MAS Hrubý Jeseník
Strategie CLLD 2014 – 2020
------------------------------------------------------------------

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty
Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník. V každém
strategickém dokumentu byl posuzován soulad nebo rozpor mezi jednotlivými cíli/oblastmi strategického dokumentu a specifickými cíli SCLLD. Cíle, kde byla nalezena
vazba, je pak v jednotlivých tabulkách uvedena.
Strategické dokumenty na národní úrovni:

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie regionálního
rozvoje ČR pro období 2014
– 2020

P. 1 Rozvoj urbanizovaných oblastí
1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem
1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
1.3 Podpora integrace dopravních systémů
1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury
1.5 Adaptabilita trhu práce
P. 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu
2. 1 Modernizace silniční infrastruktury
2.2 Modernizace železniční sítě
P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí urbanizovaných oblastí
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami
3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití
kulturního potenciálu
3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti
P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území
4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území
4.3 Podpora inovací v podnikání
P. 5 Oživení periferních území
5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky
5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly

Není v rozporu

Není v rozporu

Není v rozporu

Není v rozporu

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod.
služeb na celém území
SC 1.4. Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a
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-----------------------------------------------------------------5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti

P. 6 Obnova a využívání krajinného potenciálu v regionech
6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po
bývalé těžbě nerostných surovin
6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství
6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na
místní podmínky
6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na
krajinu
P. 7 Prevence vzniku přírodních pohrom a řešení jejich dopadů
7.1 Podpora ekologické stability krajiny a ochrana přírodních zdrojů
7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom
7.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom

Název dokumentu

přeshraničnímu trhu
SC 1.7. Zlepšit vybavenost území
SC 2.2. Rozvíjet sociální podnikání v území
SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního
začleňování v území
SC 2.4. Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro
podnikání
SC 3.3. Předcházení vzniku a snižování množství odpadů
SC 3.4. Ochrana přírodních hodnot venkovského území

SC 3.1. Zkvalitnit vodní hospodářství
SC 3.4. Ochrana přírodních hodnot venkovského území

P. 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů
8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy
8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje
8.3 Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy
P. 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni
9.1 Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a
regionálnímu rozvoji
9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj
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-----------------------------------------------------------------Strategie politiky
zaměstnanosti do roku
2020

Priorita 1: Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na
trhu práce
Priorita 2: Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce
Priorita 3:Podpora přizpůsobení podniků a zaměstnanců změněným podmínkám
trhu práce
Priorita 4: Rozvoj služeb zaměstnanosti

SC 2.1. Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
SC 2.2. Rozvíjet sociální podnikání v území
SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního
začleňování v území

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku 2020

- snižovat nerovnosti ve vzdělávání
- podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad
- odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém

SC 1.3. Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
SC 1.4. Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Koncepce podpory mládeže
2014 – 2020

SC 1: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům
SC 2: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím
SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v
zájmovém a neformálním vzdělávání
SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti
a mládež k jejímu aktivnímu využití
SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže
SC 6: Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže
SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na
jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost2
SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do
ovlivňování společenského a demokratického života
SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně
oceňování a uznávání dobrovolných činností
SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi
SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a

SC 1.3. Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
SC 1.4. Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.5. Posílit zájmové a mimoškolní vzdělávání
SC 1.6. Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a
tradic
SC 2.5. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
území pro podporu zaměstnanosti a orientace na
sousední trhy
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-----------------------------------------------------------------rozvíjet jejich environmentální gramotnost
SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé
užívání médií
SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR
PRO OBDOBÍ 2014 – 2020
SVÝHLEDEM DO ROKU
2050

Všechny cíle a priority

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Koncepce státní politiky
cestovního ruchu v ČR na
období 2014 – 2020

Priorita 1: Zkvalitnění nabídky CR
Priorita 2: Management cestovního ruchu
Priorita 3: Destinační marketing
Priorita 4: Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj

SC 2.5. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
území pro podporu zaměstnanosti a orientace na
sousední trhy

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie pro růst

4.1 Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků
4.2 Rozvoj zemědělství při podstatném zlepšení jeho vztahů k přírodním
zdrojům
4.3 Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti
zemědělských podniků
4.4 Rozvoj využití zemědělské produkce a odpadů jako obnovitelných zdrojů
energie
4.5 Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu

SC 2.4. Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro
podnikání

České zemědělství
a potravinářství v rámci
společné zemědělské
politiky EU po roce 2013

