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1. Popis území působnosti MAS Jablunkovsko a popis zahrnutí komunity do 
tvorby strategie 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko 2021 – 2027 je integrovanou 
strategii obsahující potřeby území Jablunkovska. Cílem této víceodvětvové strategie je podpora a 
koordinace území s efektivním využitím místních zdrojů, partnerství veřejného sektoru s 
podnikatelským i neziskovým prostředím. Implementace strategie klade důraz především na zapojení 
komunity do směřování regionu. Všechny aktivity společně směřují ke zkvalitnění prostředí pro život a 
životních podmínek obyvatel území Jablunkovska. 

Strategie sestává ze stručného popisu území a socioekonomických podmínek, analýzy rozvojových 
potřeb a rozvojového potenciálu území, strategické části se specifikací vize, strategických cílů, 
specifických cílů a opatření a vazeb na Strategii regionálního rozvoje 21+ a dalších doprovodných 
popisů. Poslední část strategie je věnována implementaci strategie včetně popisu řízení realizace 
strategie následného monitoringu a evaluace. 

 

1.1 Vymezení území působnosti MAS Jablunkovsko pro realizaci SCLLD v období 
2021–2027  

Území MAS Jablunkovsko se nachází v nejvýchodnější části České republiky v Moravskoslezském kraji, 
v části okresu Frýdek – Místek. Umístění území MAS Jablunkovsko je znázorněno na následující 
schématické mapě.  

Obrázek 1: Umístění MAS Jablunkovsko 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zařazení území MAS Jablunkovsko v územně správním členění ČR: 

Region soudržnosti – NUTS II Moravskoslezsko 

Kraj – NUTS III Moravskoslezský 

Okres – NUTS IV/LAUI Frýdek - Místek 

Území působnosti MAS Jablunkovsko sestává ze 16 obcí. Všechny obce jsou zároveň sdruženy v DSO 
„Sdružení obcí Jablunkovska“. Některé z nich jsou i členy DSO „Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně“. 
Všechny obce souhlasily se zapojením svého území do MAS Jablunkovska na další programové období, 
tedy období 2021 – 2027. Ve srovnání s minulým plánovacím obdobím nedošlo k žádným územním 

-MAS Jablunkovsko 
-Moravskoslezský 
kraj/Moravskoslezsko 

-ČR 
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změnám. Celková rozloha území činí 258,6 km2 a celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019 činil 35 000. 
Hustota zalidnění činí 135,4 obyvatel/km2. 

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Jablunkovsko 

Název obce Správní obvod Rozloha (km2) 
Počet obyvatel k 31. 

12. 2019 
Počet 

obyvatel/km2 

Bocanovice Jablunkov 3,8 477 125,53 

Bukovec Jablunkov 17,1 1 384 80,94 

Bystřice Třinec 16,1 5 356 332,67 

Dolní Lomná Jablunkov 27 922 34,15 

Horní Lomná Jablunkov 24,7 381 15,43 

Hrádek Jablunkov 9,8 1 879 191,73 

Hrčava Jablunkov 2,9 252 86,90 

Jablunkov Jablunkov 10,4 5 474 526,35 

Košařiska Třinec 17,2 372 21,63 

Milíkov Jablunkov 9,1 1 370 150,55 

Mosty u Jablunkova Jablunkov 33,8 3 788 112,07 

Návsí Jablunkov 19,6 3 865 197,19 

Nýdek Třinec 28,2 2 078 73,69 

Písečná Jablunkov 2,4 1 009 420,42 

Písek Jablunkov 15,5 1 863 120,19 

Vendryně Třinec 21 4 530 215,71 

CELKEM ----- 258,6 35 000 135,34 

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS, vlastní zpracování 
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Obrázek 2 Území působnosti MAS Jablunkovsko s vyznačením hranic obcí  

 

 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Území MAS Jablunkovsko se nachází v nejvýchodnější části České republiky. Do oblasti MAS Jablunkovska 
zasahuje Chráněná krajinná oblast Beskydy. V rámci MAS Jablunkovsko je CHKO Beskydy zahrnuto 
v katastrálních územích obcí Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Košařiska, Milíkov, Mosty 
u Jablunkova, Návsí a Vendryně. Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu  
a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým 
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch,  
její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu 
a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba 
lidového rázu. Území působnosti MAS Jablunkovsko sestává ze 16 obcí. Celková rozloha území činí 
258,6 km2 a celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019 činil 35 000. Hustota zalidnění činí 135,4 
obyvatel/km2 což ve srovnání s celým Moravskoslezským krajem (hustota obyvatel MSK 221,07 
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obyvatel/km2) je nižší hodnota a území se řadí ke středně osídlené oblasti. Počet obyvatel v území se 
zvyšuje. Vyskytují se však rozdíly mezi jednotlivými obcemi. V Jablunkově, Hrčavě dochází 
k výraznějšímu úbytku obyvatel, naopak v obcích jako Písečná, Vendryně zaznamenáváme nejvyšší 
nárůst počtu obyvatel. Z pohledu hospodářství se území MAS Jablunkovska řadí mezi regiony s nižší 
mírou nezaměstnanosti než ostatní regiony Moravskoslezského kraje. Je to dáno především blízkému 
sousedství s významnou průmyslovou oblastí – Třineckými železárnami. Region je ve velké míře závislý 
na Třineckých železárnách.  Zdejší zemědělství je orientováno především na chov skotu. Nachází se zde 
pouze jeden významnější zemědělský podnik. Je zde mnoho drobných zemědělců orientovaných na 
ekologické zemědělství a stále častěji na chov ovcí.  V oblasti cestovního ruchu převažuje jednodenní 
turistika. Nejsou zde významné turistické destinace. Region z pohledu turistiky láká především na živé 
tradice s mnohými folklórními slavnostmi. Detailnější popis jednotlivých charakteristik je také  uveden 
v kapitole 2.1. 

 

1.2 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.2.1 Popis historie a zkušeností MAS  

MAS Jablunkovsko bylo založeno v roce 2012 jakožto výsledek dlouholetého snažení o vytvoření 
místního partnerství spojujícího neziskový sektor, podnikatele s veřejnou správou. Iniciátorem založení 
místní akční skupiny byly především obce regionu Jablunkovska. Do roku 2015 spolek byl řízen 
především členy programového výboru. Byly zahájeny práce nad strategii MAS. V roce 2015 byla MAS 
standardizována na období 2014-2020. Byla zahájena projednávání strategie v území v rámci 
pracovních skupin a jednání s veřejností. Strategie MAS Jablunkovsko byla schválena na konci roku 
2016. Finanční alokace bylo možné přerozdělovat v rámci dvou operačních programů – IROP a PRV a 
od roku 2018 také v rámci OPŽP. Doposud bylo podpořeno 54 projektů a žadatelé vyčerpali přes 54 
mil. Kč. V rámci Integrovaného operačního programu bylo doposud vyčerpáno 36 619 212,- Kč. 
V Programu rozvoje venkova žadatelé byli podpořeni částkou 14 176 751,- Kč a v Operačním programu 
Životní prostředí částkou 3 253 591,- Kč. Plánovací období 2014 – 2020 bylo spojeno především se 
zviditelňováním MAS v území a budováním pozice MAS. MAS Jablunkovsko také aktivně působí 
v regionálních partnerstvích se Sdružením obcí Jablunkovska, Regionální radou rozvoje a spolupráce se 
sídlem v Třinci. Je zapojeno do řídících orgánů Místních akčních plánu vzdělávání. Je zapojeno do 
pracovních skupin Národní sítě MAS. Aktivně se zapojuje do oblastí plánování v oblasti sociálních 
služeb, projednávání otázek z oblasti energetických úspor, vyhledává projektové záměry v regionu a 
podporuje především využívání lokálního potenciálu území. Aktivity MAS Jablunkovsko vycházejí 
z platné Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2014 – 2020. 

V novém plánovacím období 2021 – 2027 bude MAS Jablunkovsko pokračovat ve svých aktivitách v 4 
operačních programech (IROP, OPZ+, OPŽP a OPTAK) a Programu rozvoje venkova (Společná 
zemědělská politika). Novou možností je zapojení se do Modernizačního fondu. MAS Jablunkovsko také 
bude pokračovat v animačních aktivitách cestou spolupráce a realizace vlastních projektů spolupráce, 
projektů v rámci komunitárních programů EU, přeshraničních operačních programů, aj. I nadále bude 
zapojeno do Místních akčních plánu vzdělávání. Území MAS Jablunkovsko se nemění. Všech 16 obcí 
přistoupilo svým územím k MAS Jablunkovsko i na plánovací období 2021 – 2027. 
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1.2.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021 – 2027 byla 
připravována od roku 2020. Do přípravy strategie obdobně jako v minulém období byli zapojeni místní 
aktéři. Výchozím dokumentem byla aktuálně platná strategie. Pro přípravu nové strategie bylo 
nezbytné aktualizovat analytické podklady pro tvorbu koncepční části. Neméně významné byly i závěry 
střednědobého hodnocení strategie 2014 – 2020. V oblasti sociálních a návazných služeb byly 
pomocné výsledky jednání fokusních skupin v rámci přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb, který MAS Jablunkovsko zpracovává od roku 2020. 

V roce 2020 proběhly strukturované rozhovory se starosty všech 16 obcí. Byly projednávány aktuální 
potřeby a problémy v obcích z pohledu veřejné správy v oblastech sociálních a návazných služeb, 
infrastruktury v obcích, ochrany životního prostředí, úspor energie, spolupráce a podpory podnikatelů, 
spolků, atd. Proběhl dotazníkový průzkum v území formou on-line dotazníku. V roce 2021 bylo 
realizováno mnoho individuálních konzultací s místními aktéry, nejen starosty. Území bylo 
informováno o jednotlivých krocích příprav, o nové struktuře strategie a nových směrech rozvoje území 
v souvislosti s novými tématy jako oblast komunitní energetiky, chytrého venkova, cestovního ruchu, 
sociálních služeb, školství. Byl zpracován návrh koncepční části strategie a on-line formou projednán 
v pracovních skupinách. MAS Jablunkovsko má vytvořené pracovní skupiny dle jednotlivých 
pilířů/strategických oblastí – PS Společnost, PS Hospodářství a PS Krajina a infrastruktura. Členy 
pracovních skupin jsou odborníci z různých oblastí, nejen partneři MAS. Členové pracovních skupin 
měli možnost zasílat svoje připomínky, které byly následně zapracovány do konečné podoby strategie. 
Strategie byla k připomínkování zveřejněna na stránkách MAS Jablunkovsko. Výsledná podoba 
strategie byla projednána na veřejném fóru a následně v srpnu 2021 schválena valnou hromadou MAS. 

Záznam z veřejného projednání, prezenční listiny a další doklady o zapojení komunity jsou přílohou 
žádosti o schválení SCLLD v systému MS2014+. 

 

Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD  

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Individuální rozhovory se starosty obcí a regionálními 
aktéry v území působnosti MAS 

6/ 2020 – 11/2020 

Dotazníkové šetření na internetových stránkách MAS 10/2020 – 11/2020 

Veřejné připomínkovací řízení v regionu 5. 8. 2021 – 20. 8. 2021 

Jednání pracovních skupin (on-line) 11. 8. 2021 a 13. 8. 2021 

Veřejné projednání návrhu strategie  20. 8. 2021 

Projednání a schválení valnou hromadou 24. 8. 2021 
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2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS  

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS Jablunkovsko je 
rozdělena do tří pilířů – Společnost, Hospodářství a Krajina a infrastruktura. Obsahuje výčet základních 
problémových oblastí v území. Byla připravována na základě analytických podkladů, závěrů 
strukturovaných rozhovorů, projednávání s místními aktéry, regionálními partnery, dotazníkového 
průzkumu. Analýza byla projednaná s členy pracovních skupin a veřejností. Byla zpracovaná z pohledu 
rozvojového potenciálu území s důrazem na vývojové trendy, jako jsou nové směry v energetice, 
cirkulární ekonomice, digitalizaci, inovativních přístupech v rozvoji podnikání, integrace jednotlivých 
oblastí rozvoje. 

