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1. Zdroje informací ke strategické části 
 



2. Struktura strategické části 
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3. Vize území MAS Uničovsko o.p.s. pro 
programovací období 2014 - 2020  

 Vize výstižně vyjadřuje celkový dlouhodobý souhrn úkolů, které MAS čekají na její 

cesta k rozvoji. 

 

Vize MAS Uničovsko o.p.s. 
 

„ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO JAKO MÍSTO PRO ŽIVOT ŠŤASTNÝCH, ZDRAVÝCH A 

SPOKOJENÝCH OBYVATEL, KTEŘÍ MAJÍ PRÁCI A JSOU OHLEDUPLNÍ KE SVÉMU 

OKOLNÍMU PROSTŘEDÍ, UDRŽUJÍ A SPOLUPRACUJÍ NEJEN NA ROZVOJI SVÉHO 
REGIONU, ALE UDRŽUJÍ ROVNĚŽ PŘÁTELSKÉ VZTAHY S OKOLNÍMI I VZDÁLENĚJŠÍMI 

REGIONY V RÁMCI ČR I EU. SNAŽÍ SE ŠETRNĚ VYUŽÍVAT MÍSTNÍ ZDROJE A CHRÁNIT JE 

PRO DALŠÍ GENERACE.“ 

 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 1: Území MAS Uničovsko místem pro kvalitní a plnohodnotný život   
     obyvatel, s ohledem na okolní prostředí 
 
Specifický cíl 1.1: Plnohodnotný život obyvatel území 
 
Priorita 1.1.1: Zvýšení kvality služeb a vybavenosti obcí 
 
Opatření: 
 A. Výstavba, opravy a rekonstrukce veřejných budov, zvýšení jejich energetické  
      úspornosti (obecní úřady, knihovny, školy, hasičské zbrojnice,…) 
 

 B. Výstavba a rekonstrukce domů a bytů (sociální, startovací, pro seniory,         
      malometrážní,…) 
 

 C. Úprava veřejných zařízení a prostranství (zvýšení kvality, bezbariérovost,…) 
 

 D. Zkvalitnění sociálních a poradenských služeb (podpora rodin, seniorů,  
      sociálně slabých,…) 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 1: Území MAS Uničovsko místem pro kvalitní a plnohodnotný život   
     obyvatel, s ohledem na okolní prostředí 
 
Specifický cíl 1.1: Plnohodnotný život obyvatel území 
 
Priorita 1.1.2: Aktivní místní komunita a spolky, dostupnost volnočasových aktivit 
 
Opatření: 
 A. Výstavba a obnova zázemí pro komunitní a spolkovou činnost, pořízení vybavení 
      (klubovny, herny,…) 
 B. Výstavba a obnova kulturních, sportovních a volnočasových areálů (hřiště,     
      koupaliště,..) 
 C. Podpora volnočasových akcí pro děti, mládež, rodiny a místní komunity  
      (senioři,…) 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 1: Území MAS Uničovsko místem pro kvalitní a plnohodnotný život  
      obyvatel, s ohledem na okolní prostředí 
 
Specifický cíl 1.2: Kvalitní vzdělávání 
 
Priorita 1.2.1: Modernizace vzdělávacích institucí 
 
Opatření: 
 A. Výstavba a modernizace školních zařízení 
 

 B.  Podpora a realizace výukových prostor včetně vybavení 
 
 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 1: Území MAS Uničovsko místem pro kvalitní a plnohodnotný život   
     obyvatel, s ohledem na okolní prostředí 
 
Specifický cíl 1.2: Kvalitní vzdělávání 
 
Priorita 1.2.2: Podpora vzdělávací činnosti 
 
Opatření: 
 A. Podpora spolupráce vzdělávacích institucí a dalších subjektů 
 

 B. Celoživotní vzdělávání (učitelé, sociální pracovníci, další občané) 
 

 C. Rozvoj kompetencí (počítačové, finanční, právní) 
 

 D. Podpora osvětových akcí (pro děti a mládež, EVVO,…) 

 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 2: Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 
 
Specifický cíl 2.1: Dobudování a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury 
 
Priorita 2.1.1: Doplnění technické infrastruktury 
 
Opatření: 
 A. Rekonstrukce a výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV 
 

 B.  Zřízení a ochrana vodních zdrojů (pitná voda,…) 
 

 C. Zajištění technické infrastruktury pro lokality nové výstavby 
 
 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 2: Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 
 
Specifický cíl 2.1: Dobudování a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury 
 
Priorita 2.1.2: Zkvalitnění dopravní infrastruktury včetně rozvoje bezmotorové             
dopravy 
 
Opatření: 
 A. Obnova silniční sítě, místních komunikací a chodníků 
 B.  Realizace statické dopravy (parkovacích ploch) 
 

 C. Zlepšení stavu doplňkové uliční infrastruktury (osvětlení, místní rozhlas, zastávky     
      veřejné dopravy) 
 

 D. Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras, jejich propojení a návaznost 
 

 E.  Obnova a realizace značení cyklostezek a cyklotras, výstavba  
      odpočívadel a modernizace mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,…) 
 

