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Strategický cíl 1 Nabídnout stávající přírodní a kulturní hodnoty pro rozvoj cestovního ruchu  

1.1 Podpora cykloturistiky, in-line sportu a turistiky 
1.1.1 Výstavba nových cyklostezek, cyklotras a in-line drah v obcích i mezi obcemi 

1.1.2 Rozvoj páteřní cyklostezky Bečva 

1.1.3 Rekonstrukce cyklostezek a cyklotras v obcích a mezi obcemi, modernizace mobiliáře 

1.1.4 Značení cyklotras, cyklostezek a turistických stezek, výstavba odpočívadel 

1.1.5 Podpora rozvoje navazujících služeb 

1.2 Uchovávání kulturního dědictví regionu 
1.2.1 Vytváření a obnova muzeí a galerií v obcích  

1.2.2 Obnova a rozvoj historických a technických památek  

1.2.3 Obnova a výstavba sakrálních staveb  

1.2.4 Obnova písemných a výtvarných památek  

1.2.5 Obnova památek místního významu 

1.3 Zlepšení nabídky cestovního ruchu 
1.3.1 Výstavba a obnova rozhleden na úpatích Moravské brány 

1.3.2 Zajištění atraktivity výškových bodů 

1.3.3 Vytváření a obnova naučných a poznávacích stezek  

1.3.4 Rozvoj agroturistiky a hipoturistiky  

1.3.5 Podpora sportovně rekreačních služeb  

1.3.6 Podpora propagace nabídky a produktů cestovního ruchu  

1.3.7 Budování infocenter, multifunkčních center a informačních kiosků a podpůrné infrastruktury pro 
zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví  

1.4 Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit 
1.4.1 Rozšiřování a modernizace ubytovacích a stravovacích kapacit  

1.4.2 Výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení  

1.4.3 Podpora vzniku nových a modernizace stávajících malých restauračních zařízení  

 

  



Strategické cíle, specifické cíle a opatření  
SCLLD MAS Moravská brána  

2 
 

 

Strategický cíl 2 Zlepšit ochranu životního prostředí a zkvalitnit technickou infrastrukturu  

2.1 Zajištění kvalitní vodohospodářské infrastruktury 
2.1.1 Výstavba a revitalizace vodních zdrojů  

2.1.2 Rekonstrukce a výstavba vodovodů 

2.1.3 Rekonstrukce a výstavba kanalizací 

2.1.4 Rekonstrukce a výstavba ČOV  

2.1.5 Výstavba, revitalizace a rozšiřování vodních ploch a vodních toků  

2.2 Ochrana přírody, krajiny a péče o zeleň 
2.2.1 Ochrana krajiny – protierozní opatření 

2.2.2 Protipovodňová opatření 

2.2.3 Zlepšení stavu přírody a krajiny - pozemkové úpravy 

2.2.4 Péče o zeleň v obcích a v krajině 

2.2.5 Monitoring kvality ovzduší a opatření pro zajištění jeho kvality 

2.2.6 Využití obnovitelných zdrojů energie  

2.2.7 Zajištění druhové rozmanitosti v přírodě 

2.2.8 Propagace ochrany přírody a krajiny a drobné aktivity ochrany přírody a myslivosti 

2.3 Zlepšení nakládání s odpady 
2.3.1 Zlepšení systému nakládání s tříděným odpadem 

2.3.2 Systémová opatření pro nakládání s bioodpadem 

2.3.3 Prevence vzniku odpadů, jejich opětovné využití, osvěta 

2.3.4 Rekultivace starých skládek a ekologických zátěží, odstranění černých skládek 

2.4 Zlepšení dopravní dostupnosti regionu 
2.4.1 Obnova silnic v návaznosti na výstavbu dálnice D1 

2.4.2 Společný zájem obcí na opravy komunikací II. a III. třídy 

2.4.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy 
2.4.4 Zajištění bezbariérové dopravy 