Tabulka 3  Analýza rozvojových potřeb území MAS Jablunkovsko  

Rozvojová 
potřeba  

Popis potřeby pro rozvoj území  

SPOLEČNOST 

A. Dostupné 
sociální a 
zdravotní 
služby 

Oblast sociálních služeb je jednou z prioritních oblastí území MAS Jablunkovsko. V území, jsou  
zpracovány plány rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov, Sdružení obcí Jablunkovska. Z důvodu 
aktualizace a systémového přístupu, MAS Jablunkovsko přistoupilo k aktualizaci Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov. Příprava střednědobého plánu je koordinovaná 
s plánem sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Díky provedeným průzkumům, jednáním s 
veřejnou správou, poskytovateli i uživateli sociálních služeb, byly definovány základní potřeby 
území. Do potřeb se promítají i charakteristické znaky demografického vývoje území jako je 
postupné stárnutí populace (index stáří – 109,92), ale i přírůstek obyvatel v území MAS 
Jablunkovsko a to především mladých rodin s dětmi (v posledních 5 letech se zvýšil počet obyvatel 
o cca 200 osob). 
V regionu je nabídka sociálních služeb poměrně vysoká, ale jak vychází z průzkumů, přesto není 
dostačující, a některé služby zde schází. Je zde 8 domovů s pečovatelskou službou. V obci Horní 
Lomná je dům integrovaných sociálních služeb. V obci Dolní Lomná je objekt chráněného bydlení. 
V Jablunkově je denní stacionář. Terénní služby zajišťují jak obce, tak i další poskytovatelé sociálních 
služeb. Jedná se o Senior TAXI a nově i Baby TAXI, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací 
služba, rozvážka obědů. Schází zde služba rané péče. Vzhledem k omezené kapacitě poskytovaných 
služeb nebo chybějící službě, mnozí uživatelé odborných sociálních služeb jsou nuceni dojíždět do 
vzdálenějších měst, jako je Třinec, Frýdek – Místek, Ostrava. 
Financování sociálních služeb je zajištěno ze zdrojů státních, obecních a zdrojů samotných uživatelů. 
Většina financí míří především do oblasti služeb pro seniory. Většina obcí přispívá pobytovým i 
terénním službám z vlastních rozpočtů. Některé obce přispívají pouze v případě, že v domovech pro 
seniory jsou umístění jejich občané. 
Z pohledu obcí je stále aktuálnější potřeba rozvoje služeb pro seniory a zvyšující se poptávka po 
ubytování seniorů, služeb pro rodiny s dětmi. Menším obcím dlouhodobě schází větší koordinace a 
informovanost. Obce, jejichž území je vzdáleno od center řeší otázky zkvalitnění dostupnosti 
sociálních a souvisejících služeb. 
Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb je situace uspokojivá. Schází informovanost o sociálních 
službách, ale především se zvyšuje poptávka po terénních službách přímo u klientů. Zvyšuje se 
poptávka po službách pro specifické cílové skupiny, jako jsou senioři, rodiny s dětmi, osoby s různým 
zdravotním znevýhodněním.  
Uživatelé sociálních služeb spatřují problémy v oblasti dostupnosti sociálních a souvisejících služeb, 
informovanosti, poradenství. Je nutno rozvíjet i terénní služby především pro seniory a pro osoby 
s různým zdravotním znevýhodněním. Problémem obyvatel především ze vzdálenějších lokalit je 
dostupnost specializovaných sociálních služeb. Řešením může být vytvoření střediska komunitních 
služeb pro občany (sociální služby, návazné aktivity, služby pro rodiny s dětmi, poradenství apod.). 
Velkým problémem je i bezbariérovost zdravotního střediska v Jablunkově a některých dalších 
zdravotních či jiných zařízení v Jablunkově a okolí. 
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Významnou roli v rozvoji sociálních služeb, bude odehrávat koordinátor sociálních služeb. Bude 
nutno věnovat se rozvoji preventivních a poradenských programů a služeb pro seniory a jejich 
pečující příbuzné v oblasti včasné diagnostiky demence a dalších onemocnění, kompetencí péče o 
osobu blízkou, paliativní péče apod. Je zapotřebí věnovat se i problematice rodin s dětmi, především 
skloubení pracovního života s rodinným životem.  
Problémem je nedostatečné financování chodu pobytových, ambulantních i terénních služeb. Chybí 
dostatek finančních prostředků jak na potřebné investice, tak na pokrytí mzdových nákladů 
zaměstnanců. Možnou podporou regionu v oblasti sociálních služeb terénních sociálních služeb by 
mohlo být pořízení pomůcek pro odlehčovací služby, dopravních prostředků pro dojezd do 
domácností a podpora stacionárních sociálních zařízení. 
Z proběhlého šetření mezi občany je také zřejmé, že by uvítali společné setkávání osob různých 
cílových skupin, což by mohlo pomoci k vytvoření užších vazeb a navázání přátelství mezi 
jednotlivými účastníky, kteří by si takto vzájemně mohli pomáhat.  
V oblasti zdravotních služeb je dlouhodobým problémem nedostatek (především specializovaných) 
lékařů a zdravotnických zařízení. V území je jediné středisko, Poliklinika Jablunkov. Dále je zde 
Sanatorium Jablunkov se zaměřením na plicní onemocnění. Dle průzkumů, které MAS Jablunkovsko 
provádělo, je nedostatek specializovaných lékařů a služeb ošetření v domácnostech. Občané ve 
většině případů dojíždějí do okolních měst. Chybí některé zdravotní a navazující služby (např. 
fyzioterapeut, psycholog, speciální rehabilitace). Zvyšuje se poptávka po terénních službách 
především pro osoby v pokročilém věku, kteří nemohou dojíždět do zdravotnických zařízení. 
Záchranná služba a služby první pomoci jsou poměrně dobře zastoupeny. Od roku 2019 je v provozu 
IZS v Jablunkově. Další záchranná služba je v dojezdové vzdálenosti v Třinci. Stále zůstávají 
vzdálenější lokality, do kterých je problematický přístup. Některé obce v regionu (Bystřice) realizují 
projekty rozmístění resuscitačních setů AED. V přípravě je záměr rozmístění AED v nedostupných 
horských lokalitách. V odlehlých lokalitách by velkou pomocí mohly být záměry telemedicíny. 
Na území MAS Jablunkovska dochází k nárůstu sociopatogenních jevů jako je zadlužení, kriminalita, 
přibývají osoby závislé na alkoholu, omamných látkách, ale také se zvyšuje závislost na hazardních 
hrách či počítačových hrách. Je to především důsledek nástrah moderního světa, které některé 
osoby díky nedostatečné znalosti, zralosti či osvěty dané problematiky velmi rychle podlehnou.  
Řešením jak zmírnit nárůst těchto negativních jevů je cílenější poradenství, vzdělávání či jiné 
preventivní opatření. Důraz by měl být kladen i na lepší dostupnost sociálních a souvisejících služeb 
a služeb pro rodinu, protože správně fungující rodina je základem společnosti. V případě 
nekompetentních a disfunkčních rodin (často rodiče s nízkým vzděláním, mladé rodiny, neúplné 
rodiny apod.) dochází k nárůstů sociopatogenních jevů. Z proběhlých průzkumů je zřejmé, že je 
nutno posilovat a realizovat aktivity, které budou podporovat správné fungování rodin a tím i 
společnosti. 
Současný stav rodiny vyžaduje pomoc ze strany celé řady sociálních služeb. Je stále velká poptávka 
po službách, které by byly cíleně zaměřeny na problémy, které současná rodina řeší - problémy 
spojené s rozpadem rodiny (rozvod/rozchod), problémy spojené s výchovou dětí (ať již následkem 
rozpadu rodiny či jiných okolností), problémy se závislostním chováním, problémy s oslabenými 
rodičovskými kompetencemi. Takto oslabená rodina nejednou čelí ekonomickým, sociálním či 
psychologickým rizikům. 
Sociální i zdravotní služby nutno však v regionu rozvíjet vyváženě se zapojením všech aktérů včetně 
uživatelů (komunity). 
Z prováděných průzkumů na území MAS Jablunkovska je poptávka především po těchto potřebách:  
Potřeba bydlení  
Potřeba poradenství a psychologické pomoci 
Potřeba zajištění služeb pro rodiny, které mají člena se znevýhodněním 
Potřeba volnočasových a komunitních aktivit 
Potřeba slaďování rodinného a pracovního života 
Potřeba zajištění či zkvalitnění zdravotní péče 
Potřeba dostupnosti sociálních a souvisejících služeb 
Potřeba podpory aktivit pro rodiny s dětmi 
Potřeba komplexní podpory pečujících osob 
Potřeba větší součinnosti jednotlivých obcí v oblasti sociálních a souvisejících služeb 
Potřeba informovanosti v oblasti sociálních a souvisejících služeb napříč všech zúčastněných osob 
Potřeba podpory mezilidských a rodinných vztahů 
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Naplněním výše uvedených potřeb týkajících se dostupnosti sociálních a zdravotních služeb dojde 
ke zkvalitnění života občanů žijících v našem území MAS Jablunkovsko. Zlepší se jejich životní 
situace, týká se cílových skupin s ohledem na jejich potřeby. Zkvalitní se sociální a zdravotní služby 
a dojde k jejich větší dostupnosti. Uživatelé budou více soběstační, sníží se sociální a zdravotní rizika 
a tím budou mít šanci na plnohodnotnější život, uplatnění a začlenění se do společnosti.  

B. Vzdělávání 
na venkově 

Vzdělávání je zcela zásadní pro udržení a zlepšování kvality života obyvatel. V území MAS 
Jablunkovsko je více než 30 mateřských a základních škol a jedna střední škola. Střední vzdělávání 
je dále zajišťováno školami ve vzdálenějších oblastech, nicméně dobře dostupných. V období 2014-
2020 MAS Jablunkovsko podpořilo realizaci několik projektů vybavení odborných učeben a dalšího 
zázemí pro zkvalitnění výuky. Školy také získaly finanční prostředky v rámci centrálních výzev 
Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu životní prostředí. 
V tomto období došlo také ke zvýšení spolupráce mezi školami, díky Místním akčním plánům 
vzdělávání. MAS Jablunkovsko je zapojeno do dvou MAP (ORP Jablunkov a ORP Třinec) v pozici členů 
řídící skupiny a členů pracovních skupin. Školy také využívají projekty zjednodušeného vykazování 
v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání. Z analýz MAP jasně vyplývá potřeba inkluze a rovného 
přístupu ke vzdělávání, potřeba polyfunkčního vzdělávání. 
Rozvoj školství v regionu je ovlivněn vícero faktory – zvyšující se počet obyvatel, blízké sousedství 
Třineckých železáren, rozvoj (návrat) k ekologickému zemědělství, odliv mladých, nadaných lidí 
z regionu. V plánovacím období 2021-2027 vše bude ovlivněno i transformaci průmyslu, řešením 
bezhulíkových technologii a obecně rychle se rozvíjejícím odvětvím automatizace, digitalizace. Směr 
rozvoje ovlivnila i bezesporu pandemie COVID-19. 
Školy v území stále řeší zastaralé vybavení kmenových učeben, zázemí pro personál, tělocvičny, 
stravovací zařízení, venkovní prostory jako jsou sportoviště, aj. V neposlední řadě se jedná o 
zkapacitnění MŠ a ZŠ včetně školních družin a stravovacích zařízení. Potřeba zvyšování kapacit je 
dána vlivem zvyšujícího se počtu obyvatel v území (od roku 2015 – 2019 evidujeme zvýšení o 
necelých 200 obyvatel). Navýšení je způsobeno přistěhováním především mladých rodin. Některé 
obce již na tuto skutečnost reagují a realizovaly projekty zkapacitnění MŠ a ZŠ (obec Bystřice, obec 
Mosty u Jablunkova, obec Písečná). Zvýšení kapacit je potřebné především v mateřských školách 
(např. v Jablunkově, Vendryni).  
Neustále se zvyšuje potřeba prohlubování spolupráce, snižování administrativní zátěže pedagogů a 
ředitelů škol. Z důvodu měnícího se trhu práce bude nutno nadále rozvíjet a podporovat nové trendy 
ve výuce s využitím moderních výukových nástrojů. Na měnící se potřeby reaguje např. zaváděním 
moderních výukových programů jediná střední škola v území – Střední škola Jablunkov. I nadále 
bude potřeba zajišťovat kvalitní prostředí pro výuku odborných předmětů, bude nutno řešit ostatní 
zázemí škol a mateřských školek. 
Důležitou oblast sehrává i neformální a další vzdělávání dětí, mladých lidí i dospělých. Volnočasové 
aktivity podporují rozvoj osobnosti, lidského potenciálu, ale mohou působit i jako prevence 
negativních jevů včetně kybernetické bezpečnosti. Tomuto tématu se v území MAS Jablunkovsko 
věnují školní družiny, střediska volného času, knihovny, domovy děti a mládeže a školská zařízení. 
Nabídka jejich aktivit je mnohdy omezená prostorem a vybavením, kterým disponují. Vzniká potřeba 
zajištění vhodného vybavení, tak aby bylo možno rozšířit nabídku o další perspektivní aktivity ve 
směru polytechniky, automatizace, digitalizace, aj.  V regionu je nízká nabídka celoživotního 
vzdělávání. Průzkumy v rámci rozhovorů s různými cílovými skupinami prokázaly zájem starší 
generace na rozšíření nabídky o kurzy a školení zaměřená na PC, IT, aj. Zájem o celoživotní 
vzdělávání mladší generace bude více zjišťován v tomto plánovacím období. Cílem je především 
udržení mladé generace a odborníků v území MAS. Oblasti neformálního a celoživotního vzdělávání 
nutno chápat jako jeden ze zásadních nástrojů pro uvedený cíl. V této oblasti důležitou roli mohou 
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sehrávat přímo školy. Mohou nabídnout svoje prostory k využití i mimo školní výuku. Bude tak 
docházet k posilování významu škol v komunitním životě venkova. 
Jak povinné tak i další vzdělávání a volnočasové aktivity musí být řešeny souběžně a ve spolupráci 
se všemi aktéry v území aby bylo možno reagovat na měnící se prostředí. Proto je nutné pokračování 
ve spolupráci a společném plánování rozvoje a řízení školství v regionu, ať už prostřednictvím 
Místních akčních plánů nebo jiných nástrojů. Prioritami, specifikovanými v MAP kromě investic je 
rozvoj dětí a žáků ke kreativitě a podnikání, inkluzivní vzdělávání, vzdělávání pedagogů a 
nepedagogických pracovníků, výměna zkušeností a dobré praxe, rozšiřování neformálního 
vzdělávání. 
Prioritní potřeby: 
Zlepšit vybavenost škol, mateřských škol a zařízení neformálního vzdělávání, modernizovat jak 
odborné učebny (mobilní, reagující na metody distanční výuky), tak kmenové učebny menších škol 
Zajistit kvalitní vzdělávání dětí, pedagogů i nepedagogických pracovníků reagující na nové trendy a 
nadcházející změny průmyslu, trhu práce 
Zajistit dostatečné a moderní prostory pro neformální a další vzdělávání přímo ve školách nebo 
v dalších zařízeních 
Vzdělávání pedagogů a nepedagogických pracovníků 
Pokračování ve spolupráci regionu formou MAP nebo jiným nástrojem 
Naplnění potřeby „Vzdělávání na venkově“ dojde k omezení migrace obyvatel z území MAS 
Jablunkovsko. Vzdělaní lidé budou mít větší pracovní příležitosti a tím větší šanci na spokojený život. 
Nebudou odcházet z území MAS Jablunkovsko a zvýší se atraktivita území. Naplněním dojde 
k zvýšení celkové kvality výuky a zlepšení zázemí ve školských zařízeních (nové vybavení, nové formy 
výuky apod.). Kvalitní školství, reagující na potřeby regionu a trhu práce je základem pro zlepšování 
podmínek pro život obyvatel na Jablunkovsku. Vhodné výukové programy propojené s praxí je 
základem jak udržet mladé  a vzdělané osoby v regionu. 

C Komunitní 
život na 
venkově 

MAS Jablunkovsko je stále více atraktivním místem k bydlení. Dokládá to i vývoj počtu obyvatel. 
Dochází k rozvoji výstavby rodinných domů a k posilování příjmů obecních rozpočtů. Region je však 
závislý na velkých zaměstnavatelích jako jsou Třinecké železárny, což předurčuje i způsob života. 
Mnoho rodin je pracovně vytíženo, mnoho dalších zájmových aktivit je ve městech a jen málo se 
zapojují do společenského života na vesnicích. Mladá generace je uzavřená v okruhu malých 
komunit, jejich kontakty se soustřeďují do on-line prostoru. Dochází tak k omezení přímých 
kontaktů a ztrátě pocitu sounáležitosti s regionem a místem, ve kterém žijí. 
Vyvstává tak stále větší potřeba posilování lokální identity a motivace k zapojování se do 
společenského života v obcích. Aktivity je potřeba zaměřit nejen na mladou generaci, ale i na starší 
generace a vyvíjet úsilí k mezigeneračnímu propojování ústícímu v předávání zkušeností, zvyšování 
pocitu sounáležitosti. Zásadní roli sehrávají a budou sehrávat i nadále obce samotné a spolky 
působící v obcích. Spolky jsou v tomto případě hlavními aktéry kulturního, společenského života. Ve 
většině obcí je spolková činnost na vysoké úrovni. Obce spolupracují se svými spolky a pořádají 
mnoho aktivit. Spolky se často potýkají s nedostatečným zázemím, ale také se stárnoucí členskou 
základnou. Spolky také nemají dostatečné finance na opravy svých kluboven a míst pro setkávání a 
pořádání akcí. Z projednávání se spolky jasně vyplývá potřeba kvalitního zázemí, ale také 
propojování spolků mezi obcemi. Zástupci spolků by uvítali více informací o tom co se děje 
v sousedních obcích. V mnohých obcích roli koordinátora kulturního a spolkového života přebírají 
informační centra a obecní knihovny (Mosty u Jablunkova, Jablunkov, Bystřice). 
Vhodné prostory lze částečně řešit poskytováním vhodného zázemí v rámci komunitních center, 
které byly vytvořeny v tomto plánovacím období. Potenciál pro posílení komunitního života mají 
proto nejen aktivity spolků, ale nové typy komunitních aktivit napojené na komunitní centra. 
Vhodné prostory mohou poskytovat nejen komunitní centra, ale i školská zařízení a knihovny. Je 
důležité podtrhnout, že stejně jako u spolků, kde jsou iniciátory činnosti jejich členové, tak i u 
komunitních center se mají postupně stávat iniciátory a realizátory aktivit členové místní komunity. 
Potřeba podpory aktivit místní komunity má velký význam pro rozvoj a posílení rodinných, 
sousedských a mezigeneračních vazeb, prvků svépomoci, vzájemné a sousedské výpomoci, sdílení a 
výměny zkušeností, dobrovolnictví, ale i zmírnění sociálně patologických jevů a v neposlední řadě i 
posilování pocitu sounáležitosti s regionem, předávání a udržování tradic, které jsou pro region 
Jablunkovska významné i v oblastech jako je cestovní ruch. 
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Významné by bylo vytvoření neformální regionální platformy spolkové činnosti pro výměnu 
zkušeností, pořádání akcí, vedení mezigeneračního dialogu. Součástí by mohly být „parlamenty“ 
mládeže nebo seniorů. 
Potřeby: 
Zkvalitňování infrastruktury pro kulturní a komunitní život jako jsou zařízení spolků, komunitní 
centra, informační centra, knihovny, volnočasová zařízení 
Posilování komunitní role škol včetně zlepšování kvality zázemí pro volnočasové aktivity 
Zapojování veřejnosti k participaci na komunitním životě a rozhodování.  

