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1. Téma strategie
Podpora realizace integrovaných územních strategií místních akčních skupin v rámci opatření
typu LEADER+ vychází z nařízení Rady (ES) č. 1257/99 ze dne 17. května 1999, o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a
zrušení některých nařízení, na základě nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o
obecných ustanoveních o strukturálních fondech, na základě principů Oznámení Komise členským
státům ze dne 14. dubna 2000, které stanoví pokyny pro Iniciativu Společenství zaměřenou na rozvoj
venkova (LEADER+) (2000/C 139/05) (dále jen „Oznámení Komise“), na základě Programového
dodatku k Operačnímu programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ schváleného
Monitorovacím výborem, na základě Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství“ (dále jen „OP Zemědělství“), schváleného dne 2. července 2004 Evropskou komisí,
vydává tato pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci MAS z
podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) OP Zemědělství pro období 2004 2006 (dále jen „Pravidla MAS”).
Na základě průzkumu provedeném v daném území bylo místní akční skupinou jako téma
strategie zvoleno:

téma – Zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve venkovských oblastech

Cílem místní akční skupiny je zlepšení kvality ţivota v zájmové oblasti MAS Sdruţení pro
rozvoj Poličska a celkové posílení atraktivity této oblasti. Zlepšení podmínek pro ţivot na venkově,
efektivnější zhodnocení celkových potenciálů dotčeného území a tím posílení místní ekonomiky.



Předmět, cíle a formy činnosti:
ochrana společných zájmů, zmnoţení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících
svým rozsahem a významem kaţdý účastnický subjekt,
společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými
organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod.,
uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu ţivota obyvatel
členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak sdruţení jako celku, zahraniční
spolupráce a propagace území, zmnoţování a správa společného majetku sdruţení,
příprava projektů a zajištění jejich realizace v programech Leader ČR a Leader+ a dalších, podle
stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé programy,
za předmět činnosti se povaţují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají
všech členských subjektů, jsou však v souladu se zájmy a záměry sdruţení,
sdruţení je oprávněno zakládat samostatně, nebo s dalšími účastníky, podnikatelské a
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem,
sdruţení můţe uzavřít smlouvy o součinnosti dle §16 odst.1-5.










Aktivity, které by mohly být v tomto rámci vykonány, jsou např.:
zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech,
kulturní, společenské a zábavné akce související s tématem (festivaly, slavnosti, pouti),
péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení,
posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce,
péče a ochrana krajiny a ţivotního prostředí,
rozvoj v oblastech cestovního ruchu,
zachování a obnova kulturního dědictví,
publikační činnost, vydávání propagačních materiálů,
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rozvoj zemědělství a podnikání na venkově - poradenství,
sluţby nezbytné pro hospodářství a ţivot obyvatelstva na venkově,
podpora pracovních aktivit, včetně s tím souvisejících studií, se zřetelem na dostupnost těchto
oblastí, hromadnou dopravu, správu a obnovu veřejných nezastavěných prostranství s cílem
podporovat zlepšení stavu ţivotního prostředí, zapojit slabší vrstvy a respektovat rovnost
příleţitostí,
posilování dostupnosti a různorodosti sluţeb pro širokou veřejnost,
modernizace veřejných sluţeb,
podpora iniciativ majících za cíl vyuţívání obnovitelných zdrojů paliv a energie,
studie a práce v oblasti ochrany rázu krajiny,
aktivity, jejichţ cílem je integrace slabších vrstev do společnosti a podpora jejich potřeb,
obnova brownfields.

2. Ţadatel / předkladatel strategie
2.1. Identifikace ţadatele
Přesný název MAS

MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska

Právní forma

občanské sdruţení dle zákona č. 83/1990 Sb.

IČO

27030822

Sídlo MAS

Nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré

Poštovní adresa

Nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré

Předseda

Jiřina Leinweberová, starostka města Bystrého

Manaţer

Petra Martinů

Telefon, fax

461 741 735, 461 741 241

Elektronická adresa

starostka@bystre.cz; pmartinu@policka.org

2.2. Zpracovatel strategie
Zpracovatel strategie

VN KONZULT, s.r.o.

Oficiální adresa

Za Sokolovnou 744, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČO

27493229

Kontaktní osoby

Kateřina Korejtková, jednatelka

Telefon

606436659

Elektronická adresa

vn.konzult@tiscali.cz

3. Stručné představení oblasti a analýza současného stavu na místní úrovni
3.1. Popis oblasti
MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska se rozprostírá na východním okraji okresu Svitavy na ploše
28.209 ha. Z hlediska územního členění patří k Pardubickému kraji. Sousedí s těmito významnými
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centry: na severu s Litomyšlí, na jihu s okresním městem Ţďár nad Sázavou, na východě s okresním
městem Svitavy. Území MAS leţí na okraji Českomoravské vrchoviny. Povrch je členitý, má
pahorkový ráz a nadmořskou výšku 540-710 metrů nad mořem. Na západní straně je kryt výběţky
Ţďárských vrchů.
Klima je v důsledku vyšší nadmořské výšky drsnější - chladnější a vlhčí s kratším obdobím
léta. Oblast spadá do povodí řeky Svratky, která vtéká do Moravy a Dunajem je odváděna do Černého
moře.
Jde o hodnotné krajinné prostředí s obytným a rekreačním charakterem. Krajina láká mnoţství
rekreantů, kteří zde mají své “druhé bydlení” v chalupách nebo chatách, turisté zde procházejí
turistickými cestami a projíţdí po cyklotrasách. Dojem z krajiny narušují neobydlené a chátrající
objekty zemědělských usedlostí.
Území regionu je tvořeno územím mikroregionu Poličsko, tedy územím 21 obcí:
Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldříš, Polička,
Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.

Počet obcí
Počet obyvatel
Rozloha
Hustota osídlení

21
20046
284 km2
70,6 obyv./km2

6

Strategie MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
_____________________________________________________________________ VN KONZULT _______

Demografická charakteristika regionu (území MAS)
Mikroregion Poličsko zahrnuje 21 obcí, ve kterých ţije 20.046 obyvatel (k 1.1.2006). Stěţejní
roli co do počtu obyvatel, pracovních příleţitostí a spádového významu mají zejména město Polička
(9.029 obyv.), město Bystré (1.668 obyv.) a obce Pomezí (1.046 obyv.) a Jedlová (998 obyv.). Obce
s nejniţším počtem obyvatel jsou Březiny (149 obyv.) a Pustá Rybná (167 obyv.). Obyvatelstvo obce
Květná má nejniţší věkový průměr 35,9 let, nejvyšší věkový průměr má obyvatelstvo obce Rohozná –
44,6 let.
Při porovnání celkového vývoje počtu obyvatel od roku 1971 lze v regionu vysledovat
tendenci kolísavého počtu obyvatel.
Obce regionu mají vhodný dosah k městům (Polička, Bystré), coţ umoţňuje pracovní
příleţitosti, přičemţ ale bydlení mimo města je klidnější a levnější. Lze tedy i nadále očekávat
částečnou migraci obyvatelstva z měst do menších např. satelitních sídel. Vylidňování malých sídel a
stárnutí populace je však stálou hrozbou.
Počet obyvatel regionu (MAS)

Borová
Březiny
Březiny
Bystré
Bystré
Hartmanice
Jedlová
Kamenec
Korouhev
Květná
Nedvězí
Oldříš
Polička
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
celkem

počet
mladší 15
obyvatel
let
923
165
149
31
1668
274
258
53
998
138
525
89
764
128
319
69
221
35
680
130
9029
1419
1046
202
327
55
167
18
677
78
480
77
254
46
357
56
371
58
400
55
433
78
20046
3254