2.4.5 Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi 

2.4.6 Zlepšení dopravní dostupnosti školských zařízení 
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Strategický cíl 3 Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů i zemědělců a vytvářet podmínky pro 
práci 

3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání 
3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků 

3.1.2 Zmapování nevyužitých ploch, zajištění jejich obnovy a využití pro podnikání                                                                                                                                                               

3.1.3 Modernizace výrobních provozů a podnikatelské infrastruktury 

3.1.4 Podpora rozvoje a propagace certifikace výrobků 

3.2 Podpora zemědělství a lesnictví 
3.2.1 Podpora rozvoje malých farem 

3.2.2 Modernizace zemědělských podniků v živočišné a rostlinné výrobě 

3.2.3 Podpora obnovy zemědělské techniky  

3.2.4 Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu 

3.2.5 Podpora lesnické infrastruktury a technologií 

3.2.6 Poradenství a vzdělávání pro zemědělské podnikatele 

3.3 Podpora zaměstnanosti 
3.3.1 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti a podpora spolupráce aktérů trhu práce na lokální úrovni 

3.3.2 Podpora genderového vyrovnávání a nediskriminační zaměstnanecké politiky na lokální úrovni 

3.3.3 Rozvoj sociálního podnikání a sociálních inovací 
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Strategický cíl 4 Zkvalitnit občanskou vybavenost v obcích  

4.1 Zlepšení vzhledu obcí 
4.1.1 Obnova a výstavba chodníků a místních komunikací v obcích  

4.1.2 Zlepšování vzhledu veřejných prostranství  

4.1.3 Zlepšování veřejné technické infrastruktury  

4.1.4 Obnova a výstavba autobusových zastávek  

4.1.5 Vybudování a modernizace zázemí pro údržbu veřejných prostranství 

4.2 Modernizace a výstavba obecních budov  
4.2.1 Výstavba, opravy a rekonstrukce obecních budov 

4.2.2 Výstavba, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení 

4.2.3 Opatření pro úspory energií ve veřejných budovách včetně využití zařízení na OZE 

4.2.4 Bezbariérové řešení veřejných zařízení v obcích 

4.2.5 Investice pro zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

4.2.6 Podpora výstavby, rozšíření, modernizace a vybavení pro zdravotní a další návazné služby 

4.3 Podpora bytové výstavby  
4.3.1 Podpora výstavby infrastruktury pro trvalé bydlení  

4.3.2 Podpora úprav obecních objektů pro trvalé bydlení a výstavby obecních domů a bytů  

4.3.3 Snížení energetické náročnosti bytových domů  

4.3.4 Výstavba podporovaného bydlení  

4.4 Zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity  
4.4.1 Obnova a výstavba kulturních, sportovních a volnočasových zařízení 

4.4.2 Obnova a výstavba sportovních a volnočasových areálů a koupališť 

4.4.3 Obnova a výstavba dětských hřišť a heren 

4.5 Zefektivnění výkonu veřejné správy 
4.5.1 Podpora tvorby a aktualizace územní plánovací dokumentace s návazností na region 

4.5.2 Zpracování strategických plánů obnovy a rozvoje 

4.5.3 Vytvoření pasportů technické infrastruktury obcí 

4.5.4 Pořízení a obnova technického vybavení obecních úřadů 

4.6 Zlepšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
4.6.1 Budování a modernizace zázemí složek záchranného systému 

4.6.3 Realizace opatření v rámci prevence kriminality 

4.6.3 Realizace opatření v rámci prevence kriminality 
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Strategický cíl 5 Zkvalitnit vzdělávání, sociální služby a společenské zázemí pro spokojený život 
obyvatel 

5.1 Podpora "měkkých" aktivit pro vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 
5.1.1 Celoživotní vzdělávání učitelů a spolupráce s pedagogy - specialisty 

5.1.2 Podpora programů pro rozšíření a zkvalitnění výuky v mateřských, základních a středních školách 

5.1.3 Podpora zřizování komunitních škol a zajištění nabídky celoživotního vzdělávání mládeže a dospělých 

5.1.4 Podpora rozvoje mimoškolních aktivit a alternativního vzdělávání 

5.1.5 Podpora technického vzdělávání a inovací 

5.1.6 Podpora sociální integrace dětí a žáků se SVP 

5.2 Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících 
5.2.1 Podpora sociálních služeb a služeb navazujících pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením 

ohrožené. 