Naplnění potřeby přispěje k rozvoji území růstem kladných sociálních interakcí v komunitě, což má 
kladný vliv na kvalitu života obyvatel. Zapojením do volnočasových aktivit dojde ke snížení vzniku 
sociopatologických jevu a tím ke zvýšení bezpečnosti v území MAS Jablunkovsko. Komunitní centra 
posílí společenský život v obcích. Dojde k rozvoji kulturních, společenských, sportovních a rodinných 
aktivit a udržení místních zvyklostí a tradic, kterých máme vícero a bylo by škoda na ně v dalších 
generacích zapomenout. Naplněním dojde ke spokojenosti obyvatelstva, které zde bude rádo bydlet 
a vážit si území ve kterém žijí.  

HOSPODÁŘSTVÍ 

D Inovativní 
ekonomika 
na venkově 

Z pohledu podnikání a zaměstnávání je region závislý na průmyslové oblasti nedalekých Třineckých 
železáren. Od toho se odvíjí i situace v podnikatelském prostředí.  Na území MAS Jablunkovsko 
převažují malé podniky. Je zde jen několik středních podniků. Počet podniků a živnostníků do roku 
2019 narůstal. Ovšem jednoznačně lze konstatovat, že v následujících létech dojde ke snížení počtu 
podnikatelských subjektů. Důvodem je pandemie COVID-19 a v dlouhodobém horizontu i 
omezování těžby uhlí. V regionu působí několik subjektů, jejichž výrobní program souvisí 
s doprovodnými aktivitami pro hornictví (zejména šití pracovních oděvů). Podnikatelé z důvodu 
udržení konkurenceschopnosti musí pružně reagovat na globální směry rozvoje např. bezuhlíkové 
technologie. Je stále vyvíjen tlak na zkracování dodacích lhůt, zvyšování přidané hodnoty výrobků. 
Předpokladem dalšího úspěšného rozvoje je zavádění pokročilých technologií především v oblasti 
automatizace, robotizace, průmyslu 4.0. Důležitou podmínkou pro rozvoj a inovace je zavádění 
vysokorychlostního internetu, spolupráce se školami a výzkumnými institucemi. V regionu schází 
především specializovaní zaměstnanci, a proto je důležité se věnovat spolupráci se školami, přenosu 
příkladů dobré praxe, vzdělávání v oborech, které budou nejvíce žádané v území, ale zároveň budou 
reagovat na globální vlivy. Oblast moderních směrů podnikání je důležitá především při oslovování 
mladé generace s cílem zamezení odlivu odborníků z venkovského prostředí. Je potřeba vyhledávat 
nové talenty a pomáhat v rozvíjení jejich zlepšovacích návrhů. S tím se pojí i ochrana duševního 
vlastnictví a patentů. Je potřeba také utvářet vhodné podmínky pro zahájení podnikání. Mladá 
generace se potýká s nedostatečnou informovaností o podnikání. Proto je potřeba aktivizovat a 
propojovat hlavní aktéry v území pro přípravu komplexních podmínek na zahájení podnikání jako 
jsou vhodné prostory. Vhodné jsou například nevyužívané budovy v území. Bez vhodného a 
moderního zázemí se nepodaří udržet mladou generaci v území a může docházet k odvrácení 
stávajícího trendu, tedy může docházet k vylidňování území. 
Zároveň je potřeba podporovat místní produkci a rozvoj regionální ekonomiky. Efektivnější 
využívání místního a regionálního potenciálu vede ke zvyšování odolnosti proti negativním jevům a 
externalitám globálního trhu. Doprava zboží na velké vzdálenosti znečišťuje ovzduší, vodu a půdu, 
lokální potraviny bývají kvalitnější a zdravější. V území MAS Jablunkovsko působí mnoho 
regionálních producentů, kteří zvolili cestu udržování tradic a využívání místních zdrojů. Jsou 
důležitou součástí ekonomického segmentu regionu. Velký význam z pohledu propagace a 
zviditelňování má systém regionálního značení. MAS Jablunkovsko úzce spolupracuje 
s koordinátorem regionální značky GOROLSKO SWOBODA v rámci Asociace regionálních značek.  
Pro diverzifikaci ekonomického segmentu, snížení závislosti regionu na jediném velkém 
zaměstnavateli a udržení kvality života ve venkovských obcích je zapotřebí, podporovat také 
podnikatelské záměry orientované na poskytování služeb a produktů pro místní obyvatele (malí 
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kvalitní řemeslníci, malé regionální obchody, regionální poskytovatelé služeb v oblasti cestovního 
ruchu).  
S ekonomickou situací se bezprostředně váže i pracovní trh a zaměstnanost v regionu. Průměrný 
podíl nezaměstnaných se dlouhodobě udržuje na nižších hodnotách ve srovnání s průměrem celého 
Moravskoslezského kraje a pohybuje se kolem 2,9%. Potřebou regionu je především řešení 
regionálních rozdílů v jednotlivých obcích. Nejvyšší hodnoty dosahují obce Hrčava a Dolní Lomná. 
Vzhledem k vývoji pandemické situace lze očekávat, že bude docházet ke zvyšování podílu 
nezaměstnaných, především v oblastech cestovního ruchu a gastronomie. Lze očekávat i nové 
formy zaměstnávání jako je práce z domova. Vzhledem k rozvoji nových technologií lze očekávat 
rostoucí požadavky na odbornost a kvalifikace zaměstnanců. Vzhledem k transformaci průmyslu 
bude nutno region připravovat na nové oblasti a témata formou rekvalifikací, stáží. V oblasti 
zaměstnávání bude nutno pracovat především se skupinou ohroženou sociálním vyloučením (osoby 
se zdravotním postižením, osoby předdůchodového věku, dlouhodobě nezaměstnaní nebo matky 
po rodičovské dovolené). Specifické cílové skupiny představují lidé pečující o osobu blízkou nebo 
matky po rodičovské dovolené vracející se na trh práce. Důležitou součástí je tak i vytváření 
podmínek pro zaměstnance. V regionu jednoznačně chybí dostatečná pomoc pečujícím osobám 
s uplatněním na trhu práce. Další problém je v kapacitě zařízení péče o děti a seniory. Je nutno 
vyvíjet aktivity pro slaďování pracovního a soukromého života a posilovat kapacity zařízení pro děti 
a seniory. 
Zásadní potřeby: 
Investice do inovativních řešení pro zvýšení přidané hodnoty výrobků a posilování 
konkurenceschopnosti podniků 
Propojování podnikatelského segmentu s výzkumem, školami a přenos příkladů dobré praxe, 
výsledků výzkumů do praxe 
Rozvoj drobných podnikatelů v oblasti řemesel, potravinářství, služeb 
Podpora mladých lidí, motivace k podnikání a sebezaměstnávání 
Příprava vhodného zázemí pro zahájení podnikání (plochy, budovy, digitalizace území, finanční 
podpora) 
Rozvíjení marketingu a PR 
Podpora programů zaměstnávání 
Posílení kapacit a vybavení zařízení péče o děti a seniory 
Jak již bylo popsáno výše, s inovacemi v podnikání souvisí i pracovní trh a zaměstnanost v regionu. 
Díky inovacím, automatizaci, robotizaci, vysokorychlostnímu internetu dojde k rozvoji území MAS 
Jablunkovska. Nebude docházet k odlivu zaměstnanců z regionu a spoluprací se školami či 
výzkumnými institucemi se třeba získat pro region specializované zaměstnance. Nové pracovní 
příležitosti připraví region na případné snižování zaměstnání velkých zaměstnavatelů v sousedních 
regionech. Bude impulsem k udržení mladé generace v regionu. 

E Zemědělství 
na venkově 

Zemědělství na Jablunkovsku tvoří především živočišná výroba. Oblast MAS Jablunkovsko nemá 
příliš vhodné podmínky pro pěstování specifických zemědělských plodin. Zachovaly se zde četné 
pastviny, které jsou i v dnešní době využívány k chovu ovcí a skotu. V území MAS Jablunkovsko je 
aktivních 247 zemědělských podnikatelů. V každé z obcí tak aktivně vyvíjí činnost alespoň 1 
zemědělec. Nejvíce jich působí v Dolní Lomné, Bukovci, Nýdku a Vendryni. V území je pouze jeden 
vetší zemědělský podnik zaměřený na chov skotu. Je zde vícero drobných zemědělců, kteří se 
zabývají chovem ovcí. Pro mnohé drobné zemědělce je příjem z podnikání pouhým vedlejším 
příjmem a hlavní příjem mají ze zaměstnání v jiném oboru. Zemědělská půda tvoří pouhých 30% 
celkové plochy území a je zastoupena především pastvinami (20%). 
Zemědělství se nepodílí rozhodujícím způsobem na ekonomice regionu Jablunkovska, ale je 
důležitou součástí venkova ve smyslu péče o krajinu a produkci lokálních potravin (především sýrů, 
mléka). V posledních létech se zvyšuje zájem o podnikání v zemědělství a ekologické hospodaření. 
Zvyšující se zájem o zemědělství nese sebou i potřebu obnovy a modernizace zemědělských strojů. 
Aby bylo možno udržet konkurenceschopné zemědělské podniky je nutno pružně reagovat na vývoj 
nových technologií a neustále provádět obnovu zastarávající techniky. Zemědělským podnikům se 
tak prodražuje jejich podnikání a mnohdy bez dotační podpory by bylo podnikání v zemědělství 
ztrátové. Finanční výpomoc MAS je proto důležitou součásti pomoci především drobným 
zemědělcům v udržení jejich podnikání a tímto i udržení tradičních hodnot území. Mladým 
začínajícím zemědělcům schází potřebné vybavení a stroje a mnohdy by uvítali vzdělávací aktivity 
v oblasti zemědělství, marketingu, uváděním zemědělských produktů na trh. 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko 2021-2027 

 

15 
 

Ze strany drobných zemědělců se také zvyšuje poptávka po rozvoji do jiných odvětví podnikání, 
především služeb, maloobchodu, potravinářství, agroturistiky. Diverzifikace do jiných oblastí 
podnikání je tak jednou z možností udržení zemědělství. 
Pro ekonomickou efektivnost a konkurenceschopnost je důležitá také spolupráce při výměně 
zkušeností, uvádění produktů na trh. Nejméně nákladné je řešení prodeje zemědělských produktů 
přímo u výrobců. Je potřeba zaměřit se právě na tvorbu spolupráce lokálních zemědělců a vytváření 
krátkých dodavatelských řetězců. Tato potřeba vychází i ze skutečnosti, že v posledních létech 
dochází ke změně v chování zákazníků. Zákazník stále častěji volí kvalitu před cenou potravin, zajímá 
se o původ potravin. 
Stále však je potřeba využívat více agroenvironmentálních opatření (vhodné kosení luk, medonosné 
pásy, biopásy). Problémem je například skutečnost, že se zde nachází mnoho drobných zemědělců, 
kteří vlastní malé pozemky v horských a nepřístupných oblastech. Sami pak mají problém s jejich 
pravidelnou údržbou (minimálně pravidelným kosením) a mnohdy údržba je zanedbávaná. Tento 
stav způsobuje problémy při nárazových srážkách, kdy voda ze svažitých pozemků velmi rychle 
odtéká do údolí a způsobuje lokální povodňové stavy. Tento stav lze řešit postupnou osvětou 
obyvatel – drobných vlastníků zemědělské půdy. 
Zásadní potřeby území v oblasti zemědělství: 
Zlepšit vybavenost zemědělských podniků včetně začínajících zemědělců, která bude reagovat na 
moderní, inovativní řešení 
Spolupráce v uvádění produktů na trh 
Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě a využití vhodných agroenvironmentálních a 
agrolesnických opatření.  
Pro území MAS Jablunkovsko je podpora zemědělství přínosná ve vytváření krátkých 
dodavatelských řetězců. Možnost spolupráce přímo s lokálními zemědělci.  Co se týče zdroje 
spolufinancování aktivit zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělských podniků, 
budou programy Společné zemědělské politiky. Žádoucí jsou projekty, které využívají inovativní 
postupy a technologie zvyšující konkurenceschopnost zemědělských podniků a napomáhají 
udržitelnému zemědělství.   

F Inovativní 
veřejná 
správa 

Základem pro rozvoj území a kvalitních podmínek pro život obyvatel je kvalitní a efektivní veřejná 
správa. Neustále měnící se legislativa ve spojení s dalšími faktory, jako je rozvoj technologii, výměna 
složení rozhodovacích orgánů obce klade vysoké nároky na implementaci změn a jejich řízení. Obce 
musí stále reagovat na změny, tak aby vytvářely podmínky pro kvalitní život svých občanů a zajistily 
dostatečný rozvoj obce ve všech směrech (podnikání, sociální služby, školství, atd.). Proto je potřeba 
zlepšovat procesy práce i řízení. Je potřeba zavádět nové technologie a informační systémy, které 
budou uživatelsky přívětivé. Je potřeba se neustále vzdělávat a spolupracovat v různých oblastech. 
Naplňováním potřeby „Inovativní veřejná správa“ dojde k větší informovanosti v území MAS 
Jablunkovska. Díky novým technologiím a informačním systémům ke zjednodušení určitých procesů 
– občan versus veřejná správa, podnikatel versus veřejná správa. Dojde ke zvýšení efektivity správy 
a rozvoje území. Komplexnost poskytovaných informací je základem pro zlepšování podmínek pro 
podnikání, bydlení a obecně spokojený život obyvatel. 

KRAJINA A INFRASTRUKTURA 
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G Životní 
prostředí pro 
kvalitní život 
na venkově 