Vazba CLLD na strategický cíl
SC 1.7. Zlepšit vybavenost území

SC 2.5. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
území pro podporu zaměstnanosti a orientace na
sousední trhy
SC 3.4. Ochrana přírodních hodnot venkovského území
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-----------------------------------------------------------------4.6 Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství
4.7 Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch
reálné konkurenceschopnosti
5.1 Ekologicky šetrný růst efektivnosti a produktivity potravinářství
5.2 Posilování významu potravinářství na domácím trhu a růst jeho exportní
výkonnosti
5.3 Zachování strategických kapacit potravinářství

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Digitální Česko – Cesta
k digitální ekonomice

Všechna opatření

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 2.4. Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro
podnikání

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategický rámec rozvoje
veřejné správy České
republiky pro období 2014
– 2020

Strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy
Strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území
Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
Strategický cíl 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Koncepce podpory malých

Strategická priorita č. 1 – Kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj

Všechny specifické cíle ve strategickém cíli 2 Rozvoj

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj
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-----------------------------------------------------------------a středních podnikatelů na
období let 2014–2020

poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání
Strategická priorita č. 2 – Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu,
vývoje a inovací, včetně inovační a podnikatelské infrastruktury
Strategická priorita č. 3 – Podpora internacionalizace MSP
Strategická priorita č. 4 – Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací
v energetice

výkonnosti místní ekonomiky

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie podpory využití
potenciálu kulturního
dědictví v kontextu politiky
soudržnosti 2014+

Priorita č. 1: Základní péče o kulturní dědictví SC: Zlepšit stav kulturního dědictví
a zefektivnit jeho propagaci
Priorita č. 2: Dostupnost kulturního dědictví a efektivní veřejná správa SC:
Zefektivnit zhodnocování, využívání, evidenci, a zpřístupnění kulturního dědictví
s využitím IKT
Priorita č. 3: Zabezpečení rozvoje kulturních a kreativních odvětví (KKO) SC:
Využít socioekonomický potenciál (KKO) pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR

SC 1.6. Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a
tradic
SC 2.5. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
území pro podporu zaměstnanosti a orientace na
sousední trhy
SC 3.4. Ochrana přírodních hodnot venkovského území

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Národní strategie rozvoje
cyklistické dopravy České
republiky pro léta 2013 2020

Specifický cíl 1 – Zajištění financování cyklistické infrastruktury
Specifický cíl 2 – Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy
Specifický cíl 3 – Realizace projektu cyklistické akademie
Specifický cíl 4 – Realizace národního produktu Česko jede

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Aktualizace státního
programu ochrany přírody

Všechny cíle a opatření

SC 3.4. Ochrana přírodních hodnot venkovského území

SC 1.7. Zlepšit vybavenost území

Stránka 6 z 25

MAS Hrubý Jeseník
Strategie CLLD 2014 – 2020
-----------------------------------------------------------------a krajiny České republiky

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie sociálního
začleňování do roku 2020

Cíl (z hlediska sociálního začleňování): Vytvářet podmínky pro vstup a udržení se
na trhu práce pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené

SC 2.2. Rozvíjet sociální podnikání v území

Cíl: Zajistit dostatečně rozvinutý systém sociálních služeb pro potřeby osob
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožené reagující na jejich
individuální potřeby v kontextu společenské zakázky
Cíl (z hlediska sociálního začleňování): Zajistit dostupné, provázané a kvalitní
služby pro rodiny, děti a mládež. Posílení ekonomické stability rodin a jejich
samostatnost s důrazem na svobodu volby rodinné strategie, zejména v oblasti
slaďování profesního, rodinného a osobního života.
Cíl: Zlepšit přístup osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených ke zdravotní péči
Cíl: Zajistit adekvátní příjem a prevenci ztráty příjmu pro osoby sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
Cíl: Podpora dalších začleňujících služeb (mimo sektor sociálních služeb):
Integrovaný systém kvalitních a dostupných služeb pro osoby závislé nebo
závislostí ohrožené postavený na stabilním systému financování
Cíl: Rovný přístup osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených ke společenským zdrojům.
Cíl: Aktivní přístup lokálních aktérů k prevenci a řešení problematiky sociálního
vyloučení
Cíl: Snižování sociálního napětí

SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního
začleňování v území
SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod.
služeb na celém území
SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního
začleňování v území

Cíl (z hlediska sociálního začleňování): Zajistit rovný přístup ke vzdělání pro
všechny.