15-64
635
101
1187
163
742
369
512
217
152
460
6285
704
223
111
430
322
178
215
266
264
287
13823

starší 65
let
123
17
207
42
118
67
124
33
34
90
1325
140
49
38
169
81
30
86
47
81
68
2969

průměrný
věk
37,4
37,2
37,8
39,0
39,8
38,1
39,9
35,9
40,7
37,8
39,8
37,9
39,2
44,5
44,6
40,1
37,5
44,3
37,1
41,0
39,4
39,5

Zdroj: Český statistický úřad, SLBD k 1.1.2006
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Statistické údaje o věkové skladbě obyvatel:
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Sociální infrastruktura
Představuje rozsáhlý soubor obsluţných činností pro obyvatelstvo, označovaný také jako
občanská vybavenost. Nekomerční zařízení pro školství, zdravotnictví, sociální péči a kulturu jsou pro
současnou potřebu regionu nestejnoměrně rozloţena. Problém nastává se zajištěním udrţitelného stavu
školských zařízení. Jedná se o školy základního stupně. Objekty jsou mnohdy ve špatném technickém
stavu, obce se však snaţí udrţet jejich provoz z důvodů společensko historických, a také proto, ţe do
vzdálených škol není zatím dostatečně řešena pravidelná doprava. V mnohých obcích byly zrušeny
kinosály, neboť jiţ nevyhovovaly hygienickým a technickým podmínkám, popřípadě byl jejich provoz
neekonomický. Struktura obecních knihoven prodělala reformu spolu s reformou státní správy
z knihoven v Poličce a Bystré se staly regionální knihoven, které vedou knihovní fond pro malé obecní
knihovny.
Zařízení komerčního typu – maloobchod, stravování, ubytování a řemesla – nevyhovují
současnému stupni poptávky. Jejich kvalita i kapacita nejsou dostatečnou podporou pro rozvoj
cestovního ruchu a rekreace jako potenciálně významného odvětví zdejší ekonomiky. Vzhledem
ke zhoršené dopravní dostupnosti v zimních měsících nebude docházet v menších obcích k rozvoji
průmyslu, o to více je třeba podporovat rozvoj drobných řemesel a sluţeb.
Úvahy o jeho podstatném rozvoji řemesel a sluţeb nutně předpokládají zlepšení těchto
komerčně orientovaných sluţeb, které je třeba dále doplnit o další sluţby pro vyuţívání volného času,
tzn. zařízení poskytující zábavu a zařízení pro rekreační sporty a pohyb na zdravém vzduchu.
Sportoviště pro vyţití místního obyvatelstva jsou dostačující, ale v souvislosti s očekávaným rozvojem
cestovního ruchu a rekreace je potřeba zlepšit jak nabídku, tak i kapacitu sportovních zařízení a
dětských hřišť.
Mezi současnými záměry obcí se vyskytuje např. potřeba rozvoje naučných stezek, běţeckých
lyţařských tras, ubytovacích zařízení, venkovních sportovišť a nabídka doplňkových regionálních
výrobků a sluţeb.
V regionu je poměrně hustá síť domů s pečovatelskou sluţbou, které kromě bydlení nabízejí i
sociální sluţby, nadále je však třeba řešit i zařízení se stálou péčí, jako jsou např. i domovy důchodců,
aby byla zachována kontinuita péče o seniory.
Co se týká dostupnosti základního zboţí (potraviny, drogerie) lze konstatovat, ţe tyto potřeby
plní především malé obchody v obcích. Pro ně se v poslední době stává velice silnou konkurencí stále
se rozrůstající velké supermarkety v Poličce. Další potřeby jsou potom dostupné v Poličce, ve
Svitavách, Litomyšli (jedná se především o kulturu – divadlo, výstavy, specializované sluţby bank,
pojišťovny, kosmetika, atd.). V obcích, kde je dopravní obsluţnost a infrastruktura nedostatečná, se
setkáváme s negativními důsledky špatné dostupnosti sluţeb (zvyšování průměrného věku obyvatel,
záporné saldo migrace). Co se týká dostupnosti zdravotní péče, lze konstatovat, ţe ordinace
praktických lékařů jsou především ve větších obcích regionu. Je však nutno dodat, ţe v mnohých
ordinacích jsou ordinační hodiny pouze dopoledne či jen několik dní v týdnu, coţ není zcela
vyhovující pro pracující obyvatele.
Stav technické infrastruktury je v současné době nedostačující. Především stav místních
komunikací je alarmující. Podpora a výstavba kanalizačních systémů s podporou státu je stále
nedostupnější. Region se bude v budoucnu potýkat s nedostatkem kapacit pro ukládání, či likvidaci
TKO. Sluţby občanům jsou v regionu poskytovány jak neziskovými organizacemi, tak
podnikatelskými subjekty.
V rámci zachování udrţitelného rozvoje venkova je potřeba podpořit obnovu a rozvoj
občanské vybavenosti především v malých obcích, kde rychle upadá a přispívá k odlivu ekonomicky
silné části populace. Je nutno zachovat občanskou vybavenost alespoň v minimálním rozsahu.
Sociální sluţby
Jsou zajišťovány především terénními pečovatelskými sluţbami, LDN a domovem důchodců v
Poličce. V daném území MAS se vhodně rozvíjí výstavba rezidenčních objektů pro seniory. Na
vybudované objekty navazuje tvorba nových sociálních sluţeb pro občany, tj. i vznik nových
pracovních příleţitostí. V současné době je pokrytí území sociálními sluţbami dostatečné, ale
vzhledem k trendu stárnutí populace je stále prioritní, především nová výstavba seniorských center
s pečovatelskou popř. ošetřovatelskou sluţbou.
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Domovní a bytový fond
Stav domovního a bytového fondu odpovídá celkové situaci v České republice. Obce, mající
moţnost nabídky stavebních pozemků, jsou na dobré cestě zvrátit současný trend úbytku mladé a
střední generace z venkova, tj. vylidnění vesnic. S moţností nabídky výstavby RD se obce snaţí
zajistit vyhovující stav občanské vybavenosti, coţ je někdy nad jejich síly, především v oblasti
zajištění prodeje denních potravin. Snaţí se přivést nové občany formou nabídky zasíťovaných
pozemků pro RD eventuelně výstavbou bytů pro mladé rodiny.
Obce se tedy snaţí nejen pro obnovu, ale i rozvoj domovního a bytového fondu, postupovat
s vědomím veškerých uvedených skutečností.
Vzdělanostní struktura obyvatel regionu MAS:

Zdroj: Český statistický úřad

Počet a druh školství
MŠ na území MAS

počet tříd

Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Jedlová
Kamenec u Poličky
Korouhev
Květná
Nedvězí
Oldřiši
Polička
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín

2
0
2
1
1
0
1
1
0
1
12
2
1
0
1
1
0
1
0
1
1

počet dětí
2005/2006
42

zřizovatel
obec

50
18
28

obec
obec
obec

25
13

obec
obec

25
291
56
18

obec
obec
obec
obec

16
25

obec
obec

17
0
15
19

obec
obec
obec

11

Strategie MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
_____________________________________________________________________ VN KONZULT _______

ZŠ na území MAS
Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Jedlová
Kamenec u Poličky
Korouhev
Květná
Nedvězí
Oldřiši
Polička
Pomezí
Pustá Kamenice
Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
Střední školy a odborná
učiliště na území MAS
Gymnázium Polička
SOŠ a SOU
SOU obchodní a SOŠ
SČMSD Polička, s.r.o.