V oblasti životního prostředí byly analyzovány prioritní témata ochrany životního prostředí, jejichž 
zlepšování povede ke zkvalitnění podmínek pro život obyvatel v regionu Jablunkovska. Zásadní 
potřebou regionu je především reakce na klimatické změny. Dle analýz je zřejmé, že postupně 
dochází ke zvyšování průměrné roční teploty. 
Ovzduší - Kvalita ovzduší v území Jablunkovska se v posledních létech zlepšuje. Vyskytují se stále 
lokální problémy v souvislosti s lokálními topeništi. Evidujeme postupné snižování smogových dnů, 
ale i přes to území je stále klasifikování jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dlouhodobě 
ovzduší je ovlivňováno dálkovými přenosy znečištění díky blízkostí průmyslových areálu jak v ČR, tak 
i v Polsku. Geomorfologie a reliéf terénu předurčuje zhoršení kvality ovzduší emisemi z průmyslu. 
Zástavba je především koncentrována v údolí. Převažuje směr větru s-z což přispívá ke znečištění 
ovzduší emisemi z průmyslu. Především se jedná o prachové části a oxid síry. V menší míře je ovzduší 
ovlivněno i emisemi z dopravy. Emise z dopravy se mírně zlepšily po otevření obchvatu Třince a to 
především v obcích, kterými vede původní hlavní tah mezi městem Třinec a Slovenskem. Jedná se 
hlavně o obce Bystřice a Vendryně. Pro zlepšení současného stavu bylo v regionu definováno několik 
zásadních opatření jako je výměna zastaralých a nevyhovujících stacionárních zdrojů tepla, podpora 
rozvoje ekologické dopravy (automobilová doprava na alternativní pohon, elektrokola, 
cyklodoprava). Velký potenciál při snižování emisí budou v následujících létech sehrávat i 
energeticky úsporná opatření, využívání alternativních zdrojů energie. Pro zlepšení monitoringu 
stavu ovzduší je zapotřebí rozšiřovat systémy měrných stanic v regionu. Jediná měrná stanice ČHMÚ 
v regionu se nachází momentálně v obci Písečná.   
Biodiverzita a péče o krajinu a sídla – silnou stránkou území MAS Jablunkovsko je rozmanitá a 
mnohdy přírodě blízká krajina Slezských a Moravskoslezských Beskyd. Lesní pozemky tvoří více než 
50% území a poskytují vhodné podmínky pro pěší a cykloturistiku. Území zasahuje do CHKO 
Beskydy, jsou zde lokality NATURA 2000, přírodní rezervace. Územím prochází nadregionální 
biokoridor. Nalezneme zde vícero maloplošných chráněných území, mnoho památných stromů. 
Ochrana lesních pozemků se stává proto prioritní oblastí zájmů. Zdejší lesy jsou poznamenány 
kůrovcovou kalamitou. Odolnost lesů poznamenává nevhodná druhová skladba a znečištění 
ovzduší. Je potřeba i nadále podporovat ochranu a zachování lesních ekosystémů a zvyšovat 
neproduktivní funkce lesa, zvyšovat investice do šetřené obnovy lesních porostů zvyšující jejich 
odolnost a ekologické hodnoty, investice do obnovy lesních cest po těžbě kůrovcového dřeva. Lesy 
také mohou plnit roli ekovýchovy a prostor pro trávení volného času, s tím se pojí investice do 
posilování společenské funkce lesa. Lesní porosty a krajinu vůbec negativně ovlivňuje i nárůst počtu 
návštěvníků. Z jednání s místními aktéry jasně vyplynula potřeba zmírňování ničení lesních porostů 
například usměrňováním pohybu turistů v krajině, zvýšením péče o cenná stanoviště, osvětou. 
Negativním vlivem je stále větší rozšiřování invazních druhů rostlin a živočichů. Jedná se především 
o křídlatku, která se šíří nejvíce podél vodního toku Olše. Stále častěji se podél páteřních komunikací 
vyskytuje jmelí. Vyskytují se lokality zaplevelené bolševníkem, netýkavkou. 
Významným prvkem pro zachování biologické rozmanitosti je hospodaření na zemědělské půdě. 
Vzniká tak potřeba zavádění agroenvironmentálních opatření a agrolesnických opatření, které zvýší 
biodiverzitu. Z pohledu zachování krajinného rázu je nutno šetrně přistupovat k novým investicím. 
Potřeba opatření vyplývá i z jednání s místními zemědělci. 
Neoddělitelnou složkou krajiny ovlivňující biodiverzitu je bezesporu i sídelní zeleň ve veřejných 
prostranstvích. Sídelní zeleň a revitalizaci veřejných prostranství nutno provádět komplexně se 
zaměřením především na posilování biodiverzity, ale také s cílem podpory ostatních složek životního 
prostředí, jako je ochrana ovzduší, zadržování vody v krajině, zachování krajinného rázu a 
vesnického charakteru sídel. V mnohých obcích byly realizovány výsadby a postupně dochází 
k obnově sídelní zeleně v rámci veřejných prostranství. Veřejná prostranství plní vícero funkcí. 
Kromě přírodních hodnot mnohdy jsou místy setkávání komunit. Údržba zeleně a veřejných 
prostranství je prováděna samotnými obcemi. Obce provádějí revitalizaci, ale její rozsah je mnohdy 
omezen finančními prostředky. Nelze realizovat komplexní změny. Obec jako Písečná, Bukovec nebo 
město Jablunkov mají zpracovány návrhy ozelenění a revitalizace veřejných prostranství a mají 
připraveny projektové návrhy k realizaci. Revitalizací veřejných prostranství dojde ke zlepšení 
vzhledu obcí, posílení společenské funkce sídel, jako místa pro setkávání komunit. Revitalizace 
intravilánu obcí přispívá i k vyrovnávání mikroklimatických podmínek, především v centrech 
s hustou zástavbou, zejména v Jablunkově. 
Hospodaření s vodou – k hospodaření s vodou je potřeba přistupovat vyváženě. Několikaleté 
období sucha vystřídaly roky s nadprůměrnými srážkami. Proto je nutno řešit opatření na zadržování 
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vody v krajině, ale i opatření protipovodňová. Z dlouhodobého hlediska je důležitá příprava regionu 
na stále častější extrémní výkyvy způsobené klimatickými změnami. Problémem území Jablunkovska 
je jeho svažitost ve spojení s nesprávným hospodařením na zemědělských pozemcích. Voda tak 
rychle odtéká z hornatého území do údolí a způsobuje lokální povodňové stavy. 
Díky tomu také v déle trvajícím období sucha se vyskytují problémy se zásobováním pitnou vodou. 
Dalším problémem regionu Jablunkovska je kvalita především podzemních vod, která je 
způsobována hlavně látkami ze zemědělství. 
Pro vyvážené hospodaření s vodami nutno realizovat opatření jak ve volné krajině, tak v sídlech 
v oblastech zadržování vody v krajině, zvýšit hospodaření s dešťovou vodu v sídlech, realizovat 
přírodě blízká protipovodňová opatření, aj. 
Oběhové hospodářství – v území MAS Jablunkovsko dochází k postupnému zlepšování 
v odpadovém hospodářství. Zvyšuje se podíl vytříděného odpadu. V některých obcích je zaveden 
inteligentní systém svozu a třídění odpadů. Stále je potřeba se věnovat především předcházení 
vzniku odpadů a vše směřovat k materiálovému využití odpadů, např. prodlužováním životnosti 
výrobků, podporou bezobalových technologií. Také je potřeba provádět osvětu mezi obyvateli a 
motivovat je k předcházení vzniku odpadů, např. zaváděním on-line systémů evidence odpadů. 
V regionu chybí komplexní plánování, poradenství a komplexní osvěta v oblasti životního prostředí. 
Vzdělávání v tématech udržitelného života je soustředěno převážně do mateřských a základních 
škol, některé neziskové organizace se věnují také osvětě a výchově, ale pouze v jednotlivých 
oblastech. Proto je potřeba vzniku odborné koordinační platformy, která by se věnovala 
udržitelnému rozvoji regionu a prováděla osvětu a vzdělávání. 
 
Prioritní potřeby: 
Zlepšení stavu ovzduší 
Udržování a zlepšení péče o krajinu a sídla 
Zlepšení stavu kvality vod a zásobování vodou 
Zvyšování množství zadržené vody a využití dešťových vod 
Zkvalitňování systému oběhového hospodářství 
Koordinace a osvětová činnost v oblasti životního prostředí 
Naplněním potřby „Životní prostředí pro kvalitní život na venkově“ docílíme větší kvality života 
obyvatel MAS Jablunkovska. Dojde k zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a tím větší 
spokojenosti a možnosti zapojit se do normálního života. Dojde ke zvýšení vzdělanosti a osvětě 
v oblasti životního prostředí. Celkově by mělo dojít ke zvýšení ekologické stability prostředí. 
Připravované aktivity také reagují na klimatickou změnu a jejich realizace podpoří zmírnění 
negativních dopadů změny klimatu. 

H Technická 
infrastruktura 
a bezpečnost 
v obcích 

Do oblasti technické infrastruktury jsou zařazeny veškeré liniové stavby z oblasti dopravy, nakládání 
s vodami (zásobování vodou, čištění odpadních vod), zásobování elektrickou energií, plynem, sítě 
pro zavádění vysokorychlostního internetu a veřejné osvětlení v obcích. Prioritními oblastmi jsou 
dopravní stavby, sítě pro vysokorychlostní internet a stavby pro zásobování a čištění odpadních vod. 
V oblasti bezpečnosti je potřeba řešit především jednotky hasičů. 
V oblasti dopravních staveb se jedná především o řešení bezpečnosti v dopravě a řešení cyklotras, 
cyklostezek a cyklodopravy. Nutno řešit kvalitu místních komunikací. 
Co se týče bezpečnosti v dopravě, tak s narůstající intenzitou dopravy, která se negativně odráží 
nejen v bezpečnosti, ale i v kvalitě ovzduší a hluku, je potřeba se stále více věnovat rozvoji 
bezpečnostních prvků jako jsou přechody pro chodce, autobusové zastávky a nástupiště, 
zpomalovací prvky, komunikace pro pěší včetně doprovodného osvětlení. Z průzkumů vyplynula 
potřeba řešení omezování rychlosti v úsecích hlavních komunikací vedoucích přes sídla obcí 
(zejména Písečná, Písek, Bukovec, Dolní Lomná). Nutno řešit propojení úseků komunikací pro pěší 
v nejvíce nebezpečných místech mezi obcemi (především v Jablunkově, Bystřici, Písku). Stále 
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zůstávají nedořešené úseky přemostění přes vodní toky z důvodu komplikovaného vyjednávání se 
správci vodních toků (např. v Jablunkově). Region se také stále potýká s kvalitou místních 
komunikací, které jsou ve špatném stavu.  
Na cyklodopravu nutno nahlížet jako na dopravní stavby zvyšující bezpečnost na komunikacích, ale 
i jako na záměry podporující cestovní ruch a nabízející volnočasové aktivity pro obyvatele.  
V regionu byl zpracován návrh cyklogenerelu, který z pohledu bezpečnosti provozu se zaměřuje 
především na nejvíce nehodové lokality, odklonění cyklodopravy od komunikací s nejvyšší 
intenzitou a odstraňování bariér pro cyklisty. Rozvoj cyklostezek v regionu probíhá v souladu se 
závěry cyklogenerelu. V posledních létech dochází k velkému rozvoji výstavby cyklostezek. Páteřní 
trasy regionu jsou téměř hotové. Stále chybí menší úseky cyklostezek, které by propojily síť 
cyklostezek v regionu a také je potřeba dořešit odklon cyklostezek od komunikací (zejména v Návsí 
a Jablunkově). 
Cyklostezky a cyklotrasy neoddělitelně patří i k infrastruktuře cestovního ruchu. V posledních létech 
cykloturistika je nejrychleji se rozvíjející oblastí CR i volnočasových aktivit. Velký rozvoj je 
zaznamenán i v oblasti elektrokol. Propojení atraktivit cestovního ruchu cyklostezkami je důležitým 
faktorem pro rozvoj cestovního ruchu a nepřímo i tvorbu pracovních příležitostí. Z tohoto pohledu 
je nutno dořešit napojení cyklostezek na mezinárodní síť (např. v obci Mosty u Jablunkova). 
Cykloturistika musí reagovat i na zvyšující se počet cykloturistů a uspokojit potřeby všech skupin 
turistů, jak sportovně založených, tak i rodinnou turistiku. Proto je nutno stále doplňovat 
doprovodnou infrastrukturu jako jsou odpočívky, stojany na kola, dobíjecí stanice, ale i záchytná 
parkoviště, odpadkové koše, aj. Obce si tuto situaci uvědomují a připravují záměry doplňování 
doprovodné infrastruktury. Další oblast cykloturistiky tvoří produkty cestovního ruchu obsahující 
nabídku cyklotras, které nejsou vyznačeny v terénu, jako jsou trasy pro horská kola, apod. Tyto 
produkty CR jsou vhodným nástrojem pro zvýšení vícedenních pobytů turistů, což je jednou z priorit 
rozvoje CR v regionu Jablunkovska. Se zvyšujícími se nároky turistů je potřeba neustále vytvářet 
produkty CR s využitím IT technologií a chytrých řešení.  
V oblasti zásobování pitnou vodou je situace v obcích uspokojivá. 80% obyvatel je napojeno na 
vodovodní síť. Mnohdy druhým zdrojem pitné vody jsou kopané nebo vrtané studny. Ačkoliv území 
dle zprůměrovaných dat pro Českou republiku, není ohroženo suchem, situace především v letních 
měsících a při déletrvajícím suchu v mnohých obcích je kritická,. Největší problémy se vyskytují 
pravidelně v obcích Bukovec, Horní Lomná, Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova, Písek a Milíkov. Obce 
připravují záměry na posílení dodávky pitné vody a zvýšení spolehlivosti dodávky pitné vody 
v krizových situacích. 
Čištění odpadních vod je jednou z prioritních oblastí. Celé území se stále řadí mezi ohrožená území 
a jakost vod v jediném páteřním toku je klasifikováno stále v kategorii III. – voda znečištěná. 
Napojení obyvatel na kanalizaci dosahuje 50%. Situace je odlišná v každé obci. Město Jablunkov, 
obce Bystřice, Mosty u Jablunkova, Vendryně jsou odkanalizovány z více než 80%. Stále však jsou 
obce, ve kterých není kanalizace řešená (Hrčava, Hrádek, Košařiska). Vše je dáno především slezskou 
rozptýlenou zástavbou, kdy napojování všech obyvatel je neekonomické. Nabízí se možnost 
decentralizovaného čištění odpadních vod v domovních čistírnách odpadních vod. Příkladem je 
obec Dolní Lomná a zrealizovaný projekt výstavby domovních ČOV. V oblasti čištění odpadních vod 
obce připravují záměry rekonstrukcí kanalizací, intenzifikace stávajících ČOV (např.: Bystřice), ale i 
záměry výstavby domovních ČOV (Horní Lomná). Obce také zvažují odkanalizování okrajových 
lokalit (Návsí).  
Další oblasti, kterou je nutno zlepšovat, především z důvodu rychle se rozvíjejících technologií je 
vysokorychlostní internet. Obecní úřady kromě obcí Bukovec, Horní Lomná, Hrčava, Milíkov a Mosty 
u Jablunkova jsou napojeny na síť optických vláken. Páteřní trasy jsou přivedeny, ale stále schází 
zasíťování v rámci území obcí. Některé obce si potřebu vysokorychlostního internetu uvědomují a 
při realizaci nových nebo rekonstrukci stávajících liniových staveb chtějí provádět pokládku 
chrániček, kterými v budoucnu bude možno vést optická vlákna. Tímto dojde k výraznému ušetření 
investičních nákladů. V místech těžko dostupných lze zvolit např. wi-fi síť s vysokou přenosovou 
rychlostí. 
Zavádění vysokorychlostního internetu je důležité pro tvorbu kvalitního prostředí pro život obyvatel 
a je jedním z nástrojů jak udržet mladou generaci v regionu. Vysokorychlostní internet  se stává i 
nezbytnou součástí pro rozvoj podnikání v oblastech robotizace, digitalizace provozů, e-shopů, atd. 
Díky vysokorychlostnímu internetu lze rozvíjet další služby občanům, propojovat informační 
systémy. 
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Z pohledu bezpečnosti v obcích je prioritou zajištění kvalitního zázemí pro jednotky požární ochrany 
(JPO II a V) a jednotky krizového řízení. Doplnění jejich profesionálního vybavení je základem pro 
zvýšení akceschopnosti jednotek a tímto zvýšení ochrany obyvatelstva v nepředvídatelných 
situacích. Neméně důležité dle projednávání v regionu je zajištění koordinace aktivit krizového 
řízení s územním a strategickým plánováním. 
Potřeby v oblasti infrastruktury a bezpečnosti v obcích: 
Výstavba a rekonstrukce komunikací pro pěší a zvyšování bezpečnosti na komunikacích 
Zkvalitňování sítě cyklotras a cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury 
Rozšiřování a modernizování infrastruktury pro zavádění vysokorychlostního internetu, především 
s technologii optických vláken a wi-fi technologií s vysokou přenosovou rychlostí 
Rozšiřování a modernizace veřejného osvětlení šetrného k životnímu prostředí 
Modernizace vybavenosti a zázemí sboru dobrovolných hasičů kategorie JPOII, JPOIII a JPOV 
Udržitelné hospodaření s vodou – zdroje pitné vody, vodovodní sítě 
Kvalitního čištění odpadních vod v obcích včetně intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace 
Zajištění kvalitní ochrany obyvatelstva – krizové řízení, hlásné systémy, krizové plánování včetně 
povodňových plánů a koordinace aktivit se strategickým a územním plánováním.  
Naplněním potřeby Technická infrastruktura a bezpečnost v obcích se zvýší kvalita a bezpečnost 
života lidí v obcích MAS Jablunkovsko. Rozvoj cyklostezek a cyklotras bude mít pozitivní dopad na 
dopravní dostupnost v obcích i mimo obec. Dojde také k rozvoji cestovního ruchu a následně nelze 
opomenout pozitivní dopad na životní prostředí. 