SC 1.4. Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu

Cíl: Zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo

SC 1.7. Zlepšit vybavenost území
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Cíl: Využívání evidence based přístupu při tvorbě politik a posilování
informovanosti o problematice sociálního vyloučení

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie sociálního
začleňování do roku 2020

Cíl (z hlediska sociálního začleňování): Vytvářet podmínky pro vstup a udržení se
na trhu práce pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené

SC 2.2. Rozvíjet sociální podnikání v území

Cíl: Zajistit dostatečně rozvinutý systém sociálních služeb pro potřeby osob
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožené reagující na jejich
individuální potřeby v kontextu společenské zakázky
Cíl (z hlediska sociálního začleňování): Zajistit dostupné, provázané a kvalitní
služby pro rodiny, děti a mládež. Posílení ekonomické stability rodin a jejich
samostatnost s důrazem na svobodu volby rodinné strategie, zejména v oblasti
slaďování profesního, rodinného a osobního života.
Cíl: Zlepšit přístup osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených ke zdravotní péči
Cíl: Zajistit adekvátní příjem a prevenci ztráty příjmu pro osoby sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
Cíl: Podpora dalších začleňujících služeb (mimo sektor sociálních služeb):
Integrovaný systém kvalitních a dostupných služeb pro osoby závislé nebo
závislostí ohrožené postavený na stabilním systému financování
Cíl: Rovný přístup osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených ke společenským zdrojům.
Cíl: Aktivní přístup lokálních aktérů k prevenci a řešení problematiky sociálního
vyloučení
Cíl: Snižování sociálního napětí
Cíl (z hlediska sociálního začleňování): Zajistit rovný přístup ke vzdělání pro

SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního
začleňování v území
SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod.
služeb na celém území
SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního
začleňování v území

SC 1.4. Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a
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přeshraničnímu trhu

Cíl: Zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby ohrožené vyloučením z bydlení nebo
po jeho ztrátě

SC 1.7. Zlepšit vybavenost území

Cíl: Využívání evidence based přístupu při tvorbě politik a posilování
informovanosti o problematice sociálního vyloučení

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj
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Strategické dokumenty na regionální úrovni:
Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje
na léta 2010 – 2020

SSC 1.1: Zajištění koordinované a systémové podpory VaVaI v
Moravskoslezském kraji
SSC 1.2: Zlepšit exportní výkonnost místních malých a středních
firem a posílit jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců

SC 2.3 Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování
v území
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území pro
podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy
SC 2.3 Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování
v území
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 2.1 Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
SC 2.1 Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 2.1 Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
SC 2.1 Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
SC 1.4.Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a přeshraničnímu trhu
SC 1.4.Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a přeshraničnímu trhu

SSC 1.3: Podpora zakládání nových podnikatelských subjektů (MSP
včetně fyzických osob – OSVČ a mladých podnikatelů)

SSC cíl 1.4: Získat do kraje investory nejen k činnostem s vysokou
přidanou hodnotou
SSC 2.1: Zlepšit koordinaci aktivit zaměřených na růst zaměstnanosti
SSC 2.2: Snížit nerovnováhu v nabídce a poptávce po kvalifikovaných
pracovních silách v jejich počtu, struktuře a kvalitě
SSC 2.3 Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích
jazycích, zejména v angličtině
SSC 2.4 Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých
kompetencí u všech skupin obyvatel
SSC 2.5 Vytvořit konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu
SSC 2.6 Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných
SSC 3.1 Optimalizovat náklady a řídit kvalitu služeb ve
zdravotnických zařízeních
SSC 3.2 Rozvíjet specializovaná oddělení zdravotnických zařízení s
celokrajskou i nadregionální působností
SSC 3.3 Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle
zjištěných potřeb jeho obyvatel
SSC 3.4 Transformovat pobytové sociální služby do moderních forem

SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování
v území

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb na
celém území
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SSC 3.5 Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí a náhradní
rodinné péče
SSC 3.6 Aktivně se podílet na snižování dopadů chudoby v
Moravskoslezském kraji
SSC 4.1 Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit
nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a
návštěvníky ze sousedních regionů
SSC 4.2 Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a
prevence kriminality mládeže prostřednictvím systémového rozvoje
vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na rekreační,
výkonnostní i vrcholové úrovni
SSC 4.3 Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje včetně
napojení na Transevropské sítě (TEN-T)
SSC 4.4 Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické
podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí
SSC 4.5 Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní
krajinu včetně postindustriální a udržitelné zemědělství
SSC 4.6 Rozvíjet kulturu chování, odpovědnosti a ohleduplnosti k
životnímu prostředí
SSC 4.7 Zlepšit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku obyvatel kraje
a jeho území
SSC 4.8 Rozšířit, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a
rozvodné sítě
SSC 4.9 Vrátit lidem k užívání brownfieldy včetně nevyužívaných
objektů
SSC 4.10 Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami
moderního a zodpovědného urbanismu
SSC 4.11 Zajistit rozvoj informační a komunikační infrastruktury

SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování v
území
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území pro
podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy
SC 1.5 Posílit zájmové a mimoškolní vzdělávání
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a tradic

SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 3.1 Zkvalitnit vodní hospodářství
SC 3.2 Zlepšit kvalitu ovzduší v sídlech
SC 3.3 Předcházení vzniku a snižování množství odpadů
SC 3.4 Ochrana přírodních hodnot venkovského území
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 3.4 Ochrana přírodních hodnot venkovského území
SC 2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území pro
podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 3.1 Zkvalitnit vodní hospodářství
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj

SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
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SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj

SSC 5.2 Posílit přeshraniční vazby a spolupráci kraje se sousedními
regiony ČR

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb na
celém území
SC 2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území pro
podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a tradic
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj

SSC 5.3 Zajistit efektivní výkon a zvýšit profesionalitu veřejné správy
v kraji
SSC 5.4 Zlepšit image kraje navenek i dovnitř

SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 1.4.Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a přeshraničnímu trhu
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a tradic

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Regionální inovační
strategie
Moravskoslezského kraje
na léta 2010-2020

SC v horizontální prioritní oblasti A: Zvýšení intenzity inovačních
aktivit firem využitím vlastních kapacit a současně výsledků VaV
výzkumných organizací.
SC v horizontální prioritní oblasti B: Zvýšení technických a
netechnických kompetencí výzkumných pracovníků znalostních
institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje.

SC 1.4.Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a přeshraničnímu trhu

SC v horizontální prioritní oblasti C: Posílení postavení MSK v
mezinárodní tvorbě a výměně technologického know-how.
SC v horizontální prioritní oblasti D: Zvýšení efektivity koordinace
subjektů inovačního systému MSK.

SC 2.3. Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování
v území
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Strategický cíl/Priorita/Opatření

Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje

Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční
síť mezinárodního a republikového významu.
Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov,
ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým
územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska.
Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi
včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy na území
Slovenska a Polska.
Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:
- rozvoje sídelní, výrobní a obslužné funkce spádových sídel v západní
části MSK (Osoblaha, Krnov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Rýmařov,
Vítkov).
Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních
zón, efektivní využívání zastavěného území, preference rekonstrukce
nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině.
Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí;
rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou
infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních
vod.
Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd,
Moravských Beskyd, Oderských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a
Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek pro využívání přírodních a
kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního
ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.
Zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro
stavby k rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za
podmínek podrobněji specifikovaných v kapitolách B, C a E.
Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.
Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy
(pěší dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na:
- ostatní dopravní systémy kraje;

Vazba CLLD na strategický cíl

SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 2.1 Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 3.1 Zkvalitnit vodní hospodářství
SC 3.4 Ochrana přírodních hodnot venkovského území
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a
tradic
SC 2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území
pro podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy

SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území
pro podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy
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Polska; včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek
s využitím vybraných místních a účelových komunikací s omezeným
podílem motorové dopravy.
Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazbě na
vlastnosti a požadavky okolního území.
Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí
především v centrální a východní části kraje. Vytváření podmínek pro
postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a
emisemi z dopravy a výrobních provozů.
Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy,
CHKO Poodří a CHKO Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu
významných krajinných horizontů a významných krajinných, resp.
kulturně historických dominant. Při vymezování nových rozvojových
aktivit zajistit udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu
povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO Poodří a na přítocích
Odry).
Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod na
civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území kraje.
Respektování zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a
majetku.

SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání

SC 3.1 Zkvalitnit vodní hospodářství
SC 3.4 Ochrana přírodních hodnot venkovského území

SC 1.7 Zlepšit vybavenost území
SC 3.1 Zkvalitnit vodní hospodářství
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-----------------------------------------------------------------Dokument není členěn do úrovně strategických a specifických cílů

SC 1.7 Zlepšit vybavenost území

Název dokumentu
Strategie cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje
2014 - 2020

Strategický cíl/Priorita/Opatření
A. Nastavení efektivního systému destinačního managementu CR v území
MSK.
B. Vytvoření komunikační platformy na vertikální i horizontální úrovni.
C. Optimalizace nabídky produktů cestovního ruchu.
D. Zvýšení příjmů z CR prostřednictvím cílené nabídky produktů CR.

Vazba CLLD na strategický cíl
2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území pro
podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategická vize rozvoje
environmentálního
vzdělávání, výchovy a
osvěty v
Moravskoslezském kraji

Posilovat komplexní regionální systém environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v kraji.

SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a přeshraničnímu
trhu SC 1.5 Posílit zájmové a mimoškolní vzdělávání
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a tradic
SC 3.4 Ochrana přírodních hodnot venkovského území
SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a přeshraničnímu
trhu SC 1.5 Posílit zájmové a mimoškolní vzdělávání
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a tradic
SC 3.4 Ochrana přírodních hodnot venkovského území
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a tradic
SC 3.4 Ochrana přírodních hodnot venkovského území

Podpořit systém výchovy a vzdělávání dětí a mládeže zaměřený na
osvojení vzorců chování, odpovídajících principům udržitelného rozvoje.

Působit na dospělou populaci za účelem podpory vhodného životního
stylu, návyků a postojů vedoucích k šetření přírodními zdroji, ochraně
životního prostředí a akceptování podmínek udržitelného rozvoje.
Zajistit optimální zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti životního
prostředí.
Prosazovat respektování principu udržitelného rozvoje jako standardní
součásti rozhodování veřejné správy.
Podpořit zvýšení konkurenceschopnosti environmentálně šetrného
podnikání.

SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
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Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie prevence
rizikového chování u dětí a
mládeže v
Moravskoslezském kraji na
období 2013-2018

Oblast 1: Efektivní specifická primární prevence rizikového chování u dětí a
mládeže
Oblast 2: Zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti primární
prevence, podpora
vzdělávání a rozvoje vzdělávacích programů v oblasti prevence
Oblast 3:Efektivní koordinace aktivit a subjektů zapojených do
preventivních aktivit v kraji
Oblast 4: Informování veřejnosti v kraji o výskytu rizikového chování a o
realizovaných opatřeních
Oblast 5: Podpora výzkumu a aktuálního monitoringu výskytu rizikového
chování a následná aplikace
získaných poznatků v praxi

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území

Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy
Moravskoslezského kraje
2012

Cíl 1 Naplňování cílů kurikulární reformy implementací a inovací
vzdělávacích programů

SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání

Cíl 2 Podpora kvality vzdělávání

Cíl 3 Podpora rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání a rozvoj
poradenských služeb
Cíl 4 Podpora odborného vzdělávání

Cíl 5 Podpora jazykového vzdělávání, informačních a komunikačních

SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
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Cíl 8 Optimalizace vzdělávací nabídky

SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.4. Budovat vztah lidí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie protidrogové
politiky Moravskoslezského
kraje na období 2015-2020

Efektivní primární prevence závislostního chování
Snižování rizik souvisejících s užíváním drog a návykovým chováním
Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb pro osoby ohrožené
různými typy závislostí
Účinná koordinace všech subjektů zapojených do protidrogové
problematiky v Moravskoslezském kraji

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Aktualizace koncepce
rozvoje zemědělství a
venkova v
Moravskoslezském kraji

1. Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území
SC 1.4 Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu
SC 1.5 Posílit zájmové a mimoškolní vzdělávání
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a
tradic
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území

Cíl 6 Podpora pedagogických pracovníků

Cíl 7 Podpora dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
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SC 2.2 Rozvíjet sociální podnikání v území
SC 2.3 Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování
v území
SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
SC 2.5 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území
pro podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy
SC 3.1 Zkvalitnit vodní hospodářství
SC 3.2 Zlepšit kvalitu ovzduší v sídlech
SC 3.3 Předcházení vzniku a snižování množství odpadů
2. Podpora konkurenceschopného, multifunkčního a diverzifikovaného
zemědělství
3. Péče o krajinu a zlepšování životního prostředí