VŠ na území MAS
0

název
Počet tříd
počet
(N - neúplná škola)
ţáků 2005/2006
N

N
N
N
N

N

N

N

4
0
11
0
2
0
2
1
0
3
57
9
2
0
5
3
0
0
1
5
0

zřizovatel

50

obec

253

obec

22

obec

30
14

obec
obec

32
1247
152
24

obec
obec
obec
obec

64
32

obec
obec

13
69

obec
obec

počet tříd

počet dětí
2005/2006

12

349

14

358

počet tříd

počet dětí
2005/2006

0

0

zřizovatel
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Svaz českých a
moravských
spotřebních
druţstev

zřizovatel
0

Struktura ekonomické základny, hospodářská charakteristika regionu (území MAS)
Region patří do NUTS II Severovýchod. V Poličce byla vybudována v roce 2005 průmyslová
zóna. Ekonomická základna je v současnosti reprezentována těmito nejvýznamnějšími subjekty:
Poličské strojírny, Masokombinát Polička, THT – výroba poţární techniky, PONAS – výroba forem,
Agronea Polička – zemědělská výroba, Agricol – výroba mléčných výrobků, zpracování vajec,
AZASS – areál zdravotních a sociálních sluţeb, Ravensburger karton. Ostatní významné
zaměstnavatelské subjekty v jsou Oblastní průmyslový podnik – výroba dřevoobráběcích strojů a
nábytku, Dřevotvar Bystré, Pekárna Borová, MIRO Borová, I. Agro Oldřiš, Flídr plast s.r.o. Široký
Důl, ÚSP Bystré – ústav sociální péče.
Na území MAS a jeho okolí nejsou ţádné velké podniky a těţební závody, které by výrazně
zhoršovaly ţivotní prostředí v obcích. Spalování fosilních paliv v domácích topeništích a kotelnách je
12
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zanedbatelné, negativně se projevuje zvýšením hladiny oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého v zimním
období. Obce, které nejsou plynofikovány, připravují plynofikaci.
Svoz a likvidaci komunálního odpadu provádí firma LIKO Svitavy a Technické sluţby
Bystřice nad Pernštejnem, v Bystrém je řízená skládka TKO, sběrný dvůr najdeme v Poličce a
v Borové. Na celém území MAS je zavedena separace odpadů formou ukládání do kontejnerů na
tříděný odpad (sklo, papír, plasty).
Naleziště nerostných surovin: těţba kamene v Rohozné, Svojanově.
Významným prvkem ekonomické základny MAS je stále zemědělství. Překáţkami v obcích pro další
rozvoj podnikatelských aktivit jsou nedostatečně rozvinutá infrastruktura, nedostatek zainvestovaných
pozemků, nízká kvalifikace pracovníků, dopravní napojení a malá koupěschopnost obyvatel.
Některé firmy s působností v regionu (území MAS)
OBOR ČINNOSTI

FIRMA
Masokombinát Polička
Ponas, s.r.o.
AZASS
THT
AGRONEA, a.s.
Agro Vysočina
ZD Mezilesí Telecí
ZD Březiny
ZD Květná
I. Agro Oldřiš
ZOS Jedlová

Potravinářství – produkce masa a masných výrobků
Strojírenství, výroba plastových výrobků
Areál zdravotních a sociálních sluţeb
Výroba poţární techniky
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba
Zemědělská výroba

Analýza nezaměstnanosti, trh práce
Míra nezaměstnanosti v obcích regionu je proměnlivá. Sledovaná míra nezaměstnanosti za
okres Svitavy má víceméně stabilní charakter. Mírně kolísá díky sezónním pracím.
Vývoj míry nezaměstnanosti okresu Svitavy:
Leden 2005 12,9%
Červen 2005 10,2%
Leden 2006 12,3%
Červen 2006
9,4%
Podrobný stav nezaměstnanosti v obcí MAS
31.12.2004
obec
Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice
Jedlová
Kamenec
Korouhev
Květná
Nedvězí
Oldříš
Polička
Pomezí

počet
43
8
47
8
76
21
31
20
15
30
379
44

30.6.2005
% průměr
9,95
12,31
5,9
7,14
14,64
8,43
9,51
12,58
13,76
9,32
8,21
8,78

počet
25
1
35
8
46
15
19
8
13
18
296
31

31.12.2005
% průměr
5,79
1,54
4,4
7,14
8,86
6,02
5,83
5,03
11,93
5,59
6,41
6,19

počet
36
3
43
10
60
14
22
20
16
30
299
44

30.6.2006
% průměr
8,33
4,62
5,4
8,93
11,56
5,62
6,75
12,58
14,68
9,32
6,47
8,78

počet
28
6
37
6
45
14
14
13
6
21
264
37

% průměr
6,48
9,23
4,65
5,36
8,67
5,62
4,29
8,18
5,5
6,52
5,72
7,39
13
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Pustá Kam.

17

11,97

17

11,97

17

11,97

24

16,9

Pustá Rybná
Rohozná
Sádek
Stašov
Svojanov
Široký Důl
Telecí
Trpín
celkem MAS

9
53

14,06
16,93

4
40

6,25
12,78

7
49

10,94
15,65

5
36

7,81
11,5

11
16

5,14
12,6

7
9

3,27
7,09

8
12

3,74
9,45

9
8

4,21
6,3

21
9
16
18
892

12,96
5,73
9,09
8,61
9,13

9
8
15
12
636

5,56
5,1
8,52
5,74
6,51

9
14
19
24
756

5,56
8,92
10,8
11,48
7,74

6
11
13
13
616

3,7
7,01
7,39
6,22
6,3

Zdroj: ÚP Svitavy

Skupinu uchazečů o zaměstnání tvoří lidé různého věku a vzdělání. Z pohledu dosaţeného
vzdělání jsou nejpočetnější skupinou nezaměstnaných uchazeči vyučení, se základním vzděláním a
absolventi střeních škol. Z pohledu věkové struktury jsou tradičně na prvních místech absolventi škol,
dále pak uchazeči starší 50 let věku a osoby se ZPS.
Zemědělství a krajina
Dobrá kvalita ţivotního a krajinného prostředí na území MAS vyplývá z nadprůměrného
zastoupení lesních porostů a zeleně a zachovalosti území poměrně nedotčeného civilizací.
Ţivočišná výroba je zaměřena na produkci masa, mléka, vajec, rostlinná pak na pěstování
obilí, brambor a řepy. Netradiční rostlinná produkce je zastoupena především pěstováním lnu, máku,
kmínu, heřmánku, námele apod. Na území působí několik zemědělských subjektů, jako je Agronea
Polička, Agro Vysočina Bystré, Agro Oldříš, ZD Mezilesí Telecí. V obcích hospodaří několik
samostatných rolníků.
Zemědělství a krajinotvorba vyţaduje podporu, je třeba nalézat nové formy souvisejících
činností, podpořit rozvoj agroturistiky.
Skladba veškerých pozemků regionu MAS:

