí, či v rámci správních obvodů svých ORP (zejména Dobruška a Nové Město nad Metují). Území MAS 

kromě partnerských principů respektuje i geografické či správní podmínky tak, aby teritorium bylo celistvé a 

mohlo spolu efektivně spolupracovat, a to nejen v oblasti veřejného sektoru, ale i v rámci podnikatelského a 

neziskového.     

 

1.2 Identifikace MAS a její poslání 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (zkráceně MAS Pv) je od 1.1. 2014 spolkem s identifikačním 

číslem 27005577. Původně místní akční skupina vznikla po několikaměsíčních přípravách dne 15.8. 2005 jako 

občanské sdružení za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. 

Registrace stanov byla na Ministerstvu vnitra provedena dne 22.7. 2005 pod jednacím číslem VS/1-1/61407/05-

R a nový název Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. byl do spolkového rejstříku zapsán krajským 

soudem dne 3.1. 2015. 

 

Tabulka č. 2: Základní identifikační údaje 

Název: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

Zkratka: MAS POHODA venkova, MAS Pv 

Sídlo a hlavní kancelář: Val 26, 518 01 Dobruška 

Identifikační číslo: 270 05 577 

Obecný e-mail: mas@pohodavenkova.cz 

Obecný telefon: +420 602 114 007 

Webové stránky: www.pohodavenkova.cz 

Právní forma: spolek 

Statutární zástupce: Beseda Val z. s. zastoupený Lubošem Řehákem - předseda 

Manažerský tým: Ing. Tomáš Vidlák, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

Luboš Řehák, předseda a finanční manažer 

Ing. Olga Prázová, asistentka 

Renata Holečková, administrativní pracovnice a účetní 

Území MAS: 35 obcí z Královéhradeckého kraje z území tří obcí s rozšířenou působností, 

ORP Dobruška: Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí, Deštné v Orlických 

horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, 

Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, 

Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov, Val 

ORP Nové Město nad Metují: Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nové Město nad Metují, 

Přibyslav, Sendraž, Slavoňov  

ORP Náchod: Borová, Česká Čermná, Nový Hrádek 

Zdroj: vlastní zpracování 
 



 

8 

 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. je samostatnou právnickou osobou, která má dle svých stanov 

celkem pět orgánů, jejichž přehled uvádí následující tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 3: Základní přehled orgánů MAS 

Název Počet členů Zpřesňující popis 

Valná hromada dle počtu členů MAS nejvyšší orgán spolku 

Předseda 1 člen statutární orgán 

Programový výbor minimálně 9 členů, vždy však lichý počet výkonný a rozhodovací orgán 

Výběrová komise minimálně 9 členů, vždy však lichý počet výběrový orgán 

Kontrolní a monitorovací komise 5 členů kontrolní orgán 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Kromě těchto orgánů se členové místní akční skupiny dle své převažující činnosti dělí i do tří zájmových skupin, 

které byly Valnou hromadou vytvořeny v souladu se zaměřením SCLLD. Dále má místní akční skupina zřízen 

festivalový výbor, který se od roku 2014 věnuje organizaci Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka a 

certifikační komisi, která má na starosti regionální značení produktů značkou ,,ORLICKÉ HORY originální 

produkt
®
“. Příležitostně fungují i tematické pracovní skupiny, které se věnují určitým vymezeným oblastem. 

 

Během dosavadní činnosti byla Místní akční skupina POHODA venkova příjemcem několika dotací a grantů: 
 

 v roce 2005 byla MAS podpořena z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

(Leader+) částkou 575 tis. Kč, která byla použita na dokončení strategie území, vybavení kanceláře 

základní technikou a k vlastní prezentaci a prezentaci Leaderu 

 v r. 2006 MAS získala 3 mil. Kč z programu Leader ČR, díky čemuž bylo v území podpořeno 7 záměrů 

 v r. 2008 byla MAS vybrána k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 z osy IV Leader, 

díky čemuž získala finanční prostředky na vybavení a chod kanceláře (cca 7 mil. Kč) a na podporu 

projektů místních žadatelů (cca 41 mil. Kč) v těchto letech 

 od Královéhradeckého kraje MAS každoročně získává dotaci na úhradu režijních nákladů 

 v letech 2007-2009 MAS obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na 

značení domácích výrobků (690 tis. Kč)   

 v letech 2012 a 2013 MAS obdržela dotaci z Ministerstva kultury na Mezinárodní hudební festival F. L. 