I Energetika Oblast energetiky je v regionu Jablunkovska stále častěji řešenou otázkou. Obce reagují na nové 
trendy a mnoho obecních úřadů je v současné době zatepleno. Nové budovy jsou budovány 
v pasivním standardu (jako je obecní úřad v obci Písečná). Starostové si uvědomují, že je možno 
realizovat mnoho záměrů, které z jedné strany přinesou snížení emisí do ovzduší, ale také úspory 
veřejných rozpočtů. V regionu stále zůstává mnoho budov nezateplených (rodinné domy, bytové 
domy, obecní budovy jako jsou školy, obecní úřady, kulturní domy). Budou pokračovat investice do 
zateplování a zlepšování tepelně-technických a klimatických vlastností budov, investice do dalších 
aktivit zaměřených na výměnu tepelných zdrojů, nízkoenergetickou výstavbu, využívání energeticky 
i materiálově úspornějších technologií a postupů. Energii lze ušetřit i vhodným technickým řešením 
veřejného osvětlení, pořizováním automobilů na alternativní pohon, apod. Úspory energie mohou 
vznikat i v rámci dodavatelů tepla. V regionu je lokální dodavatel tepla, který připravuje projekty na 
výměnu technologií svých kotelen v kombinaci s kogenerační jednotkou. Projekt významně může 
přispět také ke snižování emisí. 
Úspory energie by měly být realizovány společně s postupným přechodem na obnovitelné zdroje 
energie a využíváním nízkouhlíkových technologií. V regionu je mnoho potenciálních ploch pro 
instalaci fotovoltaických panelů (střechy obecních budov, střechy rodinných domů a podniků). Je 
nutno se zaměřit i na nevyužívané plochy a budovy (brownfields), jako vhodná místa pro realizaci 
energetických projektů. V neposlední řadě lze využít vodní tok Olše pro výrobu energie z vody. 
V oblasti vodní energie lze obnovit provoz malé vodní elektrárny, která se nachází v katastru 
Jablunkova. Odpady ze zemědělství a údržby zeleně by bylo možné zpracovávat v bioplynových 
stanicích. 
Pro region je důležité zpracování energetické koncepce a zajištění kvalitního energetického 
managementu, jakožto první krok k realizaci komplexních záměrů v oblasti energetických úspor a 
výroby energie. V oblasti výroby energie území spatřuje velký potenciál v komunitní energetice. 
Energetické komunity povedou k zefektivnění výroby i spotřeby elektrické energie s využitím 
vhodné akumulace. Přínosy jsou v zajištění energetické soběstačnosti, ekonomice i šetrnosti 
k životnímu prostředí. 
Potřeby: 
Energetická koncepce jakožto první krok k řešení otázek energetických úspor a výroby energie a 
vstupní dokument pro energetický management 
Zateplování veřejných budov 
Realizace záměrů zvyšování podílu energie získané z OZE a spotřeby v místě výroby 
Instalace energeticky úsporných zařízení jako je veřejné osvětlení 
Doprovodná infrastruktura pro vozidla na alternativní pohon a elektrokola 

Naplňováním potřeby dojde z jedné strany k úsporám veřejných rozpočtů, ale především 
k energetickým úsporám jakožto jednoho z nástrojů na zmírnění dopadů klimatické změny. 
V neposlední řadě bude docházet k lokálnímu zlepšování kvality ovzduší. 
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J Udržitelný 
cestovní ruch 

Území Mas Jablunkovska se nachází v turistické oblasti Těšínské Slezsko. Území charakterizují 
specifické tradice, folklor, zvyky, gastronomie a dialekt. Velkou hodnotu stanoví gorolsky folklor, 
který je dodnes živý. V území se nachází mnoho menších atraktivních míst a lokalit. Díky blízkosti 
hor je zde možnost celoročního vyžití. V letních měsících zejména pěší turistika a cyklistika v klidném 
a přírodě blízkém prostředí. Celkově se na území mikroregionu nachází přes 100 ubytovacích 
zařízení (od penzionu po čtyřhvězdičkové hotely). Mnoho z nich nabízí i doprovodné služby jako jsou 
pivní lázně, wellness, apod. Problémem pro mnohá zařízení je jejich ne zcela využitá kapacita, kvalita 
infrastruktury či nízká kvalita personálu a v posledním roce i pandemie COVID-19.  
V území se nachází celkem tři turistická informační centra v Bystřici nad Olší, Jablunkově a v Mostech 
u Jablunkova. Informační centra nabízejí poskytování informací pro turisty, ale i obyvatele 
mikroregionu (např. o ubytování, stravování, tipy na výlety apod.), propagační materiály obce a 
regionu či možnost zakoupení upomínkových předmětů.  
Marketing a rozvoj cestovního ruchu je zajišťován Destinačním managementem TO Těšínské 
Beskydy. Jedním z hlavních ukazatelů je počet přenocování na jednu návštěvu. V TO Těšínské 
Beskydy převládá na území tzv. jednodenní turistika. Snahou celého regionu je zvyšování služeb 
v cestovním ruchu, tak aby došlo k posílení vícedenní turistiky. Rozvíjí se propagační nástroje a 
nejvýznamnějším z nich je karta hosta – Těšínské Slezsko Region Card, poskytující slevy v různých 
zařízeních cestovního ruchu, které se do programu zapojí. 
V současné době velkým trendem je turistika sladěná se zdravým životním stylem ve spojení 
s poznáním tradic regionu. Tomu napomáhá i existence regionální značky GOROSLKO SWOBODA - 
regionální produkt ®, jejímiž členy jsou především drobní řemeslníci, potravináři, řezbáři a další 
lidoví umělci. Značka patří v rámci Asociace regionálních značek ČR, k jedné z nejdéle působících a 
je výjimečná tím, že přesahuje hranice tří států. Svým členům pomáhá zviditelnění a propagaci, ale 
výrobky regionálních tvůrců a živnostníků jsou také vhodným doplněním pro cestovní ruch. 
Mezi další problémy v území patří chybějící TOP cíle, které by motivovaly turisty k delším pobytům, 
stále je potřeba sjednocovat propagaci regionu, rozšiřovat atrakce regionu včetně doprovodné 
infrastruktury, která bude přívětivá jak pro cykloturistiku, tak pro pěší turistiku (odpočívky, stojany 
na kola, dobíjecí stanice pro elektrokola). S rozvojem cestovního ruchu se pojí i opatření, která 
zmírní negativní dopad cestovního ruchu na zdejší krajinu a lesní pozemky. Velkým problémem je 
parkování osobních automobilů podél místních komunikací, nedostatek parkovacích míst 
v centrálních historických centrech. Dalším problémy se vyskytují přímo v přírodě – množství 
odpadků, ničení vegetace v lesích z důvodu pohybu turistů mimo vyznačené trasy. Nutno stále 
udržovat dostatečné kapacity parkovacích míst, realizovat záchytná parkoviště, instalovat 
dostatečný počet odpadkových košů, usměrňovat pohyb návštěvníků v přírodě vytvářením stezek 
s moderními prvky, jako trasy pro cyklisty s prvky pump track, stezky s interaktivními prvky, apod. 
Nabídka služeb cestovního ruchu také musí stále nabízet nové služby v souvislosti s měnícími se 
požadavky návštěvníků. Nutno rozšířit a vytvářet nové inovativní nástroje v oblasti nabídky 
produktů cestovního ruchu a propagace. 
Zjištěné potřeby: 
Obnova a oprava památek a jejich zapojení do produktů cestovního ruchu 
Zvýšení vybavenosti knihoven a muzeí jakožto neoddělitelná složka nabídky CR 
Zkvalitnění a doplňování veřejné infrastruktury CR 
Zkvalitňování služeb v oblasti ubytování 
Propagace destinace Těšínského Slezska 
Ochrana udržování kulturního dědictví, mezi jinými gorolských tradic 
Spolupráce v oblasti CR 
Naplněním kritéria dojde k uspokojení potřeb současných účastníků cestovního ruchu s ohledem na 
zachování přírodních zdrojů pro budoucí generace. Udržitelný cestovní ruch nebude narušovat či 
ohrožovat přírodní, kulturní ani sociální prostředí. Dojde k obnově památek, propagaci a celkovému 
zatraktivnění území MAS Jablunkovska. Rozvoj cestovního ruchu je jednou z prioritních oblastí 
území Jablunkovska. Díky zatraktivňování území budou vznikat nové pracovní příležitosti a dojde 
k celkovému ekonomickému rozvoji území Jablunkovska.  
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3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

Strategický rámec vychází z regionálního partnerství veřejné správy, neziskových a podnikatelských 
subjektů. Promítají se principy chytrého venkova, které cílí především na zlepšování životních 
podmínek obyvatel. Misí strategie je přispět k všestrannému rozvoji Jablunkovska prostřednictvím 
efektivního, moderního využití místních zdrojů a koordinace společných i individuálních aktivit 
subjektů veřejného, soukromého podnikatelského i neziskového sektoru ke zlepšování životních 
podmínek a prospěchu obyvatel regionu, k posílení ekonomického a sociálního rozvoje regionu 
Jablunkovska. Vize strategie bude naplňována 3. strategickými cíli. Na této úrovni bude probíhat 
monitoring a evaluace strategie. Strategické cíle budou realizovány prostřednictvím specifických cílů a 
opatření. 

 

3.1.1 Vize  

Jablunkovsko – zdravé, bezpečné, přátelské a perspektivní místo pro 
plnohodnotný život, region, ve kterém se kloubí fungující lokální ekonomika 

založená na moderních přístupech, s tradicemi našich předků. 

 

Motto SCLLD 2021 – 2027: 

Srdečný, moderní a spolupracující venkov 

 

3.1.2 Strategické cíle 

Strategický cíl 1: Spokojení a aktivní občané regionu Jablunkovska 

Strategický cíl zahrnuje zkvalitňování podmínek pro život obyvatel, služeb pro občany, školství, kultury, 
zázemí a podmínek pro komunitní život. 

Indikátory: Počet obyvatel území MAS, Počet podpořených projektů MAS 

 

Strategický cíl 2: Efektivní a moderní region Jablunkovska 

Strategický cíl zahrnuje zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelnosti lokální ekonomiky s využitím 
inovativních přístupů a spolupráce v oblastech výzkumu, školství. 

Indikátory: Podíl nezaměstnaných osob, Počet aktivních ekonomických subjektů 
 
Strategický cíl 3: Kvalitně vybavené a zdravé Jablunkovsko 

Strategicky cíl zahrnující zlepšování životního prostředí, adaptace na změny klimatu a zlepšování 
vybavenosti regionu v oblastech dopravy, informačních a komunikačních technologií. 

Indikátory: Kvalita ovzduší, Počet realizací přispívajících ke zlepšení stavu přírody a krajiny, čištění 
odpadních vod 
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

Strategický cíl 1 Spokojení a aktivní občané regionu Jablunkovska 

Specifický cíl 1.1. Zkvalitnění sociální práce, sociálních a návazných služeb a zdravotnictví v území 
MAS Jablunkovsko 

RP: A, C 

1.1.1 Zkvalitnění sociálních služeb, sociální práce reagující na potřeby cílových skupin 

Opatření bude naplňováno aktivitami: 

 Zavedení systému poradenství sociálních služeb na Jablunkovsku 
 Metodická podpora sociální práce včetně vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
 Podpora spolupráce hlavních aktérů sociální práce na Jablunkovsku (ORP, DSO, poskytovatele 

sociálních služeb) 
 Zvýšení kvality a rozšíření terénních služeb 
 Zvýšení vybavenosti stacionárních zařízení sociálních služeb a podpora vzniku nových zařízení 
 Podpora poradenství pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením 
 Podpora komplexní péče o rodiny s dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením a pečující 

osoby 
 Podpora projektů prevence sociálně patologických jevů 
 Aktivní zjišťování potřeb a koordinovaný, komunitní přístup k plánování v oblasti sociálních 

služeb a sociální práce 
RP: A 

1.1.2 Zkvalitnění aktivit návazných služeb komunitního charakteru 

Opatření bude naplňováno aktivitami: 
 Posílení vzájemné spolupráce a účinné komunikace mezi jednotlivými aktéry 
 Podpora aktivit sociálních inovací svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení 

a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci 
 Podpora záměru sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a 

zajištění její dostupnosti 
 Podpora komplexní péče o rodiny s dětmi 
 Podpora posilování rodinných vazeb prostřednictvím komplexních programů pro žáky a 

studenty, aktivizace seniorů, mezigenerační dialog a soužití 
 Podpora slaďování péče o děti a stárnoucí rodiče se zaměstnáním 
 Podpora vzniku a udržení komunitních center poskytujících komplexní služby pro cílové 

skupiny 
 Podpora infrastruktury pro kulturní a komunitní život v regionu Jablunkovska 
 Podpora zapojování a participace obyvatel na komunitním životě a rozhodování 
 Aktivní zjišťování potřeb a koordinovaný přístup k plánování a navrhovaným řešením 

v oblastech komunitní práce 
RP: C 

 

1.1.3 Podpora dostupnosti zdravotních služeb 

Opatření bude naplňováno aktivitami: 
 Podpora zavádění psychiatrické péče 
 Podpora dostupnosti základní sítě zdravotní péče v regionu 
 Podpora zpřístupňování středisek zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením 
 Podpora terénních zdravotních služeb a inovativních řešení jako telemedicína 

 
RP: A 
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Specifický cíl 1.2. Kvalitní bydlení 

RP: A 

1.2.1 Zkvalitnění bydlení a služeb pro rodiny s dětmi, podpora bydlení pro seniory 

Opatření bude naplňováno aktivitami: 
 Podpora dostupného bydlení pro rodiny s dětmi 
 Posílení kvalitních kapacit bydlení pro seniory 
 Podpora dalších forem bydlení zajišťujících širokou nabídku bydlení a s tím souvisejících 

služeb 
 Podpora sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

RP: A 

Specifický cíl 1.3. Zkvalitnění vzdělávání a volnočasových aktivit MAS 

RP: B, C 

1.3.1 Kvalitní vzdělávání 

Opatření bude naplňováno aktivitami: 
 Podpora vybavenosti školských zařízení za účelem zajištění kvalitních, moderních prostor pro 

pedagogy, nepedagogické pracovníky, děti a žáky včetně polytechnických a přírodovědných 
oborů a cizích jazyků 

 Podpora zajištění dostatečné kapacity a vybavenosti mateřských škol 
 Podpora vnitřní konektivity škol 
 Podpora kvalitního vzdělávání žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků s důrazem 

na kompetence a dovednosti v reakci na měnící se potřeby trhu práce 
 Podpora rovného přístupu ke vzdělávání 
 Podpora spolupráce a řízení lidských zdrojů, sdílení zkušeností a praxe mezi školskými 

zařízeními a podnikatelským prostředím 
 Podpora doprovodných aktivit pro rozvoj dovedností pro transformaci trhu práce, průmyslu a 

podnikání 
 Podpora spolupráce školských zařízení s dalšími aktéry vně i mimo území MAS 

RP: B 

 

1.3.2 Další vzdělávání a volnočasové programy 

Opatření bude naplňováno aktivitami: 
 Podpora mimoškolních vzdělávacích a edukačních aktivit včetně environmentálních aktivit 

posilujících komunitní život na venkově 
 Podpora zajištění dostatečné kapacity a kvalitního zázemí subjektů zájmového a 

neformálního vzdělávání, celoživotního vzdělávání 
 Podpora komunitní role škol včetně materiálně-technického vybavení vedoucí k sociální 

inkluzi 
 Podpora rekonstrukce a technického vybavení knihoven, zařízení pro digitalizaci a aplikační 

software 
 Podpora vzdělávání dospělých včetně zajištění adekvátního zázemí 
 Podpora volnočasových a spolkových zařízení a činnosti spolků 
 Podpora spolupráce subjektů z oblasti dalšího vzdělávání s ostatními aktéry v území 

Jablunkovska 
RP: C 
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Strategický cíl 2: Efektivní a moderní region Jablunkovska 

RP: C, D, E, F, H 

Specifický cíl  2.1. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků  

 

2.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

 Podpora investic do nových strojů a vybavení v prvovýrobě i zemědělské produkci 
 Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě a zemědělské produkci 
 Podpora odbytu místní zemědělské produkce jako krátké dodavatelské řetězce, apod. 
 Podpora diverzifikace zemědělství do jiných oblastí podnikání a služeb 
 Podpora začínajícím a mladým zemědělcům v oblasti pořízení vstupního vybavení, 

zemědělského vzdělání 
 Podpora lokální a místních výrobců formou propojování na lokální gastronomii CR a prodejní 

místa 
RP: E 
 
2.1.2 Modernizace a vznik malých a středních podniků v regionu Jablunkovska 

 Podpora investic pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků a přidané hodnoty výrobků a 
služeb 