Zdroj: Český statistický úřad

Mikroregion Poličsko, potaţmo MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska, se v současné době snaţí
prostřednictvím Strategický plán rozvoje Mikroregionu Poličsko o podporu rozvoje podnikání a
s výhledem do budoucnosti a znalostí problematiky EU i o podporu místních zemědělců při hledání a
rozšiřování nových okruhů jejich činnosti.
Popis oblasti po stránce historické a kulturní
Historický vývoj je v nejstarším období pevně spojen s českým králem Přemyslem Otakarem
II. Hranice poličského a svojanovského panství vytvářela zemskou hranici k Moravě. Zatímco Polička
14
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si svoji šťastnou hvězdu udrţela aţ do dnešních dnů, svojanovské panství přešlo v 15. st. do
šlechtických rukou a hrad Svojanov postupně ve svém významu upadal a v 16. st. pak došlo
k rozdělení na svojanovské a bysterské panství, které v 18. a 19. st. oţilo odleskem slávy hraběcího
rodu Hohenemsů. 19. st. s pozdním a nepostačujícím napojením na ţeleznici, s nepočetným
průmyslem a tradičně nevýnosným zemědělstvím, poznamenalo region konjunkturou a předurčilo tak
jeho stagnaci.
Z novodobých dějin je třeba připomenout rok 1938 kdy, v návaznosti na odstoupení pohraničí
s německým obyvatelstvem, došlo na dva měsíce k okupaci i ryze české Poličky a několika sousedních
obcí – Korouhev, Rohozná, Starý Svojanov, Vítějeves, Chrastavec, Brněnic. Na východní hranici
v Moravské Chrastové došlo k jediné ozbrojené akci československé armády.
V tomto regionu byl vysoce rozvinutý obuvnický a textilní průmysl, který po roce 1989 byl
natolik utlumen, ţe zapříčinil poměrně vysokou nezaměstnanost v regionu, téměř aţ do dnešních dni.
Hlavními tahouny společenského dění v malých obcích jsou spolky, ochotnické divadlo a
sbory dobrovolných hasičů.
Polička a její okolí je proslaveno především díky významnému rodákovi, hudebnímu
skladateli Bohuslavu Martinů, který se v Poličce narodil a působil zde.
Kulturní památky
Polička
Byla zaloţena roku 1265 králem Přemyslem Otakarem II. Jako jedno z mála evropských měst
má dochovaný kompletní prstenec gotických hradeb, které slouţily jako opevnění pro město v době
husitských válek. Dalšími památkami jsou barokní morový sloup, nejhezčí ve střední Evropě, barokní
kašny, barokní radnice, gotický kostel sv. Michala, novogotický kostel sv. Jakuba, kde se ve věţi
narodil významný hudební skladatel B. Martinů, náměstí s měšťanskými domy s klasicistními vraty.
V měšťanských domech a barokní radnici sídlo Městské muzeum a galerie Polička.
Hrad Svojanov
Hrad nechal vybudovat král Přemysl Otakar II. jako obranu významné obchodní Trstenické
stezky mezi Čechami a Moravou. Po smrti krále bylo sídlo uţíváno jako věnný majetek královny
Kunhuty, která se brzy provdala za vítkovského velmoţe Záviše z Falkenštejna, a ten svojanovskou
pevnost přestavěl, aby ho dobře reprezentovala. Po Kunhutině smrti si sem v roce 1278 přivedl
uherskou princeznu Alţbětu. Autor Zbraslavské kroniky píše, ţe spolu ţili na hradě v královském
přepychu. Záviš si představoval, ţe právě zde král český s králem uherským uzavřou spojenectví proti
Habsburkům, a on sám z toho vytěţí významné postavení. Pro ostatní šlechtu je však další růst
Závišova vlivu nepřijatelný, v roce 1289 je s mlčenlivým souhlasem Kunhutina syna Václava II. zajat
pro údajné spiknutí a později sťat. Karel IV. v návrhu zákoníku Majestas Carolina zahrnul Fürstenberg
mezi jedenáct hradů, které nesmí být vyjmuty z majetku koruny, ale uţ jeho syn Zikmund za
husitských válek zastavil hrad pánům z Boskovic. V roce 1910 se panství i s hradem stává majetkem
města Poličky a v padesátých letech přechází do vlastnictví státu, v 70. letech probíhá v reţii
Krajského ústavu památkové péče v Pardubicích rozsáhlá rekonstrukce, které Svojanov vděčí za svou
dnešní podobu. V roce 1992 připadlo panství v restituci opět městu Poličce, které hrad provozuje
prostřednictvím své příspěvkové organizace se stálými expozicemi Figurální keramiky Jana Kutálka,
Tepané reliéfy Rudolfa Bruna, Geologické proměny v okolí Svojanova. V letní sezóně se zde koná
mnoho kulturních akcí.
Bystré
Městu dominuje náměstí ve tvaru okrouhlice s pozoruhodnou stavbou barokního kostela sv.
Jana Křtitele, který je přístupný pro veřejnost, dalšími významnými stavbami jsou barokní radnice,
nejstarší dochovaný dům – Brtounova chaloupka, barokní sochy umístěné na prostranstvích města.
Nad Panským rybníkem ční renesanční zámek, který byl sídlem šlechtické rodiny Hohenemsů, nyní je
v něm umístěn ÚSP Bystré. Ve staré škole je sídlo městské galerie.
Svojanov
První zmínky o osadě pochází z 2. pol. 13.st. Jeho historie je plně spjata s hradem
Svojanovem. Velmi starou a významnou památkou je kostel sv. Mikuláše ve Starém Svojanově
dochovaný z 13. st. Další památkou je gotický klášter Máří Magdalény a kostel sv. Petra a Pavla.
Borová
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První písemná zmínka sahá aţ do roku 1349, kdy byla Borová farní osadou kostela sv.
Markéty, který byl zaloţen Benediktiny, další velmi cenný kostel je vysvěcen sv. Kateřině.
Korouhev
Rozkládá se v údolí Mlýnského potoka. Byla zaloţena ve 13. stl. Přirozený střed obce tvoří
nejstarší památka kostel sv. Petra a Pavla, které pochází ze 13. st.. Z této doby se dochoval gotický
presbytář. U kostel stojí zvonice a kostnice. V obci jsou zachované poličské dvorce.
Obce západní poloviny regionu jsou na pomezí Vysočiny, jejich charakter tomu odpovídá –
řídké osidlování, velké vzdálenosti mezi staveními. Ve všech je velmi dobře zachovaná lidová
architektura – roubené stavby s šindelovými střechami, kostelíky se zvonicemi, osmiboké roubené
stodoly apod.
Technické památky
Polička
Středověké opevnění zpevněné 19 baštami obepíná v délce 1220m celý historický střed města.
Patří k nezachovalejším v ČR.
Příroda
Kopcovitá krajina sousedí se Ţďárskými vrchy a západní část se nachází ve stejnojmenné
chráněné krajinné oblasti. Na východě pak leţí přírodní park Údolí Křetínky. Poličskem prochází
geologická hranice mezi pásmem opuky ţul i ruly. Ze skalních útvarů jistě zaujme „Zemská brána“ za
Svojanovem a na západě Rybenské Perničky. Nejatraktivnější vrcholy – Devět skal a Čtyři Palice – se
nacházejí těsně za západní hraničí Poličska. Poličskem prochází také hranice evropského rozvodí. Bílý
potok směřuje do Svratky, Moravy, Dunaje a Černého moře. Jalový potok přitéká do Loučné, Labe a
Severního Moře. Z mnoţství mohutných a památných stromů je třeba připomenout Lukásovu lípu
v Telecím. Z rostlin připomeňme alespoň masoţravou rosnatku okrouhlolistou (Borová, Pustá Rybná)
a z ţivočichů velkou kolonii kavky obecné. Krajina je ideální pro pěší a cykloturistiku, či běţkové
lyţování, ale je i vyhledávaným rybářským regionem – přehrady v Poličce, rybníky ve všech obcích.
Evropsky významných lokalit, které se vyskytují na území MAS, v rámci Soustavy
chráněných území Natura 2000 v České republice, jsou navrţeny k zapsání do národního seznamu
tyto:
Borová u Poličky – letní kolonie vrápence malého v půdních prostorách kostela sv. Markéty
v Borové, plocha území 0,04 ha.
Nový rybník – rybník s přilehlými lučními a lesními porosty v katastru obce Rohozná, plocha území
4,12 ha.
Svojanov – přírodní park Údolí Křetínky – biocentra a biokoridory, přírodní rezervace střevíčníků,
významné nerosty – české granáty.
Na daném území není navrţena ţádná ptačí oblast.
Zajímavosti regionu
Světnička Bohuslava Martinů – nachází se ve věţi kostela sv. Jakuba. Zde se B. Martinů narodil a
proţil své dětství.
Městské muzeum a galerie Polička – stálá expozice věnovaná ţivotu a dílu hudebního skladatel B.
Martinů, obrazová galerie rodu Hohenemsů.
Ševcovské minimuzeum bylo zaloţeno v nejmenší a nejstarší roubené chalupě v Bystrém a je
věnováno nejvýznamnějšímu řemeslu v Bystrém.
Církevní a kulturní památky ve všech obcích na území MAS.
Lázně Balda byly zaloţeny v 18. st. Nyní je to poutní místo s vyvěrajícím pramenem. Okolí je ideální
prostředí pro dětské tábory a cyklistiku.
Přehrady v Poličce – vodní plochy vyuţívané k rybaření. Rybářské sdruţení Vysočina zde organizuje
mnoho významných rybářských soutěţí.
Rybníkové kaskády v Jedlové – řetězec rybníků pro sportoví rybaření a protipovodňová opatření.
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Jezdecký klub Stašov – organizuje výuku jezdectví pro děti a hipoturistiku do okolí malé obce
Stašov.
Údolí Křetínky – přírodní park, všestranné turistické vyţití.
Chráněné stromy - Lukásova zpívající lípa – 700 let stará lípa v Telecím. Je o ní pověst, ţe v jejím
dutém kmenu sedával místní kronikář a opisoval zakázané ţalmy a při psaní si pozpěvoval.
- Drašarova lípa – v Březinách.
- Luňáčkova lípa – 500 let stará lípa v Březinách.
Celkové enviromentální hodnocení a návrhy pro trvale udrţitelný rozvoj