Věka (650 tis. Kč), na který obdržela dotaci i z Královéhradeckého kraje (20 tis. Kč) či z měst z území 

(Dobruška, Nové Město nad Metují) 

 
Posláním Místní akční skupiny POHODA venkova je: 
 

a) podporovat obnovu a rozvoj regionu získáváním finančních prostředků pro místní subjekty,  

b) aktivovat potenciál regionu pomocí vnitřní mezisektorové spolupráce a koordinací záměrů a aktivit 

místních subjektů,  

c) dbát přitom na zachování kulturního a přírodního dědictví regionu, na sociálně, ekonomicky a 

environmentálně udržitelný rozvoj, na mezisektorové partnerství a spolupráci, na transparentnost 

rozhodovacích procesů a zapojení veřejnosti a na rovné příležitosti různých skupin obyvatel a místních 

subjektů. 

 

MAS bude v období 2014-20 působit ve třech základních rolích:  
 

I.  jako poskytovatel finančních prostředků místním subjektům ze zdrojů získaných pro realizaci SCLLD,  

II.  jako iniciátor pozitivních změn v regionu, zejména v posilování mezisektorové spolupráce a spolupráce 

místních samospráv,   

III.  jako poradenské a vzdělávací centrum pro místní subjekty včetně obcí (např. odborná pomoc 

žadatelům o granty, dotace a koordinace jejich záměrů a aktivit).   

 

1.3 Historie MAS a zkušenosti s rozvojem území  

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. je otevřeným spolkem složeným ze zástupců zemědělských a 

nezemědělských organizací a podnikatelů, neziskových organizací, obcí a jejich zástupců a dalších aktérů 

působících na územní působnosti MAS.   

 

1.3.1 Historie vzájemné spolupráce  

Od počátku bylo jedním z cílů vznikajícího místního partnerství podpořit spolupráci subjektů z různých 

sektorů (podnikatelský, neziskový a veřejný sektor) se zaměřením na diverzifikaci venkovského hospodářství a 
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celkový rozvoj území, zpracovat hodnotnou Strategii MAS a především připravit území na práci „metodou 

Leader“. 
 

MAS byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR 22. 7. 2005 a bylo jí přiděleno IČ. Spolupráce byla stvrzena 

na ustavující Valné hromadě (15. 8. 2005) v obci Podbřezí podpisem Zakládací smlouvy 23 zástupci daného 

území a také byla schválena činnost Místní akční skupiny POHODA venkova členy zastupitelstev všech měst a 

obcí území.  

 

Smlouvu o založení MAS podepsali zástupci všech tří sektorů: veřejný sektor (7 zástupců), neziskový sektor - 

sdružení, sportovní kluby apod. (9 zástupců), soukromý sektor - podnikatelé, zemědělci, farmáři apod. (7 

zástupců).  

 

Po registraci občanského sdružení začalo jeho vedení propagací, vysvětlováním smyslu jeho existence, 

podstaty iniciativy LEADER, a to jednak jednotlivým občanům, ale i podnikatelům, zemědělcům, zástupcům 

obcí a dalším organizacím. 

 

Od počátku byla základní myšlenkou činnosti podpora kvality života ve venkovských oblastech, a to zejména 

tím, že se spojí neziskové organizace s podnikateli, zemědělci a místními samosprávami a budou spolupracovat 

na činnostech rozvíjející region. Základním principem je dobrovolná spolupráce členů MAS a aktivní zapojení.  

 

Od 1.1. 2014 se díky novele Občanského zákoníku z občanského sdružení stal automaticky spolek, jehož 

členové právě kvůli novelizaci tohoto zákoníku a zároveň v souvislosti s přípravou na nové programové období 

2014-2020 a v souladu s podmínkami pro standardizaci místních akčních skupin na Valné hromadě konané dne 

20.11. 2014 v Podbřezí schválili nové stanovy a zároveň i nový název spolku, který je Místní akční skupina 

POHODA venkova, z.s..   