SC 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie integrace romské
komunity
Moravskoslezského kraje
na období 2015 – 2020

Specifická priorita 1 k hlavní oblasti Vzdělávání
1.1 Předškolní vzdělávání
1.2 Základní vzdělávání
1.3 Střední vzdělávání
1.4 Vyšší odborné vzdělávání a vysokoškolské vzdělávání

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie integrace romské
komunity
Moravskoslezského kraje
na období 2015 – 2020

Specifická priorita 1 k hlavní oblasti Vzdělávání
1.1. Předškolní vzdělávání
1.2. Základní vzdělávání
1.3. Střední vzdělávání
1.4. Vyšší odborné vzdělávání a vysokoškolské vzdělávání
Specifická priorita 2 k hlavní oblasti Bydlení

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území

SC 3.4. Ochrana přírodních hodnot venkovského území

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
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Specifická priorita 4 k hlavní oblasti prevence rizikových forem chování
existujících ve vztahu k sociálnímu vyloučení

na celém území
SC 1.3 Zlepšit plánování území v oblasti vzdělávání
SC 1.4 Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a
přeshraničnímu trhu

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací území
Moravskoslezského kraje

Dokument není členěn na strategické a specifické cíle.

Dokument je zejména v souladu se specifickým cílem
3.1 Zkvalitnit vodní hospodářství

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Plán odpadového
hospodářství
Moravskoslezského kraje

Dokument není členěn na strategické a specifické cíle.

3.3 Předcházení vzniku a snižování množství odpadů

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji
na léta 2010–2014

Priority rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit v Moravskoslezském
kraji na léta 2015 - 2020:
1) Rozvoj sociálních služeb realizovat s ohledem na udržitelnost a stabilitu
sítě

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod.
služeb na celém území

2) Zachovat sociální služby především jako veřejnou službu
3) Udržení stávající sítě a její dlouhodobě udržitelný rozvoj při zachování
stávajících zdrojů jejího financování
4) Rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji bude řízen s ohledem
na podmínky a opatření stanovené v tomto plánu rozvoje sociálních služeb
5) K rozvoji bude docházet pouze v případě služeb plánovaných a
Stránka 19 z 25

MAS Hrubý Jeseník
Strategie CLLD 2014 – 2020
-----------------------------------------------------------------podpořených ze zdrojů veřejného zadavatele, přičemž prioritu má rozvoj
potřebných služeb v území, které není danou službou pokryto
6) Podporovány budou ty sociální služby, jejichž hospodaření bude
vykazovat efektivní využívání nákladů
7) Rozvoj sítě sociálních služeb bude vycházet z úzké součinnosti s obcemi v
Moravskoslezském kraji
8) Při vzniku nových služeb bude podporován zejména rozvoj terénních a
ambulantních služeb, které lidem umožňují co nejdéle setrvávat v jejich
přirozeném prostředí18
9) Na základě objektivně zjištěných potřeb bude kraj ve spolupráci s obcemi
veřejným zadavatelem služeb a aktivit, které efektivně podpoří řešení
nepříznivé sociální situace osob se specifickými potřebami, přičemž zřízení
služby v rámci území obce není s ohledem na četnost výskytu potřeb
efektivní. Jedná se například o potřeby občanů, kteří mají vzácná
onemocnění, poruchy autistického spektra, těžké tělesné postižení, duševní
onemocnění atd. Vždy však bude zohledněna konkrétní situace v daném
území s ohledem na dostupnost, efektivitu a kvalitu poskytnuté podpory,
pomoci a péče
10) Podporován bude vznik služeb s dopadem na potřeby uživatelů těch
služeb, které jsou součástí systémových, celokrajských změn v procesu
deinstitucionalizace, transformace a reformy psychiatrické péče
11) Kraj bude ve spolupráci s obcemi zadavatelem sociálních služeb a aktivit,
které efektivně využívají nástroje sociální práce (včetně aktivit inovativního
charakteru), a které umožní efektivně a cíleně reagovat na zjištěné potřeby
v návaznosti na sociální vyloučení
12) Podporovány budou aktivity směřující k identifikaci potřeb v oblasti
ohrožených dětí a rodin, vzájemná spolupráce mezi poskytovateli a obcemi
na komunální úrovni, která povede k efektivnímu řešení nepříznivé sociální
situace za využití multidisciplinární, meziresortní spolupráce
13) Podporován bude rozvoj sociálních služeb, které reagují na potřeby v
oblasti sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o sociální služby, které jsou
zařazeny do sítě sociálních služeb za předpokladu, že součástí jejich
poskytování je také výkon sociální práce vyplývající z pověření pro sociálně
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14) Podporovány budou aktivity, které umožní změnit způsob, formu a
metody práce v sociálních službách, které participují v systému SPOD.
Snahou přitom je zavádět takové způsoby, formy a metody práce, které v
souladu s tímto plánem rozvoje sociálních služeb, aktivně pracují na řešení
nepříznivé sociální situace celé rodiny za maximálního využití zdrojů rodiny,
a to převážně terénní formou v domácnosti uživatelů a ve spolupráci s
dalšími veřejnými službami
15) Rozvíjeny budou služby a aktivity, které umožní sanovat rodinu a
minimalizovat rizika plynoucí z nestabilní situace rodiny; přitom je
předpokladem, že bude podpořeno běžné fungování rodiny a stabilizována
situace ohroženého dítěte