Krajina regionu je krajinou kulturní, která vyţaduje, po kolonizačním odlesnění, neustálou péči,
obdělávání, regulaci, úpravy, jeţ nevedou k degradaci krajinných ekosystémů, nýbrţ k jejich
obnovovatelnému vyuţívání.
Zvláštní pozornost si zasluhuje revitalizace údolních niv, břehové vegetace a lesních porostů.
Je třeba provádět odbahňování rybníků, příslušná ekostabilizační opatření a protipovodňová
opatření.
Orné půdě nyní škodí více zrychlená eroze půdy neţ agrochemikálie a rýsuje se hrozba degradace
polí v případě hospodářského úpadku vlastníků či uţivatelů.
V souladu s předpokladem růstu cestovního ruchu je ţádoucí diverzifikace zemědělství a zvyšující
se podíl ekologického zemědělství.
Vodní toky by měly být postupně revitalizovány, průběh jejich toků, koryt by měl být přirozený,
nikoliv napřímený.
Vyuţívání vodních zdrojů nesmí vést k jejich znečišťování.
Podpora snah vyuţívat fytomasy jako obnovitelného zdroje k výrobě jak tepla, tak elektřiny.
Je třeba dále podporovat a vidět ochranu krajiny jak z hlediska přirozených krajinných
ekosystémů, tak z hledisek sociálních, příp. ekonomických a vyuţívat tak přírodní i kulturní
rozmanitost regionu.
Velké šance jsou v podpoře ekologicky šetrné turistiky, zdravotních pobytů, ve zvýšení nabídky
pobytů po celý rok s ohledem jak na nenáročný terén krajiny, tak kulturní moţnosti.
Je ţádoucí, aby ochrana přírody a krajiny byla v rovnováze s lidskou činností, aby umoţňovala v
únosné míře rozvoj turistického ruchu (budování přírodně historických naučných stezek, podpora
tradiční produkce – zachování místních specialit), který tak nebude ohroţovat podstatu ochrany
dílčích částí území.

Příslušnost do regionu se soustředěnou podporou státu dle Usnesení Vlády č. 722/2003
Území MAS patří do regionů se soustředěnou podporou Pardubického kraje, mezi hospodářsky slabé
a strukturálně postiţené regiony.

3.2. Jednotný charakter území ve vztahu k navrţenému tématu strategie
Kopcovitá krajina sousedí se Ţďárskými vrchy, nalézá se zde velký počet přírodně
hodnotných lokalit, např. vrcholy – Devět skal a Čtyři Palice.
Krajina je ideální pro pěší a cykloturistiku, či běţkové lyţování, je i vyhledávaným rybářským
regionem. Je jako stvořena pro vznik široké škály relaxačních činností. Běh orientační či kondiční,
projíţďky na koních, přírodní koupání. Na tyto aktivity bude navazovat vznik aktivit doprovodných, tj.
vznik infocenter, půjčoven sportovního náčiní, především kol, veřejně přístupných sportovišť a
relaxačních zón.
Spolupráce s městem Poličkou, jenţ je rodištěm významného hudebního skladatele Bohuslava
Martinů, se orientuje především na rovinu pořádání kulturních akcí.
Rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu, především rozšíření a zkvalitnění nabídky jeho
produktů, jde ruku v ruce s restrukturalizací zemědělství, ochranou přírody, separací odpadů,
ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí v souvislosti s novou výstavbou a návratem
k tradičním ţivotním hodnotám a jejich formám.
Důvod výběru daného území
Důvody výběru daného území souvisí s přirozeným vývojem spolupráce měst, obcí a dalších
subjektů, která se v tomto území rozvíjí. Mezi nejdůleţitější lze jmenovat tyto:
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Jak vyplývá z dat regionu, jde o území homogenní s podobnými ekonomickými, demografickými,
sociálními, historickými a geografickými parametry.
Území je spojováno společnými zájmy obcí a obyvatel, které tyto zájmy (či problémy) dokáţou
řešit společně. Jde tedy o schopnost domluvit se na řešení společných problémů.
Postupné rozvinutí spolupráce na základě osobních vztahů mezi představiteli obcí a pochopení
nutnosti spolupracovat na rozvoji území, kdy se v mnohých případech nelze omezit pouze na
území jedné obce.
Úspěšnost spolupráce motivovala obyvatele a další subjekty k dalším společným aktivitám.