 

1.3.2 Strategické dokumenty a vývoj územní působnosti MAS  

Prvním uceleným strategickým dokumentem určeným k rozvoji regionu byla Integrovaná územní strategie, 

která byla schválena na konci roku 2006. Tato strategie, jejímž tématem bylo ,,Zvyšování kvality života a 

životního prostředí ve venkovských oblastech“, byla zpracována v součinnosti s Regional Development 

Agency Rychnov nad Kněžnou. Tato integrovaná strategie, která měla následující tři priority: Infrastruktura, 

Životní prostředí a Obyvatelstvo, byla vytvořena pro území 23 obcí: Bačetín, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká 

Čermná, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Nový Hrádek, 

Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov a Val. 

 

Druhým významným rozvojovým dokumentem byl Strategický plán Leader ,,Krok za krokem s POHODOU 

venkovem“, který byl schválen Valnou hromadou MAS dne 19.12. 2007. Tento strategický plán obsahuje dvě 

hlavní priority: I. – napomáhat k tomu, aby celý region a jednotlivé obce byly místem, KDE LIDÉ CHTĚJÍ A 

MOHOU ŽÍT; II. – napomáhat k tomu, aby v obci a celém regionu spolupracovaly subjekty ze všech tří 

sektorů a čtyři hlavní cíle: A – vytvářet v obcích podmínky pro to, aby tam lidé trvale mohli a chtěli žít; B – 

rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost; C – aktivně spoluutvářet a chránit životní 

prostředí; D – rozvíjet činnost místní akční skupiny. Jelikož se v roce 2007 odpojilo Deštné v Orlických horách a 

zároveň připojilo osm nových obcí (České Meziříčí, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nové Město nad Metují, 

Přibyslav, Sendraž, Slavoňov), které byly zapojeny také v Dobrovolném svazku obcí Region ,,Novoměstsko“, 

týkala se realizace tohoto strategického plánu následujících 30 obcí: Bačetín, Bohdašín, Borová, Bystré, Česká 

Čermná, České Meziříčí, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Jestřebí, Kounov, Libchyně, Mezilesí, 

Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, 

Přibyslav, Sedloňov, Semechnice, Sendraž, Slavoňov, Sněžné, Trnov a Val.   

 

Třetím a nejaktuálnějším dokumentem je tato Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 

Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020, která má stanoveno pět klíčových oblastí 

rozvoje regionu: A – Základní vybavenost obcí; B – Služby pro obyvatele a návštěvníky; C – Podnikání, 

zaměstnanost, profesní vzdělávání; D – Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu; E – Veřejná správa a spolupráce. 

Jelikož od 1.1. 2014 se do územní působnosti MAS POHODA venkova vrátila obec Deštné v Orlických horách a 

zároveň se připojily čtyři obce, které doposud neposkytly území žádné MAS (Králova Lhota, Mokré, Přepychy, 

Rohenice),  byla tato strategie zpracována a bude realizována na území těchto 35 obcí: Bačetín, Bohdašín, 

Borová, Bystré, Česká Čermná, České Meziříčí, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, 

Chlístov, Janov, Jestřebí, Kounov, Králova Lhota, Libchyně, Mezilesí, Mokré, Nové Město nad Metují, Nový 

Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Přibyslav, Rohenice, 

Sedloňov, Semechnice, Sendraž, Slavoňov, Sněžné, Trnov a Val.     
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1.3.3 Zkušenosti s rozvojem území  

Od svého vzniku se místní akční skupina věnovala rozvoji svého území.  

 

1.3.3.1 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (Leader+) 

Na konci roku 2005 se členové MAS rozhodli vypracovat strategii daného území a byla podána žádost o finanční 

podporu z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, podopatření 2.1.4c (Leader 

+). Žádost byla úspěšně schválena a MAS získala dotaci ve výši 575 000,- Kč, která byla použita na dokončení 

strategie území, vybavení kanceláře MAS základní technikou a k vlastní prezentaci i prezentaci Leaderu jako 

takového. Cílem projektu bylo zapojit aktivní občany regionu ze všech odvětví podnikatelské, neziskové, ale i 

státní sféry tak, aby se zapojili do zpracovávání Integrované územní strategie MAS.  