 Podpora spolupráce podnikatelů s výzkumem, aplikace výsledků výzkumů do praxe zvláště 
pak v návaznosti na strategii průmyslu 4.0 

 Podpora zavádění inovativních řešení, digitálních řešení, IT technologií, technologie umělé 
inteligence pro zvýšení efektivity výroby 

 Podpora spolupráce a síťování za účelem přenosu dobré praxe, získávání vzdělání a získávání 
vysoce specializovaných zaměstnanců 

 Podpora tradičních řemesel a lokálních producentů a agroturistiky 
 Podpora nástrojů vyhledávání inovací pro nové směry podnikání a podnikavosti mezi žáky a 

studenty především z regionálních škol 
 Podpora řešení ochrany duševního vlastnictví a patentů 
 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání a propagace inovací s cílem udržení mladých osob a 

odborníků v regionu 
 Podpora zahájení podnikání včetně podpory vhodného zázemí a vybavení s využitím 

zjednodušených forem (vouchery, apod.) 
 Podpora propagace MSP se zapojením expertů na PR 

RP: D 
 
2.1.3 Tvorba podmínek pro podnikání 

 Podpora přípravy ploch a objektů pro podnikání 
 Podpora revitalizace brownfields pro podnikání 

RP: D 
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Specifický cíl 2.2. Zvýšení příležitosti pro zaměstnávání  

2.2.1 Podpora zaměstnanosti  znevýhodněných skupin 

 Podpora záměrů sdílení pracovníků, prostor, vybavení a pomůcek 
 Podpora flexibilních forem zaměstnávání 
 Podpora tréninkových pracovních míst, stáží, mentoringu 
 Podpora komunitně prospěšného zaměstnávání, postupného zaměstnávání 
 Podpora tvorby podnikatelských inkubátorů, sebezaměstnání (OSVČ) a zaměstnávání na 

zkoušku 
 Podpora celoživotního vzdělávání, motivačních a poradenských aktivit umožňujících 

začlenění neaktivních osob na trh práce 
 Podpora poradenských a vzdělávacích aktivit v oblasti prevence rizikového chování, finanční 

gramotnosti, kyberbezpečnosti 
RP:C, D, E 

2.2.2 Podpora aktivit slaďování profesního a soukromého života 

 Podpora slaďování práce a osobního života, včetně přístupu k péči o závislé osoby  
 Podpora zajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti a seniory 

RP.: D, E 

Specifický cíl 2.3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejné správy 

2.3.1 Elektronizace a digitalizace výkonu veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb občanům 
i podnikatelům 

 Podpora digitalizace a zavádění chytrých (SMART) řešení ve veřejné správě 
 Podpora elektronizace služeb, propojování datových fondů díky digitalizaci veřejné správy 
 Podpora a spolupráce v propojování sytému strategického řízení, územního plánování a 

krizového řízení 
 Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. 

RP: F, H 

 

Strategický cíl 3: Kvalitně vybavené a zdravé Jablunkovsko 

 

Specifický cíl 3.1. Zvýšení kvalitní infrastruktury Jablunkovska 

RP: H, J 

3.1.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích 

 Podpora výstavby a rekonstrukce komunikací pro pěší 
 Podpora zvyšování bezpečnosti na komunikacích – instalace bezpečnostních prvků 
 Podpora záměrů modernizace a rekonstrukce místních komunikací za účelem zvyšování 

bezpečnosti v dopravě 
PR: H 

3.1.2 Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek 

 Podpora výstavby a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras  
 Podpora doprovodné cyklistická infrastruktura (odpočívky, dobíjecí stanice pro elektrokola, 

stojany na kola, aj.) 
 Podpora spolupráce při rozvoji  cyklostezek na regionální, krajské a národní úrovni 

PR: H, J 
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3.1.3 Udržitelná infrastruktura a služby cestovního ruchu 

 Podpora obnovy a opravy památek místního a regionálního významu 
 Podpora infrastruktury a vybavení muzeí, knihoven, návštěvnických, edukačních a 

informačních center 
 Podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu včetně doprovodné infrastruktury jako 

parkoviště, sociální zařízení, navigační systémy a inovativní řešení návštěvnického provozu 
 Podpora zkvalitňování ubytovacích kapacit a atraktivit cestovního ruchu 
 Podpora sjednocování propagace turistické oblasti Těšínského Slezska 
 Podpora aktivit vedoucích k zachování a rozvíjení živých tradic regionu 
 Spolupráce s aktéry v oblasti CR včetně destinačního managementu TO Těšínské Slezsko a 

DM Moravskoslezského kraje 
RP: J 

 

3.1.4 Kvalitní infrastruktura a bezpečnost v obcích 

 Podpora rozšiřování a modernizování infrastruktury pro zavádění vysokorychlostního 
internetu, především s technologii optických vláken a wi-fi technologií s vysokou přenosovou 
rychlostí 

 Podpora rozšíření a modernizace veřejného osvětlení šetrného k životnímu prostředí 
 Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III a V výstavbou a rekonstrukcí 

zbrojnic, pořízením požární techniky 
 Podpora zázemí a podmínek pro složky IZS, systémů varování a vyrozumění  
 Podpora krizového řízení a bezpečnostního managementu Jablunkovska a plánování včetně 

povodňových plánů 
 Podpora propojení krizového řízení a bezpečnostního managementu se strategickým 

plánováním a územními plány obcí 
RP: H, I 
 

Specifický cíl 3.2. Zvýšení kvality životního prostředí 

RP: G, H, I 

 

3.2.1 Opatření na ochranu ovzduší 

 Podpora záměrů směřujících ke snižování vypouštění znečišťujících látek do ovzduší jako 
např. výměn stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 

 Podpora aktivit snižování emisí z dopravy a průmyslu včetně podpory nákupu automobilů na 
alternativní pohon, dobíjecích stanic a plnících stanic, elektrokol 

 Spolupráce na rozšiřování systému monitoringu kvality ovzduší v regionu Jablunkovska 
RP: G 

 

3.2.2 Energetická opatření 

 Podpora snižování energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury 
 Podpora zavedení energetického managementu v regionu Jablunkovska 
 Podpora záměrů zvyšování podílu energie získané z OZE – solární, vodní systémy výroby 

energie, solárně-termické kolektory, tepelná čerpadla, energie z biomasy, bioplynové stanice 
apod. 

 Podpora záměrů směřujících k maximální spotřebě energie vyrobené v regionu včetně řešení 
skladování energie 

 Podpora rozvoje inteligentních systému výroby, spotřeby a měření spotřeby energie 
 Podpora regionální spolupráce v energetické oblasti, především vznik energetické komunity 

RP: I 
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3.2.3 Podpora biodiverzity, péče o krajinu a udržitelných sídel 

 Podpora ochrany druhové rozmanitosti prostřednictvím péče o cenné lokality, záchrana 
ohrožených druhů rostlin a živočichů, omezení invazních druhů rostlin 

 Podpora ochrany lesních ekosystémů a posilování společenské funkce lesů 
 Podpora managementu na zemědělské a lesní půdě včetně péče o půdu, projekty 

zemědělských a lesnických technologií na ochranu půdy, omezování těžební eroze péčí o 
dopravní stavby v lesích, boj proti záborům půdy) 

 Podpora udržitelné krajinotvorby a krajinných prvků na zemědělské půdě – 
agroenvironmentální a agrolesnická opatření na orné půdě, remízky, biocentra, biokoridory, 
travnaté pásy, meze, ochrana genofondu ovocných dřevin 

 Podpora zvyšování ekologického zemědělství 
 Podpora opatření adaptace na změnu klimatu, adaptačních úprav krajiny 
 Podpora záměrů změny sídel, především na veřejných prostranstvích prostřednictvím 

integrovaných řešení pro ochranu životního prostředí: zeleň, zastínění, snížení prašnosti a 
hluku, management vody včetně vodních toků, nádrží, propustných ploch a akumulačních 
systémů, aj.  

 Podpora revitalizace a doplnění veřejných prostranství z pohledu zachování 
architektonického rázu krajiny Jablunkovska včetně modrozelené infrastruktury a 
doprovodného mobiliáře 

RP: G 
 

3.2.4 Opatření hospodaření s vodou 

Opatření bude naplňováno aktivitami: 

 Podpora opatření adaptace na změnu klimatu, adaptačních úprav krajiny, zadržování vody 
v krajině jako jsou vodní prvky, vegetační prvky a struktury, úprava lesních porostů, sídelní 
zeleň, přírodě blízká protipovodňová opatření, zadržování dešťové vody v sídlech, aj. 

 Podpora udržitelného hospodaření s vodou – zdroje pitné vody, vodovodní sítě, využívání 
dešťových vod 

 Podpora kvalitního čištění odpadních vod v obcích včetně intenzifikace ČOV a rekonstrukce 
kanalizace 

 Podpora snižování množství znečišťujících látek ze zemědělství do povrchových a podzemních 
vod včetně omezování chemického hnojení a ošetření rostlin a preferování zeleného hnojení 
a zvyšování obsahu organické hmoty v půdě 

RP: G, H 
 

 
3.2.5 Opatření oběhového hospodářství 

 Podpora záměrů předcházení vzniku odpadů – kompostéry, potravinové banky, inteligentní 
systémy sběru a třídění odpadů motivující obyvatele ke zvýšení třídění odpadů 

 Podpora záměrů snižování komunálního odpadu 
 Podpora zvýšení podílu materiálového využití odpadů – kompostárny, sběrné dvory, re-use 

centra, systémy třídění odpadů 
RP: G 
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3.2.6 Podpora opatření managementu životního prostředí  v území MAS Jablunkovsko 

 Podpora zřizování poradenských center, jejichž předmětem činností bude koordinace aktivit, 
management životního prostředí a zvyšování povědomí o rizicích změn klimatu, adaptačních 
opatřeních, energetice, oběhovém hospodářství/cirkulární ekonomice, udržitelném 
hospodaření v krajině a spolupráce s organizacemi na krajské i národní úrovni 

RP:   G, H
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD  

Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

1. Spokojení a aktivní občané 
regionu Jablunkovska 

Počet obyvatel území MAS, 
Počet podpořených projektů 
MAS 

1.1. Zkvalitnění sociální práce, sociálních a 
návazných služeb a zdravotnictví v území MAS 
Jablunkovsko 

  

1.1.1 Zkvalitnění sociálních služeb, sociální práce 
reagující na potřeby cílových skupin 

1.1.2 Zkvalitnění aktivit návazných služeb 
komunitního charakteru 

1.1.3 Podpora dostupnosti zdravotních služeb 

1.2. Kvalitní bydlení 1.2.1 Zkvalitnění bydlení a služeb pro rodiny 
s dětmi, podpora bydlení pro seniory 

1.3. Zkvalitnění vzdělávání a volnočasových 
aktivit MAS  

1.3.1 Kvalitní vzdělávání 

1.3.2 Další vzdělávání a volnočasové programy 

2. Efektivní a moderní region 
Jablunkovska 

Podíl nezaměstnaných osob 

Počet aktivních ekonomických 
subjektů  

2.1. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků 2.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

2.1.2 Modernizace a vznik malých a středních 
podniků v regionu Jablunkovska 

2.1.3 Tvorba podmínek pro podnikání 

2.2. Zvýšení příležitosti pro zaměstnávání 2.2.1 Podpora zaměstnanosti  znevýhodněných 
skupin 

2.2.2 Podpora aktivit slaďování profesního a 
soukromého života 

2.3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejné 
správy 

2.3.1 Elektronizace a digitalizace výkonu veřejné 
správy pro poskytování kvalitních služeb 
občanům a podnikatelům 

 

 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko 2021-2027 

 

30 
 

Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

3. Kvalitně vybavené a zdravé 
Jablunkovsko 

Kvalita ovzduší  

Počet realizací a aktivit 
přispívajících ke zlepšení stavu 
přírody a krajiny  

Čištění odpadních vod 

3.1. Zvýšení kvalitní infrastruktury 
Jablunkovska 

3.1.1 Zvyšování bezpečnosti na komunikacích 

3.1.2 Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek 

3.1.3 Udržitelná infrastruktura a služby 
cestovního ruchu 

3.1.4 Kvalitní infrastruktura a bezpečnost v 
obcích 

3.2. Zvýšení kvality životního prostředí 3.2.1 Opatření na ochranu ovzduší 

3.2.2 Energetická opatření 

3.2.3 Podpora biodiverzity, péče o krajinu a 
udržitelných sídel 

3.2.4 Opatření hospodaření s vodou 

3.2.5 Opatření oběhového hospodářství 

3.2.6 Podpora managementu životního prostředí 
v území MAS Jablunkovsko 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

Cíle Strategie CLLD nejsou v rozporu s cíli Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ („SRR ČR 21+“). 
V kapitole je provedená analýza naplňování cílů SRR ČR 21+. U každého opatření Strategického rámce 
SCLLD MAS Jablunkovsko bylo určeno, který specifický cíl SRR ČR 21+ pomáhá dané opatření naplňovat.  

Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD MAS Jablunkovsko 

Specifický cíl 
Strategického rámce 

SCLLD 

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1. Zkvalitnění sociální 
práce, sociálních a 
návazných služeb a 
zdravotnictví v území MAS 
Jablunkovsko  

  

1.1.1 Zkvalitnění sociálních 
služeb, sociální práce 

1.3 Zajistit občanskou vybavenost v 
dostatečném rozsahu a dostupnosti v 
jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i 
v širším zázemí a omezit  
riziko vzniku sociální polarizace a 
segregovaných či vyloučených lokalit. 
3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na kulturní 
dědictví, péči o památky a místní specifika 
a reagovat na problémy spojené se 
stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit  
 

1.1.2 Zkvalitněn aktivit 
návazných služeb komunitního 
charakteru 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na kulturní 
dědictví, péči o památky a místní specifika 
a reagovat na problémy spojené se 
stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit  

1.1.3 Podpora dostupnosti 
zdravotních služeb 

1.3 Zajistit občanskou vybavenost v 
dostatečném rozsahu a dostupnosti v 
jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i 
v širším zázemí a omezit  
riziko vzniku sociální polarizace a 
segregovaných či vyloučených lokalit. 