Vznik daného území
Obce spolu začaly spolupracovat v roce 1999, kdy zaloţily sdruţení obcí Mikroregion
Poličsko a posléze svazek obcí. Cílem sdruţení je zvýšení cestovního ruchu v regionu a zlepšení
ţivotní úrovně obyvatelstva. Spolupráce se zaměřuje na zvelebování veřejných prostranství, sociální
sluţby v regionu a rekonstrukci památek.
Přednosti či zápory vedoucí k zaměření Strategie.
Zaměření Strategie vycházelo z podrobných místních šetření, analýzy potřeb různých
definovaných cílových skupin a SWOT analýzy. V rámci tohoto postupu byly formulovány vlastnosti
území, ať uţ kladné či záporné, na kterých bylo moţné strategii stavět nebo naopak, které by měly být
Strategií eliminovány.
Přednosti území lze spatřovat v těchto vlastnostech:
- hodnotné území se zdravým ţivotním prostředím
- dostatek vhodných lokalit pro rezidenční bydlení
- blízkost města Poličky – zajištění počtu pracovních příleţitostí
- nabídka pracovních příleţitostí města Svitavy
- mnoţství kulturních, historických a přírodních památek
- malebné toky a přírodně cenné lokality vyuţitelné k turistickým účelům
- široký rozvojový potenciál areálu hradu Svojanov
- široký rozvojový potenciál města Polička
- kulturní a společenské akce s tradicí ve spojení s historickým odkazem Bohuslava Martinů
- v obcích je řada volných ekonomicky vyuţitelných kapacit a objektů
- vztah obyvatel k území
- vůle k práci pro region, pro obec
- vyznačené regionální cyklotrasy, vč. infosystému pro turisty
Na druhé straně zápory daného území je moţno charakterizovat takto:
- špatná dopravní obsluţnost
- špatný stav místních komunikací a chodníků
- zastaralý rozvod elektrické energie, nekompletní technická vybavenost
- nedostatek pracovních příleţitostí v místě bydliště, týká se malých obcí
- neřešená situace v oblasti péče o problémové skup. obyvatel (ubytovací zařízení pro bezdomovce)
- sniţující se počet obyvatel
- zhoršující se podmínky zemědělského hospodaření s neblahými dopady na ráz krajiny
- zdevastované budovy hyzdící vzhled obce, především zemědělské areály
- nesystémová koordinace cestovního ruchu, malá propagace regionu a špatná provázanost s okolními
regiony
- nedostatečná likvidace organických odpadů a odpadních vod včetně jejich odvádění
- znečišťování ovzduší v některých obcích vlivem lokálního vytápění fosilními palivy
- sniţující se daňová výtěţnost v souvislosti s hospodářským úpadkem
- vyšší průměrný věk, zhoršující se demografická struktura
- omezený provoz, resp. zrušená zařízení občanské vybavenosti
- neřešená problematika důchodců, mladých rodin a neorganizovaných dětí a mládeţe
- nedostatečné informace o dění a nabídce regionu
- malé vyuţívání informačních technologií obcemi
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4. Shrnutí dosud realizovaných programů v dané oblasti
Členění záměru se zřetelem na uplatněné ostatní územní politiky
Záměr MAS je postaven tak, aby se jeho dílčí výsledky přirozeně doplňovaly a navazovaly na
jiţ realizované akce a záměry daného území (obecní, krajské, soukromé), dle současné realizované
politiky a dotačních programů. Efekty generované realizací projektů naplňujících opatření strategie
pro program LEADER+ budou doplňovat stávající výsledky vzniklé realizaci projektů v probíhajících
programech a politikách na daném území. Dá se očekávat, ţe výsledky se mohou navzájem
znásobovat a tím bude dosahováno multiplikačního efektu alokovaných finančních prostředků v rámci
programu LEADER+.
Cílem regionální politiky je přispívat k vyváţenému rozvoji jednotlivých částí regionu a ke
sniţování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých částí. Úsilí a vyváţený rozvoj nelze chápat jako
snahu zabezpečit stejnou hospodářskou a sociální úroveň, jde o to, aby vývoj na úrovni regionů
probíhal v určitých proporcích, a aby byl plně vyuţíván jejich demografický, přírodně-krajinný a
ekonomický potenciál. Takto je chápána i regionální politika ve všech zemích Evropské unie. Úloha
vlády v regionálním rozvoji je pak pouze dílčí, rozhodující je aktivita regionálních a dalších subjektů
působících v dané oblasti.
Předmětem regionální politiky zemí Evropské unie se stala následující hospodářská opatření,
která jsou brána na zřetel při zpracování jednotlivých strategických materiálech územních stupňů:
 podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů,
 přeměna regionů nebo jejich částí (mikroregionů), které jsou ohroţeny hospodářským úpadkem,
 boj s dlouhodobou nezaměstnaností a podpora integrace mladých lidí a osob vyřazených z trhu
práce do pracovního procesu,
 podpora adaptace pracovníků na hospodářské změny a změny ve výrobě,
 podpora rozvoje venkovských regionů,
 rozvoj a strukturální změny regionů s extrémně nízkým zalidněním,
 podpora rozvoje cestovního ruchu a jeho propagace.
Realizované projekty
Vzhledem k aktivitě, která je pro některé subjekty v území místní akční skupiny typická, je
přehled vyuţívaných programů v oblasti dosti široký. Vesměs se jedná o programy zpracované na
krajské či národní úrovni a poskytující finanční prostředky na naplňování těchto programů na úrovni
mikroregionální či místní.
Z hlediska menšího územního rozloţení se projekty realizovaly především za pomoci grantů
Pardubického kraje, Programu obnovy venkova či obecních rozpočtů. I přes akce drobnější finanční
náročnosti mají jak samostatné obce, tak i mikroregion, bohatou zkušenost s realizací projektů ve
všech rozvojových oblastech .
V regionu byly v minulém období realizovány tyto vybrané pilotní projekty v rámci uvedených
programů /výběr z některých projektů členských subjektů MAS/:

subjekt,
nositel
projektu
Mikroregion
Poličsko

program
Pardubický
kraj
Pardubický
kraj

název projektu

rok realizace

Tvorba propagačních
2003
materiálu Kříţem
kráţem Mikroregionem
Poličsko
Vytvoření
2004
internetových stránek
Mikroregionu Poličsko

přínosy
1. propagační materiál
svazku – zlepšení
propagace
Sjednocení informací o
mikroregionu a zlepšení
propagace
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POV –
Pardubický
kraj
POV –
Pardubický
kraj
Bystré

Borová

MŠMT

MK

MF
SFŢP
MF
Rybářské
sdruţení
Vysočina se
síd. v Poličce

2003

Zlepšení podmínek pro
cykloturistiku

Péče o zeleň a veřejná
prostranství

2004,2005

Zvýšení péče o ţivotní
prostředí

MMR ČR – Rekonstrukce náměstí
hospodářsky
slabé a
strukturálně
postiţené
regiony
MF ČR
Rekonstrukce a
modernizace školských
zařízení
Pardubický Rozšíření kanalizace a
kraj
sociálního zařízení u
koupaliště
MMR
Veřejné sportoviště
v centru obce
MMR
Výstavba DPS
SFRB

Polička

Vytvoření páteřní
cyklotrasy č. 4022

SFŢP

2003,2004,2005 Zlepšení prostředí, rozvoj
CR

2003,
2004,2005
2005

2003

Zlepšení podmínek pro
výuku a rozšíření celého
areálu
Rozvoj infrastruktury pro
CR

2004,2005

Rozvoj infrastruktury pro
CR
Rozvoj sociálních sluţeb

Výstavba bytových
domů
Zastřešení a opláštění
zimního stadionu,
vestavba šaten a zázmí
Sanace hradebního
opevnění
Rekonstrukce
Památníku B. Martinů
Rekonstrukce a
modernizace škol a
školských zařízení
Vybudování suché
retenční nádrţe
Vybudování
průmyslové zóny

2004,2005

Podpora bydlení

2004 - 2006

Zlepšení podmínek pro
sport a volný čas

1994-2006

Zlepšení podmínek pro CR

2002-2006

Zlepšení podmínek pro CR

2000-2006

Odbahnění rybníků

2005

Zlepšení podmínek pro
výuku a rozšíření areálu
školy
Zlepšení ţivotního
prostředí
Zlepšení podmínek pro
podnikání, zvýšení
zaměstnanosti
Zlepšení ţivotního
prostředí