 

1.3.3.2 Program Leader ČR 

V roce 2006 MAS úspěšně zaregistrovala svůj projekt ,,Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA“ do 

programu Leader ČR. Při výběrovém řízení se místní akční skupina umístila na sedmém místě a získala dotaci 

ve výši 3 miliony korun. Výzva k předkládání projektů se uskutečnila 20.4.2006, původně se přihlásilo 11 

žadatelů. Kvůli velkému počtu kvalitních žádostí nemohl být žádný projekt podpořen ze 100 %.  

 

Podpořeny byly projekty různého zaměření: 

 

Tabulka č. 4: Přehled projektů podpořených z programu Leader ČR 

 Název projektu Žadatel - příjemce Celk. náklady (Kč) Dotace (Kč) 

1 Biomelky Radoslava Šimáčková 952 000 300 000 

2 
Koncertní střešní konstrukce a 

pódium 

Občanské sdružení 

Beseda Val 
443 851 350 000 

3 
Nákup mulčovače EKOFARMA Strakovec 

s.r.o.  
826 000 240 000 

4 
Kanalizace k sídlišti rodinných 

domů 

Obec Česká Čermná 
707 000 440 000 

5 
Nákup techniky na údržbu mezí a 

příkopů 

Ing. Jiří Petr 
2 380 000 690 000 

6 
Nákup stroje na údržbu veřejných 

prostranství 

Obec Olešnice  

v Orlických horách 
1 100 000 490 000 

7 Rekonstrukce střechy stodoly Miloš Valtera 887 918 190 000 

 Celkem   7 296 769 2 700 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Subjekty sdružené v MAS tak prokázaly, že umí spolupracovat, postupovat podle společné strategie a 

získávat prostředky pro rozvoj regionu 

 

1.3.3.3 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 

Dne 20.12. 2007 byla na Centrálním pracovišti SZIF v Praze zaregistrována Žádost o realizaci Strategického 

plánu Leader ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ do opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu 

rozvoje venkova ČR 2007-2013, která následně úspěšně prošla administrativní kontrolou a kontrolou 

přijatelnosti a na základě rozhodnutí hodnotitelské komise byla dne 5.6. 2008 žádost schválena k podpoře. 

Místní akční skupina POHODA venkova se tak ocitla ve společnosti 48 místních akčních skupin, jejichž 

strategické plány byly v I. kole hodnocení vybrány k realizaci a dne 11.7. 2008 tak mohla být na Regionálním 

odboru SZIF v Hradci Králové podepsána Dohoda o poskytnutí dotace v rámci PRV. 

 

Priority a cíle stanovené ve strategickém plánu byly naplňovány prostřednictvím realizace projektů, které byly 

předkládány místními žadateli a následně administrovány místní akční skupinou za kontroly RO a CP SZIF 

v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. 

Příjem projektů do osmi fichí opatření (tematických oblastí) probíhal v rámci vyhlášených výzev, kterých 

v období let 2008-2014 bylo celkem jedenáct.  

 

Celkový přehled 

Během realizace strategického plánu místní akční skupina vyhlásila celkem 11 výzev, v rámci kterých mohli 

žadatelé předkládat v mezích stanovených podmínek žádosti o dotaci do vyhlašovaných oblastí. Celkem bylo 

předloženo 200 projektových záměrů, přičemž zrealizováno jich bylo 125. Požadovaná výše dotace u 125 
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schválených projektů byla 41 621 520,- Kč, přičemž ta proplacená byla zejména s ohledem na ušetřené finanční 

prostředky v rámci provedených zadávacích řízení o něco menší – konkrétně ve výši 40 686 514,- Kč. 

 

Tabulka č. 5: Celkový přehled realizace SPL v období 2008-2014 

Fiche Počet 

předložených 

žádostí 

Počet 

zrealizovaných 

projektů 

Požadovaná 

dotace (v Kč) 

Proplacená 

dotace (v Kč) 

1 Konkurenceschopnost 45 34 5 722 665,- 5 674 818,- 

2 Firmy a produkty 21 12 4 267 206,- 4 216 179,- 

3 Cestovní ruch 8 4 1 735 392,- 1 735 392,- 

4 Infrastruktura 26 22 8 194 753,- 7 879 847,- 

5 Občanská vybavenost I 90 47 18 843 862,- 18 362 090,- 

6 Občanská vybavenost II 2 0 0,- 0,- 

7 Kulturní dědictví 8 6 2 857 642,- 2 818 188,- 

8 Vzdělávání 0 0 0,- 0,- 

CELKEM 200 125 41 621 520,- 40 686 514,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podpora byla směřována do 8 tematických oblastí vymezených prostřednictvím fichí, které byly zaměřeny na 

podporu zemědělského a nezemědělského podnikání vč. cestovního ruchu, na budování veřejné infrastruktury a 

zajištění občanské vybavenosti v obcích, na podporu kulturních památek a na vzdělávání. 
 