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Koncepce kvality sociálních
služeb v Moravskoslezském
kraji (včetně transformace
pobytových sociálních
služeb)

Uvedený dokument není členěn na strategické a specifické cíle

SC 1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod.
služeb na celém území

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Moravskoslezský krajský
plán vyrovnávání
příležitostí pro občany se
zdravotním postižením na
léta 2014–2020

1. Koordinace a monitorování plnění
Cíle 2014–2020
Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením je aktuálním dokumentem, který reflektuje platnou
legislativu a je určujícím dokumentem pro strategii kraje v oblasti přístupu k
lidem se zdravotním postižením.
Naplňování opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání

1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území
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-----------------------------------------------------------------příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je v pravidelných intervalech
průběžně koordinováno a monitorováno.
2. Přístupnost informací
Cíle 2014–2020
Občané se zdravotním postižením mají k dispozici dostatek informací
o dění v Moravskoslezském kraji. Informace jsou jim poskytovány
přístupnou formou.
Veřejnost v Moravskoslezském kraji má dostatek informací o potřebách,
možnostech a aktivitách občanů se zdravotním postižením.
3. Přístupnost staveb
Cíle 2014–2020
V Moravskoslezském kraji je aktivně podporováno zpřístupňování staveb
osobám se zdravotním postižením a nedochází ke vzniku nových bariér.
4. Přístupnost dopravy
Cíl 2014–2020
Osobám se sníženou schopností pohybu a orientace je zpřístupněna
veřejná doprava a další dopravní služby; je jim umožněna bezproblémová
dostupnost při cestování v rámci Moravskoslezského kraje.
5. Oblast vzdělávání
Cíle 2014–2020
Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením jsou v Moravskoslezském kraji
podporováni v možnosti vzdělávat se v běžných školách.
Moravskoslezský kraj přispívá k rozvoji poradenských služeb pro děti,
žáky a studenty se zdravotním postižením a napomáhá začleňování
občanů kraje se zdravotním postižením do dalšího vzdělávání.
6. Oblast zaměstnávání
Cíle 2014–2020
Krajský úřad a organizace zřízené Moravskoslezským krajem preferují
při plnění povinného podílu dle zákona o zaměstnanosti přímé
zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením před náhradním plněním.
V Moravskoslezském kraji se rozvíjí sociální ekonomika.
Ve strategických a koncepčních dokumentech kraje je obsažena a
deklarována podpora řešení problematiky zaměstnávání osob se zdravotním

1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území

1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území

1.7 Zlepšit vybavenost území

1.4. Budovat vztah dětí k regionu, místnímu a přeshraničnímu
trhu

SC 2.2 Rozvíjet sociální podnikání v území
SC 2.3 Zlepšit řešení nezaměstnanosti a sociálního
začleňování v území
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7. Oblast zdravotnictví
Cíl 2014–2020
Občané Moravskoslezského kraje znají svá práva a povinnosti při
poskytování zdravotních služeb.
8. Oblast sociální
Cíle 2014–2020
Občané se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji mají možnost
využívat kvalitní, dostupné sociální služby, které jsou poskytovány na
základě potřeb identifikovaných obcemi a krajem. Služby jsou poskytovány v
souladu se zásadami sociálního začleňování a respektu k individuálně
určeným potřebám uživatelů.
V Moravskoslezském kraji probíhá aktivní spolupráce s občany
se zdravotním postižením a s organizacemi zastupujícími tyto občany.