1.2. Kvalitní bydlení 1.2.1 Zkvalitnění bydlení a služeb 
pro rodiny s dětmi, podpora 
bydlení pro seniory 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na kulturní 
dědictví, péči o památky a místní specifika 
a reagovat na problémy spojené se 
stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

1.3. Zkvalitnění vzdělávání 
a volnočasových aktivit 
MAS  

1.3.1 Kvalitní vzdělávání 3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na kulturní 
dědictví, péči o památky a místní specifika 
a reagovat na problémy spojené se 
stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit  

1.3.2 Další vzdělávání a 
volnočasové programy 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na kulturní 
dědictví, péči o památky a místní specifika 
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Specifický cíl 
Strategického rámce 

SCLLD 

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

a reagovat na problémy spojené se 
stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit  

2.1. Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
podniků 

2.1.1 Modernizace zemědělských 
podniků 

4.1 Rostoucí podniky schopné se 
vyrovnávat se změnami na globálních 
trzích.  

2.1.2 Modernizace a vznik 
malých a středních podniků 
v regionu Jablunkovska 

4.1 Rostoucí podniky schopné se 
vyrovnávat se změnami na globálních 
trzích.  
 

2.1.3 Tvorba podmínek pro 
podnikání 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro 
diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a 
podpořit propojení podnikatelských 
subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.  
4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro 
lepší podnikání a zdravější život obyvatel  
6.1 Posilovat koordinaci strategického a 
územního plánování  
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi 
funkčních regionů a posilovat spolupráci 
aktérů v území  

2.2. Zvýšení příležitosti pro 
zaměstnávání 

2.2.1 Podpora zaměstnanosti  
znevýhodněných skupin 
obyvatelstva 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro 
diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a 
podpořit propojení podnikatelských 
subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce  
4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky 
pro průmysl, služby a veřejnou správu  
4.5 Odstranění bariér rozvoje souvisejících 
se sociální nestabilitou a lepší využití 
potenciálu k proměně a rozvoji krajů  

2.2.2 Podpora aktivit slaďování 
profesního a soukromého života 

Bez vazby  

2.3. Zvýšení kvality a 
dostupnosti veřejné správy 

2.3.1 Elektronizace a digitalizace 
výkonu veřejné správy pro 
poskytování kvalitních služeb 
občanům a podnikatelům 

 

6.1 Posilovat koordinaci strategického a 
územního plánování  
6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi 
funkčních regionů a posilovat spolupráci 
aktérů v území  
6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci 
sektorových politik a rozvíjet SMART 
řešení  
6.4 Zefektivnit výkon veřejné správy a 
podpořit bezpečné poskytování 
elektronických služeb občanům  
6.5 Zlepšit práci s daty v oblasti 
regionálního rozvoje  

3.1.1 Zvyšování bezpečnosti na 
komunikacích 

1.3 Zajistit občanskou vybavenost v 
dostatečném rozsahu a dostupnosti v 
jádrech metropolitních oblastí, suburbiích 
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Specifický cíl 
Strategického rámce 

SCLLD 

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.1. Zvýšení kvalitní 
infrastruktury 
Jablunkovska 

i v širším zázemí a omezit riziko vzniku 
sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit.  

 
3.1.2 Rozvoj sítě cyklotras a 
cyklostezek 

1.3 Zajistit občanskou vybavenost v 
dostatečném rozsahu a dostupnosti v 
jádrech metropolitních oblastí, suburbiích 
i v širším zázemí a omezit riziko vzniku 
sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit.  

3.1.3 Udržitelná infrastruktura a 
služby cestovního ruchu 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro 
diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a 
podpořit propojení podnikatelských 
subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce  

 
3.1.4 Kvalitní infrastruktura a 
bezpečnost v obcích 

1.3 Zajistit občanskou vybavenost v 
dostatečném rozsahu a dostupnosti v 
jádrech metropolitních oblastí, suburbiích 
i v širším zázemí a omezit riziko vzniku 
sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit.  
 

3.2. Zvýšení kvality 
životního prostředí 

3.2.1 Opatření na ochranu 
ovzduší 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit 
její degradaci  
3.5 Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center  

 3.2.2 Energetická opatření 3.5 Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center 

3.2.3 Podpora biodiverzity, péče 
o krajinu a udržitelných sídel 

1.4 Efektivně využívat zastavěné území, 
omezit zastavování volné krajiny 
vyvolávané růstem metropolitních území, 
rozšiřovat a propojovat plochy a hmoty 
zeleně v intravilánech a zefektivnit 
hospodaření s vodou a energií v 
metropolitních územích.  
3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit 
její degradaci  

3.2.4 Opatření hospodaření s 
vodou 

1.4 Efektivně využívat zastavěné území, 
omezit zastavování volné krajiny 
vyvolávané růstem metropolitních území, 
rozšiřovat a propojovat plochy a hmoty 
zeleně v intravilánech a zefektivnit 
hospodaření s vodou a energií v 
metropolitních územích.  

3.2.5 Opatření oběhového 
hospodářství 

4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro 
lepší podnikání a zdravější život obyvatel  
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Specifický cíl 
Strategického rámce 

SCLLD 

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.2.6 Podpora managementu 
životního prostředí v území MAS 
Jablunkovsko 

3.5 Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center 
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Tabulka znázorňuje vazby mezi opatřeními, které byly definovány ve Strategickém rámci. Definice vazeb: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 
= středně silná vazba, 3 = silná vazba Dále jsou popsány všechny existující vazby mezi opatřeními. 

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Jablunkovsko 21+ 

Název Opatření 
Strategického rámce  

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.2

.1
 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

2
.1

.1
 

2
.1

.2
 

2
.1

.3
 

2
.2

.1
 

2
.2

.2
 

2
.3

.1
 

3
.1

.1
 

3
.1

.2
 

3
.1

.3
 

3
.1

.4
 

3
.2

.1
 

3
.2

.2
 

3
.2

.3
 

3
.2

.4
 

3
.2

.5
 

3
.2

.6
 

1.1.1 X                      

1.1.2 3 X                     

1.1.3 3 1 X                    

1.2.1 2 1 1 X                   

1.3.1 0 0 0 0 X                  

1.3.2 1 2 1 0 3 X                 

2.1.1 0 0 0 1 1 1 X                

2.1.2 0 0 0 1 2 2 3 X               

2.1.3 0 0 0 0 0 0 0 2 X              

2.2.1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 X             

2.2.2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 3 X            

2.3.1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 X           

3.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X          

3.1.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 X         

3.1.3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 X        

3.1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X       

3.2.1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 X      
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3.2.2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 X     

3.2.3  0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 X    

3.2.4  0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X   

3.2.5  0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 X  

3.2.6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 X 
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Tabulka 7 Podrobný popis integrovaných rysů strategie 

Opatření SCLLD Vazba 
na 
opatření 

Důleži 
tost 

Komentář k integrovaným rysům opatření 

1.1.1 Zkvalitnění 
sociálních služeb, 
sociální práce 
reagující na 
potřeby cílových 
skupin 

1.1.2 3 Rozvoj sociálních služeb souvisí s návaznými službami. Existují 
provazby cílových skupin, provozovatelů. 

1.1.3 3 Sociální služby souvisí i se zdravotními službami. Mnohdy jsou 
poskytovány společně. 

1.2.1 2 Opatření úzce spojují cílové skupiny mládých rodin s dětmi nebo 
seniorů. 

1.3.2 1 Programy určené pro obdobné cílové skupiny. Například osvěta v 
oblasti sociálně patologických jevů. 

2.2.1 2 Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin věcně i 
organizačně souvisí s zkvalitňováním sociálních služeb a sociální 
práce. 

2.2.2 1 Aktivity slaďování profesního a soukromého života mají za následek 
zkvalitnění sociálních služeb.  

2.3.1 2 Opatření úzce souvisí s digitalizaci veřejné správy. Sdílení informací 
o sociálních službách poskytovaných v území cestou internetových 
nástrojů je důležitou součástí podpory sociálních služeb. 

1.1.2 Zkvalitnění 
aktivit návazných 
služeb 
komunitního 
charakteru 

1.1.3 1 Aktivity návazných služeb komunitního charakteru organizačně 
souvisí s dostupností zdravotních služeb. 

1.2.1 1 Zkvalitnění bydlení a služeb pro rodiny s dětmi, včetně podpory 
bydlení pro seniory je navázáno na aktivity komunitního charakteru, 
provazby cílových skupin. 

1.3.2 2 Další vzdělávání a volnočasové programy jsou věcně propojeny s 
návaznými službami a komunitním životem. 

2.2.1 2 Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin jsou podpořeny 
prostřednictvím aktivit návazných služeb komunitního charakteru. 

2.2.2 2 Slaďování profesního a osobního života je věcně propojeno s 
aktivitami návazných služeb. 

2.3.1 2 Podpora digitalizace a zavádění chytrých řešení finančně souvisí se 
zkvalitněním aktivit komunitního charakteru. 

3.1.2 1 Podpora cyklotras a cyklostezek je důležitá pro komunitní a kulturní 
život v regionu Jablunkovska.  

3.1.3 1 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu podporuje komunitní a 
kulturní život v regionu Jablunkovska. 

3.2.6 1 Podpora opatření managemenu životního prostředí souvisí se 
zkvalitněním aktivit návazných služeb komunitního charakteru-
pořádání akcí ekovýchovy. 

1.1.3 Podpora 
dostupnosti 
zdravotních služeb 

1.2.1 1 Dostupné a kvalitní bydlení věcně ovlivňuje základní sítě zdravotní 
péče v regionu. 

1.3.2 1 Další vzdělávání a volnočasové programy věcně souvisí s 
dostupností zdravotních služeb. 

2.2.1 1 Aktivita daného opatření - podpora flexibilních forem zaměstnávání 
zkvalitňuje terénní zdravotní služby. 

2.2.2 1 Dostatečná kapacita zařízení péče o děti a seniory je důležitá k 
dostupnosti zdravotních služeb. 

2.3.1 1 Podpora elektronizace služeb zkvalitňuje dostupnost zdravotních 
služeb. 

1.2.1 Zkvalitnění 
bydlení a služeb 
pro rodiny s dětmi, 

2.1.1 1 Modernizace zemědělských podniků souvisí s aktivitami podporující 
dostupné bydlení pro rodiny a děti – byty pro zaměstnance, zařízení 
pro děti zaměstnanců. 

2.1.2 1 Vznik malých a středních podniků v regionu Jablunkovska ovlivňuje 
bydlení a služby. 
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podpora bydlení 
pro seniory 

2.2.1 1 Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob zkvalitňuje bydlení a 
služby pro rodiny s dětmi a seniory. 

2.2.2 1 Aktivity profesního a soukromého života věcně souvisí s podporou 
dostupného bydlení. 

2.3.1 1 Podpora digitalizace a elektronizace ovlivňuje kvalitu bydlení a 
služeb. 

3.2.3 1 Opatření na změnu klimatu mají vliv na zkvalitňování bydlení – 
zateplování budov, snižování energetické náročnosti. 

1.3.1 Kvalitní 
vzdělávání 

1.3.2 3 Další vzdělávání a volnočasové programy přispívají k rovnému 
přístupu ke vzdělávání. 

2.1.1 1 Modernizace zemědělských podniků věcně souvisí s kvalitním 
vzděláváním. 

2.1.2 2 Podpora malých a středních podniků je věcně ovlivněna kvalitním 
vzděláváním.  

2.2.1 1 Podpora zaměstnávání znevýhodněných skupin ovlivňuje změna 
potřeb na trhu práce. 

2.2.2 1 Podpora aktivit slaďování profesního a soukromého života je závislá 
na kvalitním vzdělávání. 

2.3.1 1 Při zavádění chytrých (SMART) řešení je kladen důraz na kvalitní 
vzdělávání. 

1.3.2 Další 
vzdělávání a 
volnočasové 
programy 

2.1.1 1 K modernizaci zemědělských podniků je potřeba dalšího vzdělávání 
a volnočasových programů. 

2.1.2 2 Pro zvýšení konkurence schopnosti podniků je nezbytné další 
vzdělávání dospělých. 

2.2.1 1 Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin je organizačně i 
věcně závislá na dalším vzdělávání a volnočasových programech. 

2.2.2 2 Slaďování práce a osobního života může být zlepšeno dalšími 
vzdělávacími aktivitami.  

2.3.1 1 K digitalizaci a elektronizaci služeb je nutné další vzdělávání.  

3.1.2 1 Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek podporuje rozvoj volnočasových 
a spolkových aktivit. 

3.1.3 1 Podpora veřejné infrastruktury cestovího ruchu je naplňována 
aktivitami volnočasových a spolkových zařízení. 

3.2.1 1 Aktivity na ochranu ovzduší jsou věcně závislé na edukačních včetně 
enviromentálních aktivitách.  

3.2.2 1 Snižování energetické náročnosti a rozvoj inteligentních systémů 
podporuje vzdělávání v enviromentální oblasti. 

3.2.3 1 Opatření na změnu klimatu, podpora ekologického zemědělství je 
věcně spojeno s mimoškolním vzděláváním a edukačními aktivitami.  

3.2.4 1 Opatření hospodaření s vodou věcně souvisí s dalším  vzděláváním 
a volnočasovými programy. 

3.2.5 1 Opatření oběhového hospodářství věcně souvisí se vzděláváním a 
volnočasovými programy.  

3.2.6 1 Podpora zřizování poradenských center managementu životního 
prostření je realizováno prostřednictvím dalšího vzdělávání. 

2.1.1 Modernizace 
zemědělských 
podniků 

2.1.2 3 Modernizace a vznik malých a středních podniků v regionu 
Jablunkovska je přímo závislá na modernizaci zemědělských 
podniků. 

2.2.1 1 Celoživotní vzdělávání, flexibilní formy zaměstnání, tréninková 
pracovní místa jsou realizována díky modernizaci zemědělských 
podniků. 

2.3.1 1 Elektronizace a digitalizace přímo souvisí s modernizací 
zemědělských podniků.  

3.1.3 1 Udržitelná infrastruktura a služby cestovního ruchu organizačně i 
finančně podporují modernizaci zemědělských podniků. 
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3.2.1 1 Aktivity snižování emisí z dopravy a průmyslu je ovlivněno 
investicemi a vybavením do nových strojů v zemědělství. 

3.2.2 1 Snižování energetické náročnosti a zavedení energetického 
managementu je součástí modernizace zemědělských podniků. 

3.2.3 1 Podpora biodiverzity, péče o krajinu a udržitelných sídel je finančně 
závislá na modernizaci zemědělských podniků. 

3.2.4 1 Opatření hospodaření s vodou je závislé na modernizaci v podnicích 
– nové stroje a vybavení. 

3.2.5 1 Opatření oběhového hospodářství souvisí s modernizací 
zemědělských podniků – využití odpadu, snižování komunálního 
odpadu.  

2.1.2 Modernizace 
a vznik malých a 
středních podniků v 
regionu 
Jablunovska 

2.1.3 2 Aktivita opatření-využití brownfields vede ke vzniku malých a 
středních podniků v regionu Jablunkovska. 

2.2.1 2 Podpora tvorby podnikatelských inkubátorů, sebezaměstnání 
(OSVČ) vede ke vzniku malých a středních podniků. 

2.2.2 1 Slaďování práce a osobního života podporuje konkurenceschopnost 
podniku. 

2.3.1 1 Elektronizace a digitalizace slouží k síťování za účelem přenosu 
dobré praxe a získávání specializovaných zaměstnanců. 

3.1.3 1 Udržitelná infrastruktura a služby cestovního ruchu vedou k 
modernizaci a vzniku malých a středních podniků v regionu 
Jablunkovska. 

3.2.1 1 Snižování emisí z ovzduší je finančně závislé na modernizaci 
podniků. 

3.2.2 2 Rozvoj inteligentních systému výroby, spotřeby a měření spotřeby 
energie podporuje investice pro zvýšení konkurenceschponosti 
podniků a přidané hodnoty výrobků a služeb. 

3.2.4 1 Opatření hospodaření s vodou finančně závisí na modernizaci 
malých a středních podniků. 

3.2.5 1 Modernizace v malých a středních podnicích je důležitá pro 
snižování komunálního odpadu. 

2.1.3 Tvorba 
podmínek pro 
podnikání 

3.1.3 1 Udržitelná infrastruktura a služby cestovního ruchu mohou být 
využity u revitalizace brownfields pro podnikání. 

3.2.2 1 Podpora záměrů zvyšování podílu energie získané z OZE využitím 
prostřednictvím revitalizace brownfields. 

2.2.1 Podpora 
zaměstnanosti 
znevýhodněných 
skupin 

2.2.2 3 Podpora aktivit slaďování profesního a soukromého života je 
přímoúměrná s podporou zaměstnanosti znevýhodněných skupin. 

2.3.1 1 Digitalizace a zavádění chytrých řešení je podkladem ke všem 
celoživotním vzdělávacím aktivitám. 

3.1.3 1 Infrastruktura a služby cestovního ruchu podporují  zaměstnanost 
znevýhodněných skupin. 

2.2.2 Podpora 
aktivit slaďování 
profesního a 
soukromého života 

2.3.1 1 Digitalizace a zavádění chytrých (SMART) řešení podporuje 
slaďování práce a osobního života. 

2.3.1 Elektronizace 
a digitalizace 
výkonu veřejné 
správy pro 
poskytování 
kvalitních služeb 
občanů 

3.1.3 1 Veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu usnadňuje digitalizace a 
elektronizace služeb. 