1.3.3.4 Projekty spolupráce MAS 

V programovém období 2007-2013 se MAS úspěšně zapojila do realizace projektů spolupráce v rámci opatření 

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR. V rámci tří projektů spolupráce místních 

akčních skupin si MAS POHODA venkova vyzkoušela spolupráci nejen s tuzemskými MAS, ale i s těmi 

zahraničními (Lotyšsko, Litva).  

 

Název projektu: Orlické hory pro všechny 

Zapojení partneři: NAD ORLICÍ, o.p.s., Místní akční skupina ORLICKO, Místní akční skupina POHODA 

venkova 

Realizace projektu: 6/2011 – 8/2012 

Celková dotace projektu: 2 229 112,- Kč 

Dotace pro MAS Pv: 284 471,- Kč   

Popis: Cílem projektu bylo zlepšit možnosti trávení volného času pro handicapované osoby regionu Orlických 

hor a Podorlicka. Nejprve došlo ke zmapování možností turistických služeb v regionu a jejich vhodnosti pro lidi 

s různým handicapem. Zmapovaným subjektům byla nabídnuta možnost certifikace a jednou z podpůrných 

aktivit byla i školení pro poskytovatele služeb zaměřená na zpřístupnění pro handicapované osoby a získání 

certifikace. Nedílnou součástí projektu byly investiční aktivity cílené na místní handicapované občany a 

završením celého projektu bylo uspořádání 3 společných akcí zaměřených na setkání a navázání partnerství mezi 

organizacemi pracujícími s handicapovanými osobami. 

 

Název projektu: ABC pro místní výrobce 

Zapojení partneři: Místní akční skupina POHODA venkova, MAS Železnohorský region, o.s. (2 z ČR), 

Association Cesu rajona lauku partnerka, Association SATEKA, Vidzeme Rural Partnership "Brasla", Public 

and private partnership society "Zied zeme", Madona Municipality Foundation (5 z Lotyška), Kedainiai district 

local action group, Local action group "Pajurio kraštas" (2 z Litvy) 

Realizace projektu: 9/2013 – 12/2014 

Celková dotace projektu: 435 856,- Kč (česká část projektu) 

Dotace pro MAS Pv: 205 867,- Kč   

Popis: V rámci projektu byl zástupcům z Litvy a Lotyšska detailně představen český systém certifikace a odbytu 

výrobků tuzemských partnerů. Na základě těchto zkušeností byl v zahraničních regionech vytvořen obdobný 

systém, který byl prověřen na společných akcích pro výrobce v ČR i zahraničí. V rámci projektu vznikl materiál 

příkladů dobré praxe, proběhlo vzájemné setkávání v rámci mezinárodních seminářů o regionálních produktech, 

dále byla uskutečněna exkurze do zahraničí a bylo uspořádáno mezinárodního setkání výrobců v Dobrušce. 

Hlavním mottem projektu byla asistence a pomoc při vytvoření zrcadlového systému certifikace regionálních 

produktů pro partnery. 
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Název projektu: Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji 

Zapojení partneři: Společná Cidlina, z.s., Místní akční skupina POHODA venkova, z.s., Hradecký venkov, 

o.p.s., MAS Mezi Úpou a Metují, Místní akční skupina Krkonoše, o.s., Místní akční skupina Království-Jestřebí 

hory, o.p.s., MAS Brána do Českého ráje, Otevřené zahrady Jičínska, MAS Královédvorsko, o.s., Sdružení 

Splav, z.s., NAD ORLICÍ, o.p.s., Podchlumí o.s., Místní akční skupina Broumovsko+, Místní akční skupina 

Stolové hory   

Realizace projektu: 9/2014 – 6/2015 

Celková dotace projektu: 6 318 565,- Kč 

Dotace pro MAS Pv: 498 635,- Kč   

Popis: Účelem projektu je posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. 