1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb
na celém území

V souladu se specifickým cílem
1.1 Zlepšení koordinace a fungování sociálních apod. služeb na celém území
9. Oblast kultury, sportu a volného času
Cíl 2014–2020
Občané se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji jsou aktivně
podporování v účasti na kulturních a sportovních akcích a využívají nabídku
kulturních a sportovních aktivit v kraji.

SC 1.5 Posílit zájmové a mimoškolní vzdělávání
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a
tradic

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie rozvoje polskočeské spolupráce v
Euroregionu Praděd
na léta 2014–2020

Výzva 1: Zúžení spolupráce mezi českou a polskou stranou euroregionu s
cílem zvýšení efektivnosti institucionální příhraniční spolupráce.
Výzva 2: Vytvoření a rozvoj formálních a neformálních struktur příhraničního
funkčního regionu pro rozvoj trhu práce, systému vzdělávání, rozvoj
dopravní turistické infrastruktury a lepší integraci záchranných systémů.
Výzva 3: Realizace efektivních aktivit pro změnu negativních migračních
trendů a demografických změn a území ER Praděd.
Výzva 4: Realizace aktivit strukturální změny hospodářství s cílem zvýšení její

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj
SC 1.2 Zlepšit správu území a územní rozvoj

SC 2.1. Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
SC 2.1. Využít spolupráci pro rozvoj výkonnosti regionu
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SC 2.5. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území
pro podporu zaměstnanosti a orientace na sousední trhy

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Marketingová strategie
rozvoje cestovního ruchu v
Moravskoslezském kraji
pro léta 2009–2013
aktualizace s výhledem do
roku 2015

2.1. Prioritní osa 1 Spolupráce
2.2. Prioritní osa 2 Marketing
2.3. Prioritní osa 3 Realizační předpoklady CR
2. priorita
TO Jeseníky

SC 1.7. Zlepšit vybavenost území
SC 2.5. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
území pro podporu zaměstnanosti a orientace na sousední
trhy

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ
HORNÍ ODRY 2016–2021

Není členěn na specifické a strategické cíle

SC 3.1. Zkvalitnit vodní hospodářství

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Strategie absorpce
venkovských oblastí 2014 –
2020 (Moravskoslezský
kraj)

SPECIFICKÝ CÍL 1
Intervence v oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání přispívají k řešení
problémů spojených s nezaměstnaností a selektivní migrací z takto
postižených venkovských území Moravskoslezského kraje.

Soulad se všemi specifickými cíly obsažených ve
Strategickém cíli 2: Rozvoj výkonnosti místní ekonomiky

SPECIFICKÝ CÍL 2
Intervence v oblasti sociálního začleňování a boje proti chudobě přispívají

V souladu se všemi specifickými cíly obsaženými ve
Strategickém cíli 1:
Stránka 24 z 25

MAS Hrubý Jeseník
Strategie CLLD 2014 – 2020
-----------------------------------------------------------------k řešení problémů spojených s koncentrací sociálních problémů takto
postižených venkovských území Moravskoslezského kraje.

Přizpůsobit služby potřebám regionu a novým trendům ve
světě

SPECIFICKÝ CÍL 3
Intervence v oblasti dopravy, občanské vybavenosti a společenského života
území přispívají ke zvyšování kvality života a jako prevence vylidňování takto
postižených venkovských území Moravskoslezského kraje.

V souladu se všemi specifickými cíli obsaženými ve
Strategickém cíli 3: Zachovat přírodní prostředí a zlepšit
prostředí sídel
a též ve specifických cílech:
SC 1.6 Budování a upevňování kultury, hodnot, identity a
tradic
SC 1.7 Zlepšit vybavenost území

Název dokumentu

Strategický cíl/Priorita/Opatření

Vazba CLLD na strategický cíl

Plán péče CHKO Jeseníky

Není členěn na specifické a strategické cíle

SC 3.4. Ochrana přírodních hodnot venkovského území

Strategické dokumenty obcí začleněné do SCLLD
1
2
3
4
5

Strategický plán rozvoje obce Roudno pro období 2015 – 2021
Program obnovy obce Dvorce 2014 – 2018
Strategický plán obce Karlovice 2014–2020
Strategický plán rozvoje města Horní Benešov 2008 - 2015
Strategický plán rozvoje města Bruntál (IPRM)
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