5.2.2 Informační servis sociálních služeb a služeb navazujících 

5.3 Podpora "měkkých" aktivit v kultuře, sportu a volném čase  
5.3.1 Podpora zajištění vybavení pro sportovní, kulturní, společenské a volnočasové akce 

5.3.2 Podpora publikační a výstavní činnosti regionálního významu 

5.3.3 Podpora činnosti spolků v regionu 

5.3.4 Podpora exkurzí a sportovních výletů 

5.3.5 Podpora kulturních a sportovních akcí regionálního významu 

5.3.6 Podpora volnočasových aktivit pro rodinu, děti a mládež jako prevence sociálně-patologických jevů u 
dětí a mládeže 

5.3.7 Podpora osvětových akcí 
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Strategický cíl 6 Zajistit rozvoj regionu pomocí stabilní a otevřené MAS a mezisektorového 
partnerství 

6.1 Zajištění managementu rozvoje místního partnerství MAS 
6.1.1 Zajištění činnosti kanceláře a pracovníků MAS 

6.1.2 Technické vybavení kanceláře MAS 

6.1.3 Zajištění informovanosti a publicity regionu  

6.1.4 Animace území regionu  

6.2 Rozvoj spolupráce místních aktérů 
6.2.1 Poradenství v oblasti dotační politiky, legislativy a zajištění výběrových řízení 

6.2.2 Společný postup při dodávkách energií a dalších službách 

6.2.3 Zajištění vzdělávání zastupitelů a pracovníků obcí 

6.2.4 Rozvoj spolupráce knihoven 

6.2.5 Zajištění spolupráce obcí v oblasti odpadového hospodářství 

6.2.6 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti školství 

6.2.7 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, podpory podnikání, sociálního podnikání, 
celoživotního vzdělávání a kvalifikací, koordinace sociálních služeb a prorodinných opatření 

6.2.8 Rozvoj spolupráce místních aktérů v oblasti protipovodňové ochrany a krizového řízení 

6.2.9 Tvorba integrovaných projektů v dalších oblastech 

6.2.10 Společné prosazování zájmů regionu a koordinovaný postup při jednání s úřady a vyššími ÚSC 

6.2.11 Rozvoj spolupráce obcí v oblasti řešení vylidňování center obcí 

6.3 Zajištění činnosti svazků obcí 
6.3.1 Zajištění činnosti a rozvoj spolupráce v DSO MR Lipensko 

6.3.2 Zajištění činnosti a rozvoj spolupráce v DSO MR Pobečví 

6.3.3 Zajištění činnosti a rozvoj spolupráce v DSO MR Záhoří-Helfštýn 

6.3.4 Zajištění činnosti a rozvoj spolupráce v DSO MORAVSKÁ BRÁNA 

6.4 Spolupráce MAS na národní úrovni 
6.4.1 Projekty spolupráce MAS 

6.4.2 Rozvoj spolupráce s partnerskými MAS mimo projekty spolupráce 

6.4.3 Vytvoření a zajištění turistické destinace širšího regionu 

6.4.4 Propagace značek HANÁ a Moravská brána  

6.5 Spolupráce MAS na mezinárodní úrovni 
6.5.1 Rozvoj přeshraniční spolupráce ČR – PL 

6.5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce s partnery z jiných zemí 

 

 

 

 

 

 

 