S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 bude zpracována doporučující metodika na téma: uplatňování 

principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů, využití MAS jako platformy pro různé 

aktivity v oblasti regionálního rozvoje.  
 

1.3.3.5 Další projekty MAS 

Kromě výčtu výše uvedených akcí byla Místní akční skupina POHODA venkova během své dosavadní činnosti 

příjemcem několika dalších dotací a grantů: 
 

 od Královéhradeckého kraje MAS každoročně získává dotaci na úhradu režijních nákladů 

 v letech 2007-2009 MAS obdržela dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na 

značení regionálních produktů (690 tis. Kč)   

 v letech 2012, 2013 a 2014 MAS obdržela dotaci z Ministerstva kultury na Mezinárodní hudební 

festival F. L. Věka (850 tis. Kč), na který obdržela dotaci i z Královéhradeckého kraje (20 tis. Kč) či 

z měst z území (Dobruška, Nové Město nad Metují) 

 

Z výčtu je patrné, že kromě leaderovských projektů se MAS věnuje i dalším akcím, mezi které patří např. 

organizace Mezinárodního hudebního festivalu F.L. Věka či zajištění certifikace značení regionálních 

produktů značkou ,,ORLICKÉ HORY originální produkt
®
“, kde MAS vystupuje jako regionální koordinátor 

značky.   

 

 

1.4 Identifikace strategie 

 

Nositelem (vlastníkem) této strategie je Místní akční skupina POHODA venkova, z.s..  

 

Strategie je zpracována pro období 2014 (resp. 2015) až 2020 (resp. 2023). Je tematicky kompletní a 

zahrnuje potřeby různých subjektů (DSO, měst a obcí a jejich příspěvkových organizací, neziskových 

organizací, podnikatelů, malých a středních podniků).     

 

Při zpracování této strategie komunitně vedeného místního rozvoje měl hlavní zodpovědnost Programový 

výbor, který zejména kordinoval celý proces přípravy a následné tvorby strategie. Během přípravy této 

strategie koncem roku 2014 došlo ke změně stanov a ke změně názvu spolku v souladu s novým Občanským 

zákoníkem, na základě čehož byly dne 20. listopadu 2014 na Valné hromadě v Podbřezí uskutečněny volby do 

volených orgánů MAS.  

 

Odbornou pomoc při zpracování poskytla výzkumná a poradenská agentura Tima Liberec, s.r.o. 
(www.tima-liberec.cz), která vyvinula metodiky jednotlivých přípravných kroků, koncipovala části strategie a 

zpracovala návrhy některých oddílů.  

 

V průběhu přípravy strategie byly používány mimo jiné tyto metody a techniky: 

- sekundární analýza dokumentace (studie, strategie, koncepce, viz. např. kap. 3, dále Národní číselník 

indikátorů, návrhy programů financovaných z ESI fondů, analýzy a studie výzkumných a státních institucí a 

další)  

- využití statistických údajů a databází (včetně potřeb a záměrů pro kap. 3) 

- písemné a e-mailové dotazování v území (starostové obcí, představitelé podniků a neziskových organizací)  

- individuální a skupinové rozhovory  

- komunitní projednávání (setkání s veřejností v jednotlivých částech regionu) 

- práce tematických pracovních skupin 

- shromažďování připomínek (osobně, telefonicky a e-mailem) 

- technika ABC pro určení priorit  
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- brainstorming 

- SWOT analýza  

- expertní posuzování 

 

 

Při tvorbě strategie byly dodrženy tyto principy 
1
:  

 

 transparentní příprava strategie a její publicita 

 zapojení co nejširšího okruhu místních subjektů (obcí, organizací a občanů) a otevřenost pracovních 

verzí strategie pro změny 

 tematická úplnost a provázanost  

 příprava „zdola“ od potřeb místních organizací a obcí  

 princip partnerství (spolupráce subjektů při přípravě, propojení příležitostí a potřeb měst a okolního 

venkovského území, sdílení informací aj.) 