3.2.1 1 Aktivity snižování emisí mohou být monitorovány díky elektronizaci 
a digitalizaci. 

3.2.5 1 Snižování komunálního odpadu může být monitorováno díky 
elektronizaci a digitalizaci.  

3.1.2 2 Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras vede ke zvýšení bezpečnosti. 
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3.1.1 Zvýšení 
bezpečnosti na 
komunikacích 

3.1.3 2 Udržitelná infrastruktura a služby cestovního ruchu vedou ke 
zvýšení bezpečnosti na komunikacích. 

3.1.2 Rozvoj Sítě 
cyklotras a 
cyklostezek 

3.1.3 2 Služby cestovního ruchu podporují rozvoj sítě cyklotras a 
cyklostezek. 

3.1.3 Udržitelná 
infrastruktura a 
služby cestovního 
ruchu 

3.2.3 1 Podpora biodiverzity, péče o krajinu a udržitelných sídel je věcnou 
součástí udržitelné infrastruktury a služeb cestovního ruchu. 

3.1.4 Kvalitní 
infrastruktura a 
bezpečnost v 
obcích 

3.2.2 2 Snižování energetické náročnosti je důležité pro kvalitní 
infrastrukturu a bezpečnost v obcích. 

3.2.5 1 Předcházení vzniku odpadů a jeho snižování je součástí kvalitní 
infrastruktury. 
 

3.2.1 Opatření na 
ochranu ovzduší 

3.2.2 3 Rozvoj inteligentních systémů výroby, spotřeby a měření vede k 
ochraně ovzduší. 

3.2.3 2 Aktivita opatření adaptace na změnu klimatu přímo souvisí s 
opatřením na ochranu ovzduší. 

3.2.5 2 Podpora oběhového hospodářství nepřímo souvisí s ochranou 
ovzduší. 

3.2.6 2 Podpora opatření managementu životního prostředí má vliv na 
ochranu ovzduší (ekocentra). 
 

3.2.2 Energetická 
opatření 

3.2.3 2 Aktivita opatření adaptace na změnu klimatu souvisí se snižováním 
energetické náročnosti. 

3.2.6 2 Zvyšování povědomí o rizicích změn klimatu, adaptačních opatření, 
energetice, oběhovém hospodářství věcně souvisí s energetickými 
opatřeními. 

3.2.3 Podpora 
biodiverzity, péče o 
krajinu a 
udržitelných sídel 

3.2.4 2 Opatření adaptace na změnu klimatu věcně souvisí s biodiverzitou 
a péči o krajinu. 

3.2.6 2 Podpora opatření managementu životního prostředí v území MAS 
Jablunkovsko souvisí s opatřeními adaptace na změnu klimatu 
(ekocentra – pořádání aktivit a akcí ekovýchovy). 

3.2.4 Opatření 
hospodaření s 
vodou 

3.2.5 1 Opatření oběhového hospodářství ovlivňuje hospodaření s vodou. 

3.2.6 2 Zvyšování povědomí o rizicích změn klimatu vede k podpoře 
udržitelného hospodaření s vodou.  

3.2.5 Opatření 
oběhového 
hospodářství 

3.2.6 2 Vznikem poradenských center a zvyšování povědomí vede ke 
snižování komunálního odpadu. 

 

 

3.4 Popis inovativních rysů strategie  

Strategie MAS Jablunkovsko svým inovačním přístupem naplňuje vícero oblastí Inovační strategie ČR 
2019-2030. Inovativnost je základním principem metody LEADER, na které staví SCLLD MAS 
Jablunkovska. 
Už průvodní myšlenka vychází z principů SMART venkova. V mnohých oblastech budou uplatňovány 
inovativní postupy a metody SMART řešení neboli chytrého venkova jako jsou přijatá opatření v oblasti 
školství, podpory podnikatelů, životního prostředí nebo infrastruktury. Nejzásadnější vazby na Inovační 
strategii ČR jsou znázorněny v následující tabulce. 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko 2021-2027 

 

41 
 

Tabulka 8 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na Inovační strategii České republiky 2019–2030 

Pilíř Inovační strategie ČR 2030 Opatření Strategického rámce 
SCLLD 

Stručný popis návaznosti 

Polytechnické vzdělávání  

1.3.1 Kvalitní vzdělávání 

1.3.2 Další vzdělávání a 
volnočasové programy 

V rámci opatření SCLLD budou 
realizovány aktivity cílené na 
odborné vzdělávání, technické 
obory reagující na aktuální potřeby 
a proměny průmyslu, trhu práce. 

Digitální stát, výroba a služby  

2.1.2 Modernizace a vznik malých 
a středních podniků v regionu 
Jablunkovska  

 

2.3.1 Elektronizace a digitalizace 
výkonu veřejné správy pro 
poskytování kvalitních služeb 
občanům a podnikatelům 

V rámci SCLLD se prolíná napříč 
opatřeními hlavní potřeba pro 
další rozvoj území a to je 
vysokorychlostní internet, 
digitalizace ve všech odvětvích, ale 
především se jedná o záměry 
v oblasti podpory podnikatelů a 
veřejné správy.  

Chytré investice 

2.1.2 Modernizace a vznik malých 
a středních podniků v regionu 
Jablunkovska  

Chytré investice do MSP zvýší 
objem investic s velkou přidanou 
hodnotou. Mimo jiné budou 
podporovány investice v souladu 
se strategii Průmysl 4.0 

Mobilita a stavební prostředí  

3.1.1 Zvyšování bezpečnosti na 
komunikacích 

3.1.2 Rozvoj sítě cyklotras a 
cyklostezek 

3.1.4 Kvalitní infrastruktura a 
bezpečnost v obcích 

3.2.1 Opatření na ochranu ovzduší 

Investice do rozvoje dopravní 
infrastruktury SCLLD jsou 
vhodným doplněním páteřních sítí 
dopravní infrastruktury. Budou 
prováděny v koordinaci veřejné 
správy. Do SCLLD jsou zahrnuté i 
investice do automobilů na 
alternativní pohon 
 

Ochrana duševního vlastnictví  

2.1.2 Modernizace a zakládání 
MSP v regionu Jablunkovska 

V rámci opatření se očekává i 
realizace aktivit zaměřených na 
zvýšení potenciálu ODV a patentů 
v regionu 

Národní start-up a spin-off 
prostředí 

2.1.2 Modernizace a zakládání 
MSP v regionu Jablunkovska 

Uvedeno pouze jedno opatření, 
ale díky spolupráci na všech 
úrovních, síťování, podpory 
rozvoje managementů a 
poradenských sítí bude docházet 
k výměně informací mezi 
jednotlivými segmenty od 
regionální po národní úroveň.  
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4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS Jablunkovsko 

MAS Jablunkovsko je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jde 
o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy) hájícími veřejné a soukromé 
socioekonomické zájmy působícími na území města Jablunkova a obcí Bocanovice, Bukovec, Bystřice, 
Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, 
Písečná, Písek a Vendryně. Všech 16 subjektů veřejné správy souhlasilo s přistoupením území do MAS 
Jablunkovsko na období 2021 – 2027. MAS Jablunkovsko je otevřeným partnerstvím, jehož členem se 
může stát každý subjekt nebo občan bydlící nebo působící v území MAS Jablunkovska. 

Posláním MAS Jablunkovsko je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje 
území Jablunkovska na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů tohoto 
venkovského regionu a na principu vytváření členství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, 
včetně neziskového.  
Účelem spolku je sdružovat osoby ke komunitě vedenému místnímu rozvoji a vytvářet tak podmínky 
pro realizaci rozvojových strategií a strategických plánů na území Jablunkovska v rámci iniciativy SCLLD 
Evropské unie nebo jiných aktivit, které podporují rozvoj venkova.  
V souladu se stanovami MAS Jablunkovsko a podmínkami pro standardizaci, spolek má ustanoveny 
povinné orgány. Kompetence a povinnosti jednotlivých orgánu jsou  zakotveny ve stanovách a 
jednacích řádech jednotlivých orgánů. 
 
Povinné orgány MAS:  

 Valná hromada – nejvyšší orgán MAS  

 Programový výbor – rozhodovací orgán MAS  

 Výběrová komise – výběrový orgán MAS  

 Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS  

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor 
nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

Programový výbor je rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 
Výbor má 6 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na funkční období 3 let. Výbor má ve svém čele 
voleného předsedu a místopředsedu. Předseda je statutárním orgánem a řídí a organizuje činnost 
spolku mezi zasedáními Valné hromady a jednáním Programového výboru. V případě jeho 
nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. O své činnosti průběžně informuje Programový výbor a 
členskou základnu spolku.   

Výběrová komise je výběrovým kolektivním orgánem spolku, který má nejméně 9 členů, jež jsou voleni 
valnou hromadou na dobu jednoho roku. 

Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu tří let. Kontrolní komise je 
orgánem řešícím žádosti o přezkum a odvolání. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách MAS Jablunkovsko 
(https://masjablunkovsko.cz/dokumenty/stanovy-a-jednaci-rad/). Způsoby jednání jednotlivých 
povinných orgánů MAS Jablunkovsko jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které jsou (v aktuální 
i archivní verzi) zveřejněny taktéž na webu MAS jablunkovsko.  

MAS má zřízenou kancelář MAS a má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance pro 
realizaci SCLLD, který je vybrán Programovým výborem, a zodpovídá za realizaci SCLLD.  

https://masjablunkovsko.cz/dokumenty/stanovy-a-jednaci-rad/
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Kontakty na pracovníky a předsedu programového výboru jsou zveřejněny na webu MAS 
https://masjablunkovsko.cz/kontakty/ 

Realizace jednotlivých programových rámců SCLLD a akčních plánů se bude řídit příslušnou 
dokumentací zpracovanou dle požadavků příslušného ŘO.  

 

Obrázek 3 organizační struktura MAS Jablunkovsko 

 

4.2 Popis animačních aktivit  

Animační aktivity MAS Jablunkovsko zahrnují všechny činnosti kanceláře MAS orgánů MAS a 
zúčastněných členů MAS Jablunkovsko v rámci realizace SCLLD mimo administraci projektů konečných 
žadatelů/příjemců. Předmětem animace může však být působení na zvyšování kvality předkládaných 
žádostí o dotace i realizovaných projektů vycházejí především z nastavení strategických cílů a opatření 
zahrnutých ve Strategii. Projekty mohou, ale nemusí být realizovány prostřednictvím SCLLD. Animační 
aktivity obsahují také činnosti vedoucí ke zvyšování zájmu veřejnosti o zapojení do přípravy a realizace 
SCLLD. Důležitými prvky animačních aktivit jsou účinná propagace SCLLD a integrovaných přístupů 
vycházejících z metody LEADER, koordinace strategického řízení rozvoje regionu, nastavení procesů a 
usnadnění výměny zkušeností zúčastněných aktérů v regionu s cílem posilování spolupráce a 

Valná hromada MAS

nejvyšší orgán MAS

-složena ze všech členů MAS

Programový výbor 
MAS

rozhodovací orgán

Vedoucí 
zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD

manažer MAS

Kancelář MAS

Výběrová komise 
MAS 

výběrový orgán

Kontrolní komise 
MAS

kontrolní orgán
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koordinace aktivit místních aktérů. Animační aktivity metody LEADER směřují k podpoře regionu a 
zajištění absorpční kapacity operačních programů a Společné zemědělské politiky.  

Animační aktivity MAS Jablunkovsko jsou tvořeny souborem činností využívajících principy metody 
LEADER. Jsou založeny na spolupráci, strategickém řízení, plánování komunitním způsobem, 
zapojování veřejnosti do rozvoje regionu. 
Animační aktivity tvoří: 

 Komunikace s místními aktéry, veřejnou správou, ZŠ a MŠ v regionu. 

 Aktivizace a koordinace místních aktérů a utváření místního partnerství. 

 Inicializace a motivování místních aktérů k rozvíjení záměrů. 

 Spolupráce s regionálními organizacemi a strategickými uskupeními – Sdružení obcí 
Jablunkovska, Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně, Regionální rada rozvoje a spolupráce se 
sídlem v Třinci, Euroregion Těšínské Slezsko, koordinátorem regionální značky GOROLSKO 
SWOBODA, MAP Jablunkov, MAP Třinec. 

 Spolupráce na úrovni Moravskoslezského kraje – Krajský úřad Moravskoslezského kraje a 
jeho organizace jako MSIC, MSID, MSEC, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a další. 

 Spolupráce na celostátní úrovni v rámci Národní sítě MAS, MA21, Celostátní sítě pro venkov a 
dalších platforem jako např. Platforma NNO. 

 Propagace SCLLD. 

 Zvyšování informovanosti o dotačních možnostech ze zdrojů EU prostřednictvím 
programových rámců SCLLD. 

 Informování o výzvách MAS, podpořených projektech s důrazem na jejich význam a přínos 
pro region. 

 
Základními informačními a komunikačními nástroji jsou: 

- Internetové stránky – www.masjablunkovsko.cz 
- Sociální sítě  - https://www.facebook.com/MASJablunkovsko 
- Porady, konference, semináře, aj. události 
- Konzultace, osobní jednání 
- On-line setkání a workshopy 
- Tiskové zprávy v regionálním tisku, obecních zpravodajích a zprávy v lokálních televizních 

kanálech 
- Výroční zprávy MAS Jablunkovsko 
- Tištěné materiály, aj. 

 
 

4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční 
spolupráce  

Spolupráce mezi MAS je jednou z důležitých aktivit. Hlavním cílem spolupráce je šíření povědomí o 
metodě LEADER, integrovaných přístupech, ale i přenos dobré praxe, inicializace nových směrů a 
trendů (chytrý venkov, komunitní energetika, aj.). MAS Jablunkovsko dlouhodobě spolupracuje 
s jinými MAS, především s Moravskoslezského kraje. Bude pokračovat zapojení do spolupráce v rámci 
Národní sítě MAS v různých pracovních skupinách a platformách. Na mezinárodní úrovni bude 
pokračovat spolupráce především s MAS v Polsku a na Slovensku. 

 

 

 

 

http://www.masjablunkovsko.cz/
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4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS Jablunkovsko bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem 
pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 
a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální 
politiky. Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze 
strany jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou 
sledovány v monitorovacím systému. 

4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

Tabulka 9 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD  

Strategický cíl  Indikátor Měrná jednotka Výchozí hodnota 

(datum) 

Cílová hodnota  

(31. 12. 2027) 

Spokojení a 
aktivní občané 
MAS 
Jablunkovska  

Počet obyvatel 
území MAS  

 

Počet osob 
35 000 

(31. 12. 2019) 
35 500 

Počet podpořených 
projektů 

Počet projektů 0 50 

Efektivní a 
moderní region 
Jablunkovska 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob 

% 
2,31 

(k 31. 12. 2019) 
2,31* 

Počet aktivních 
ekonomických 
subjektů  
 

počet 
3 385 

(k 31. 12. 2019) 
3 400** 

Kvalitně 
vybavené a 
zdravé 
Jablunkovsko 

Kvalita ovzduší 
  

Počet dnů 
s překročenými 
emisemi PM10 

(smogových dnů) 

4 

(k 31.12.2018) 
3 

Počet realizací a 
aktivit přispívajících 
ke zlepšení stavu 
přírody a krajiny  

Počet realizací 0 10 

Čištění odpadních 
vod 
 

počet nových  
řešení na úrovni 
obce 

0 3 

*Vzhledem k pandemii COVID-19 a postupnému ukončování těžby v Moravskoslezském kraji a 
přechodu na bezuhlíkové technologie bude podíl nezaměstnaných osob narůstat. Cílem je udržet 
hodnoty na úrovni roku 2019. 

**Počet ekonomicky aktívních subjektů zahrnuje jak právnické subjekty, tak i fyzické osoby podnikající. 
Vzhledem k pandemii COVID-19 lze predikovat, že vývoj počtu ekonomických subjektů bude růst 
pomaleji než v létech 2014 - 2019, kdy byl zaznamenáván průměrný meziroční nárůst o 100 nových 
subjektů. 

                                                           
1 Národní číselník indikátorů 