2004 - 2005
2004-2005

Veškeré projekty samostatných obcí a ostatních subjektů od roku 1998 řeší postupně
rekonstrukce či novou výstavbu v těchto oblastech:
- rekonstrukce technické infrastruktury /kanalizace, vodovod, plynofikace, VO, VR/
- rekonstrukce místních komunikací a chodníků
- rekonstrukce objektů v majetku subjektů /objekty OÚ, hasičské zbrojnice, prodejny,
restaurace, objekty provozní a k podnikání/
- péče o veřejnou zeleň, pořizování techniky na její údrţbu
- výstavba a rekonstrukce sportovišť a ostatních ploch
- péče o drobné památky
- čištění vodních ploch a poţárních nádrţí
- tvorba produktů v oblasti cestovního ruchu
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Z tohoto výčtu aktivit lze usuzovat na široké a dlouhodobé zkušenosti s plánováním,
vyuţíváním dotačních programů a realizací projektů, které všechny směřují k jedinému společnému
cíli  zlepšení udržitelného stavu venkovských oblastí.
Ekonomické dopady realizovaných projektů
Výše uvedené územní politiky naplňované v území regionu zmíněnými projekty přinesly
ekonomické přímé a nepřímé efekty.
Přímé ekonomické efekty lze posuzovat v několika různých kategoriích – míra investic,
zaměstnanost, ekonomická návratnost investic, ale ani to není jednoznačný výsledek.
Nepřímé ekonomické efekty souvisejí s příznivým vlivem realizovaných projektů na ţivotní
prostředí. Při nerealizování některých projektů by docházelo k devastaci nebo ohroţení stavu
ţivotního prostředí, coţ by sniţovalo přitaţlivost oblasti pro cestovní ruch, ale rovněţ pro ţivot
místních občanů. Odliv obyvatelstva by znamenal výrazné ekonomické ztráty pro obecní rozpočty a
trţby místních podnikatelů. Kaţdá investice můţe nepřímo vyvolat vznik nových pracovních míst
nebo ţivností. Dále je moţným ekonomickým dopadem zvýšení trţeb podnikatelských subjektů v
cestovním ruchu v souvislosti s nárůstem návštěvníků. Ekonomické efekty související se stabilizací
obyvatelstva v některých obcích.
Strategie místní akční skupiny plně navazuje na strategický rozvojový plán mikroregionu
Poličsko i Strategický plán rozvoje Pardubického kraje a dotýká se více či méně všech výše
uvedených programů a vyuţívá pozitivních i negativních zkušeností jednotlivých subjektů. Kaţdý
program se v zásadě skládá ze dvou základních pilířů.
Prvním je obsah, tedy to, co má být uděláno pro splnění základních cílů toho kterého
programu. Druhým pilířem je způsob, jak to má být uděláno. Dosavadní praxe při formulování
rozvojových programů je taková, ţe je velmi podrobně popsán obsah a způsob realizace je chápán
pouze jako administrativně technický postup naplňování jednotlivých částí obsahu. Jeden z problémů,
který je vnímán u státních dotačních titulů je udělování dotace na jeden kalendářní rok s nutností
zrealizovat projekt a vyúčtovat jej do konce roku. V některých případech se pak stane, ţe rozhodnutí o
získání dotace přichází aţ ve druhé polovině roku, čímţ je čas na realizaci velmi zkrácen. Nositelé
projektů jsou pak nuceni volit nejrychlejší moţný způsob realizace, a to bez ohledu na to, jaký způsob
by byl nejvhodnější a jaký by přinesl největší společenský efekt.
Další zajímavé poznání je, ţe některé obce, s ohledem na povinnost hospodárně spravovat
majetek, nemají odvahu zapojovat se do programů finančně či koncepčně rozsáhlejších. Omezují se
tak na drobnější projekty tipu vydávání propagačních materiálů, místo toho, aby se snaţili vytvářet
koncepční projekty, které nastaví systém fungování nějaké konkrétní oblasti s dopadem na širší území
(sluţby, doprava, cestovní ruch atd.).
Strategie programu LEADER+ je nastavena tak, aby jednotlivé projekty byly systémové s
plošným a dlouhodobým dopadem. Způsob financování projektů, tj. zpětně a bez záloh nahrává spíše
obcím jako nositelům projektů. Naskýtá se zde moţnost velmi zajímavé a prospěšné kombinace, kdy
obce bude nositelem projektu a nezisková organizace tvůrcem myšlenky a vlastním realizátorem.
Dané podmínky financování spolu se získanými dovednostmi z minulých programů dává prostor pro
posílení spolupráce mezi oběma sektory a zapojení místních lidí do jednotlivých projektů.
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5. SWOT analýza
Zpracovaná SWOT analýza vychází z její praktické orientace jako nástroje identifikace
rozvojových předpokladů zkoumaného regionu, včetně potenciálních příleţitostí a ohroţení. Je
zaloţena na poměrně rozsáhlém souboru informací, které se snaţí co nejpřesněji charakterizovat tento
region. V tomto procesu byl kladen zvláštní důraz na objektivní výběr silných a slabých stránek,
rozvojových příleţitostí a ohroţení.

Silné stránky
















Hodnotné území se zdravým ţivotním prostředím
Široký rozvojový potenciál areálu hradu Svojanov (historie, příroda)
Široký rozvojový potenciál města Polička
Kulturní a společenské akce s tradicí ve spojení s historickým odkazem Bohuslava Martinů
Potenciál pro celoroční rekreační vyuţití
Četnost historických památek, památkové zóny
Mnoţství terénů pro vhodné formy sportu
Blízkost města Poličky – zajištění počtu pracovních příleţitostí
Rozsáhlý potenciál nevyuţívaných objektů vhodných pro podnikání
Vhodné podmínky pro rostlinnou a ţivočišnou výrobu
Image regionu spojený s představou klidného místa pro rekreaci a bydlení
Kultura evropského venkova – nositelem město Bystré
Aktivní přístup místní samosprávy a dalších subjektů v regionu k získávání finančních
prostředků a investic
Připravenost členů MAS
Široká zahraniční spolupráce s partnerskými městy (Rakousko, Maďarsko, Nizozemí,
Švýcarsko) a mezinárodními asociacemi (Kruh přátel hrazených měst, Cultural village of
Europe)

Slabé stránky

















Dopravní obsluţnost
Kvalita povrchů místních komunikací
Nedostatečně rozvinutá síť ubytovacích zařízení
Nedostatečné zajištění atraktivitami pro návštěvníky regionu pro případ špatného počasí
Stav občanské vybavenosti
Nízká daňová výtěţnost
Nedořešená protipovodňová ochrana sídel
Nedobudovaná technická infrastruktura
Nedostatek zkušeností a profesionality v řízení a provozování cestovního ruchu
Nesystémová koordinace cestovního ruchu, malá propagace a prezentace obcí
Chybí spolkový ţivot v některých obcích, kulturní, sportovní zařízení
Migrace zejména mladých lidí s vyšším vzděláním z obcí do větších měst
Nedostatečná nabídka ploch pro rozvoj podnikání a bydlení
Úroveň propagace a informovanosti o nabídce regionu pro cestovní ruch, podnikatele a pro
investory.
Nedostatečně rozvinutá informační síť (bezdrátový internet, kabelová TV, aj)
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Příleţitosti















Dostupný dostatečně velký trh pro cestovní ruch
Charakter regionu ve vztahu k moţným národním a evropským dotacím
Vhodné podmínky pro přípravu „nadregionálních“ produktových balíků v cestovním
ruchu
Zkušenosti s realizací projektů v oblasti CR
Rostoucí poptávka v mezinárodním, národním i regionálním trhu volnočasových aktivit, po
specializovaných produktových balících (cyklistika, pěší a horská turistika, agroturistika,
jezdectví atd.).
Zájem zahraničních investorů o střední a východní Evropu
Reforma veřejné správy a samosprávy
Zlepšení technické infrastruktury ve většině obcí regionu
Rozvoj rekreace a cestovního ruchu se zaměřením na nízko a středně příjmové návštěvníky
ČR i ze zahraničí
Vyuţití pozemkových moţností pro průmyslovou i bytovou výstavbou v jádrových sídlech
Dobré moţnosti venkovské agroturistiky (ekoturistiky, agroturistiky, folklór)
Vyuţití kulturně historického dědictví, jeho regenerace a zachování, rozvoj kulturních
tradic
Rozvoj spolkového ţivota
Podpora celoţivotního vzdělávání