 integrovanost a vícesektorovost záměrů a řešení  

 vertikální propojení strategie (vazby na strategické a koncepční materiály měst, DSO, ORP, CHKO, 

kraje a resortů)  

 horizontální koordinace potřeb a záměrů místních subjektů (skupiny obcí, firma a obec apod.)  

 respektování relevantních programových dokumentů ČR (návrhy operačních programů a Programu 

rozvoje venkova ČR ve verzích předložené vládě ČR v červenci 2014) 

 respektování závazné i doporučené metodiky MMR pro tvorbu integrovaných nástrojů, resp. SCLLD 
2
  

 dodržení obecné intervenční logiky evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro období 

2014-20 

 princip projektového řízení tvorby strategie  

 identifikace finančních zdrojů (pokud to bylo možné) na úrovni programů financovaných z ESI fondů, 

resortních programů a krajských dotačních programů  

 obsah strategie odpovídající principům udržitelného rozvoje v sociálním, ekonomickém a 

environmentálním ohledu  

 vazba cílů a navrhovaných opatření a aktivit (odd. 3.3) na vyhodnocenou SWOT analýzu (odd. 2.8) a 

SWOT analýzy na analýzu problémů, resp. současného stavu (kap. 2), na analýzu potřeb (odd. 2.7) a na 

soulad se strategiemi kraje a ČR (odd. 3.3 a 3.6)  

 vazba navržené implementace strategie na rozsah, charakter a obsah návrhové části  

 

 

Důležité vysvětlivky: 

 
 

Předkládaná strategie obsahuje všechny v přípravě identifikované potřeby, problémy a rozvojové 

příležitosti regionu, bez ohledu na to, mohou-li být financovány z veřejných nebo soukromých, 

evropských nebo tuzemských, místních nebo krajských zdrojů. Výsledky realizace této strategie nemohou 

záviset pouze na nabídce finančních příležitostí EU/ČR, nýbrž na využití všech dostupných finančních zdrojů, 

jimiž jsou programy financované ze zdrojů ESI fondů, resortní programy ministerstev, krajské grantové a další 

prostředky, volné prostředky obcí, nadační zdroje a vlastní prostředky podnikatelských a nepodnikatelských 

subjektů v regionu.  

 

Seznam aktivit nemusí být konečný; podobně jako v programech financovaných z ESI fondů jde o typy aktivit, 

které mohou být v zájmu dosažení daného specifického cíle podporovány.  

 

Pokud se v této strategii uvádějí příklady konkrétních aktivit, nejde v žádném případě o předběžný výběr 

konkrétních projektů a příjemců, nýbrž o ilustrativní příklady potřeb, které slouží k názornějšímu vysvětlení 

smyslu daného opatření nebo aktivity.   

 

♠ ♠ ♠ 
 

                                                 
1
 Principy jsou v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií, verze k 30. 11. 2012, Min. financí ČR (viz www.verejne-

strategie.cz). Řadu z nich však nově formulujeme na základě mnohaletých zkušeností s metodou LEADER.    
2 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (23. 5. 2014, 10. 11. 2015) a 

Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 (ze 17. 5. 2014).  

http://www.verejne-strategie.cz/
http://www.verejne-strategie.cz/
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Tato strategie odpovídá všem hlavním směrům podpory venkova pomocí CLLD, jak je formuluje Dohoda o 

partnerství pro programové období 2014-2020 ve verzi z 11. 8. 2014 předložené ke schválení Evropské komisi 

(odd. 3.1.1) a je plně slučitelná se zněním aktuálních návrhů programů financovatelných ze zdrojů ESI fondů:  

 

 Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na 

trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci 

místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově. 

 Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí 

ve venkovském prostoru. 

 Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti 

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

nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti. 

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

služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života). 

 Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru. 

 Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a 

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

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

vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti 

zavádění technických i netechnických inovací. 

 Realizace pozemkových úprav, realizace opatření zlepšujících biodiverzitu. 

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

prvotních zdrojů za druhotné suroviny. 

 Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, koordinace agroenvironmentálních opatření 

pro zlepšení vzhledu krajiny. 
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apod. – a podobně 
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DSO – dobrovolný svazek obcí 

ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy 
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ORP – obec s rozšířenou působností 

prům. – průměrný  

r. – rok 

SCLLD – strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

tis. – tisíc  
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