 F.  Bezpečnost obyvatel v dopravě (přechody, kruhové objezdy,  
      zpomalovací semafory,…) 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 2: Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 
 
Specifický cíl 2.2: Péče o životní prostředí a kulturní krajinu 
 
Priorita 2.2.1: Ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy 
 
Opatření: 
 A. Úprava stávajících vodních ploch a vodních toků 
 

 B.  Snížení prašnosti a hlučnosti v sídlech 
 

 C. Protipovodňová a protierozní opatření 
 
 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 2: Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 
 
Specifický cíl 2.2: Péče o životní prostředí a kulturní krajinu 
 
 Priorita 2.2.2: Odpadové hospodářství 
 
Opatření:  
  A. Zlepšení systému nakládání se separovaným odpadem (zvýšení počtu  
      nádob a sběrných míst, častější svozy, sběrné dvory či místa, osvěta,…) 
. 

 B. Opatření pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (sběr,  
      kompostárny, domácí kompostéry, osvěta,…) 
. 

 C. Rekultivace starých ekologických zátěží (nevyhovující – černé          
      skládky,…) 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 2: Udržitelný rozvoj území MAS Uničovsko 
 
Specifický cíl 2.2: Péče o životní prostředí a kulturní krajinu 
 
Priorita 2.2.3: Péče o přírodní a kulturní dědictví 
 
Opatření: 
 A. Ochrana a obnova historických, kulturních a technických památek,    
      místně významných staveb (kostely, kaple, křížky, památníky,…) 
. 

 B.  Ochrana a obnova movitého kulturního dědictví (kroniky, obrazy    
      místních malířů,…) 
. 

 C. Péče o zeleň v obcích a volné krajině 
. 

 D. Podpora místních tradic 
. 

 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 
 
Specifický cíl 3.1: Podpora podnikání a zaměstnanosti 
 
Priorita 3.1.1: Podpora zakládání a rozvoj stávajících podniků 
 
Opatření: 
 A. Zajištění vhodné infrastruktury pro podnikání 
 

 B.  Doplňkové služby pro podnikání (vzdělání, poradenství,…) 
 

 C. Rozvoj řemeslné činnosti 
 

 D. Propagace místních výrobků 
. 

 E. Podpora rodinných a místních firem 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 
 
Specifický cíl 3.1: Podpora podnikání a zaměstnanosti 
 
Priorita 3.1.2: Podpora trhu práce 
 
Opatření: 
 A. Podpora služeb pro začleňování na trh práce 
 

 B.  Rozvoj sociálního podnikání 
. 

 C. Spolupráce v rámci praxí studentů a žáků 
. 

 D. Rozvoj výuky řemesel 
 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 
 
Specifický cíl 3.2: Udržitelný rozvoj zemědělské výroby 
 
Priorita 3.2.1: Podpora zemědělských podniků stávajících i začínajících drobných  
           zemědělců 
 
Opatření: 
 A. Modernizace provozu a infrastruktury zemědělských podniků 
. 

 B. Podpora rozvoje malých farem 
. 

 C. Modernizace a pořízení zemědělské techniky 
. 

 D. Vzdělávání drobných zemědělců 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 
 
Specifický cíl 3.2: Udržitelný rozvoj zemědělské výroby 
 
Priorita 3.2.2: Rozšíření nabídky trhu lokálních produktů a potravin 
 
Opatření: 
 A. Zajištění odbytu produktů regionu  
. 

 B. Propagace místních produktů (i mimo region) 
. 

 C. Podpora certifikace výrobků a regionálního značení 
 
 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 
 
Specifický cíl 3.3: Cestovní ruch 
 
Priorita 3.3.1: Podpora služeb v oblasti turismu 
 
Opatření: 
 A. Podpora rozvoje navazujících služeb bezmotorové dopravy         
     (cyklopůjčovny, cykloservisy, občerstvovací zařízení,…) 
¨ 

 B. Rozvoj agroturistiky a sportovně rekreačních služeb 
. 

 C. Výstavba nových a rekonstrukce stávajících ubytovacích a          
      stravovacích zařízení 
 
 
 



4. Stanovení cílů, priorit a opatření 

Strategický cíl 3: Území MAS Uničovsko pracuje a rozvíjí se 
 
Specifický cíl 3.3: Cestovní ruch 
 
Priorita 3.3.2: Propagace regionu a turistických cílů 
 
Opatření: 
 A. Zajištění atraktivity turistických cílů 
¨ 

 B. Vytvoření a obnova naučných a turistických stezek 
. 

  
 
 
 
 



5. Další postup v tvorbě SCLLD 

 
 
- odevzdání strategie obsahující analytickou a strategickou část  na MMR do 
31.8.2014, kdy končí oficiálně projekt OPTP 
 
- odevzdání implementační části strategie, přílohy – časový harmonogram a 
finanční plán do konce roku 2014 
 
- splnění standardů MAS v průběhu listopadu 2014 až května 2015 
 
- zanesení strategie do systému MMR (MS 2014+) v průběhu února 2015 
 
 
Uvedené termíny jednotlivých  etap dalšího postupu se mohou ještě změnit, 
harmonogram se může posunout hlouběji do roku 2015. 
 



Děkuji za pozornost 
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