Hrozby








Sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů /mikroregionů ve vztahu k trhu cestovního
ruchu/
Růst konkurence mezi regiony při získávání investic
Slabé napojení na širší regionální a nadregionální úroveň ve všech rozvojových aktivitách
Značná napjatost vlastních rozpočtů členských obcí a z toho plynoucí výrazná omezenost
vlastních finančních prostředků na vlastní rozvoj
Potencionální ohroţení odchodu kvalifikovaných lidí z regionu
Ohroţení kulturní krajiny při nedostatečném chápání významu mimoprodukčních funkcí
zemědělství
Neúnosná finanční náročnost udrţení standardních ţivotních podmínek v malých sídlech a
problematická efektivnost takového postupu

Tento dokument vychází ze souhrnu jednotlivých analýz a priorit v této oblasti v návaznosti na
zpracovávané další dokumenty, zejména dokumenty Pardubického kraje a NUTS II – Severovýchod.
Autoři vyuţili dostupných celorepublikových i regionálních dokumentů, které ovšem bylo nutno
rozšířit o celý systém vlastních šetření uvnitř zkoumaného území i v jeho ekonomicko-správním okolí.
Konzultace s představiteli obcí a dalšími subjekty prohloubily moţnosti vytipování hlavních opatření
k dalšímu rozvoji tohoto regionu.
Závěrem analýzy je nutnost oţivení venkovského prostředí na území MAS v oblasti občanské
vybavenosti, kultury, nabídky cestovního ruchu a zlepšení ţivotního prostředí, to je podmínkou jeho
další existence (plné funkčnosti), jen tak je moţné zamezit jeho vylidňování, stárnutí jeho populace a
uţívání venkova jen jako prostoru pro rekreaci. Jde o oţivení cestovního ruchu - krajina skýtá mnoho
příleţitostí v tomto odvětví, nejsou zde však potřebné sluţby a turistický servis, absence agroturistiky.
Chybí koordinovaná propagace regionu a místních specifik. Dále je nutná podpora podniků
produkujících výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Tak je moţné zvýšit zájem schopného
obyvatelstva o setrvání v regionu a dále rozvíjet sluţby a občanskou vybavenost. Analýza byla
vypracována především na základě Strategického plánu rozvoje Mikroregionu Poličsko. Bylo čerpáno
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ze socioekonomických studií pro jednotlivé regiony, statistických údajů o obyvatelstvu a dobré
znalosti území.
Na základě této zpracované a přijaté SWOT analýzy jsou určeny dlouhodobé principy (osy)
rozvoje území.
Hlavní rozvojové osy


Rozvoj podnikatelského prostředí



Rozvoj vzdělanosti a kvalifikační struktury



Rozvoj malého a středního podnikání



Rozvoj cestovního ruchu jako nosného rozvojového ekonomického sektoru území



Rozvoj připravenosti regionu pro vnější investory



Rozvoj infrastruktury



Rozvoj propagace a prezentace regionu



Růst kvality ţivota stálých obyvatel regionu



Sníţení migrace zejména mladé a dobře kvalifikované populace



Stabilizace a rozvoj venkovského osídlení



Rozvoj a modernizace zemědělských subjektů

Doplňkové rozvojové osy


Rozvoj informačního zajištění



Rozvoj komunikačních kanálů v rámci regionu a mimo region



Zvýšení ekonomické výtěţnosti regionu

6. Popis strategie, která bude realizována v rámci LEADER +
6.1. Celková strategie
Strategie MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska navazuje jednak na zpracovaný Program rozvoje
Pardubického kraje a na jednotlivé rozvojové plány Mikroregionu Poličsko, měst a obcí.
Nejdůleţitějšími cílovými skupinami jsou:
- nestátní neziskové organizace na venkově,
- místní samospráva,
- fyzické a právnické osoby ţijící a podnikající na území MAS.
Tyto skupiny byly osloveny při tvorbě strategie a byly vyzvány k návrhu dalších spolupracujících
subjektů a podnětů společných projektů a záměrů.
V případě úspěšné realizace strategie bude dán základní impuls pro rozvoj ţivota na venkově.
Obyvatelstvo venkova nedůvěřuje moţnostem podpory EU, a tak největší váhu v propagaci má
příklad. Rozvoj cestovního ruchu a hospodářských aktivit na venkově je podmínkou jeho dalšího
rozvoje v oblasti sluţeb pro místní obyvatelstvo. V návaznosti pak bude moţné příznivě působit na
další cílové skupiny, jako je mládeţ a studenti na venkově a potenciální zákazníci cestovního ruchu.
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Aktivity v rámci strategie:
Strategie je členěna do čtyř hlavních aktivit, které naplňují téma:
Zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve venkovských oblastech.
1) Zkvalitnění kulturního, společenského a občanského ţivota
2) Zlepšování ţivotního prostředí, diverzifikace zemědělství
3) Občanská vybavenost, technická infrastruktura a sluţby
4) Celoţivotní vzdělávání, infoservis a propagace
Fiche udávají široké spektrum moţností rozvoje ţivota na venkově. Je podpořena aktivita
nestátních neziskových organizací a jednotlivců v oblasti kultury, je zlepšováno zázemí obcí (kulturní,
sociální) a sluţby. Podpora se týká i tradic a kulturních akcí. Jsou zajištěny podmínky pro rozvoj
oblasti v cestovním ruchu, zastoupeny jsou i projekty oblasti krajinotvorby.
Priority strategie rozvoje regionu (území MAS)
1) Zkvalitnění kulturního, společenského a občanského ţivota
CÍL: Podpořit rozvoj relaxačních, kulturních a sportovních aktivit občanů
Jednotlivá opatření:
a) technické a materiální vybavenost subjektů
/materiální vybavení a zařízení, PC, audiovizuální technika, pronájem technického zabezpečení –
informační technika a technologie, software, audiovizuální technika, informační materiály, propagace,
honoráře účinkujících, cestovné/
b) pořádání kulturních, společenských a zábavných akcí
/náklady spojené s organizací a zajištěním kulturních, společenských, vzdělávacích a zábavných akcí i
v sociální sféře/
c) infrastruktura u uvedených oblastech
/rekonstrukce či nová výstavba kulturního, společenského, vzdělávacího a občanského zařízení,
vybavenost objektu pro konání akcí, technické zajištění akcí/
2) Zlepšování ţivotního prostředí, diverzifikace zemědělství
CÍL: Zlepšit stav ţivotního prostředí, podpořit diverzifikaci zemědělských činností v návaznosti na
rozvoj cestovního ruchu
Jednotlivá opatření:
a) projektová příprava akcí
/stavební projektové dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, studie/
b) zlepšování stavu ţivotního prostředí
/rekonstrukce a výstavba sběrných míst a dvorů, nová výsadba, péče o vodní plochy – čištění,
regulace, odbahnění, práce spojené s likvidací skládek, protipovodňová opatření, obnova lesních a
polních cest, péče o ŢP v rámci myslivosti, krajinářské úpravy/
c) podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie
/výstavba technického zařízení/
d) pořízení techniky na úpravu veřejné zeleně a péče o čistotu krajiny
/multifunční strojní vybavení, přídavná zařízení/
e) rozšíření činností zemědělských subjektů = udrţení, rozvoj a modernizace činnosti zemědělských
subjektů
/zprovoznění ubytovací kapacity na farmě, vytvoření doprovodných sluţeb - projíţďky na koních,
prohlídka stájí, naučná stezka polnostmi, podpora regionálních produktů, materiální vybavenost pro
uvedené doprovodné sluţby, aj./
f) zlepšování stavu vesnické zástavby
/stavební činnost spojená s rekonstrukcí menšího významu, regenerace obcí, nová výsadba, informační
a odpočinkový mobiliář, opravy drobných památek, vytvoření symbolů a atributů obcí/
g) zlepšování ekologické výchovy, infoservis
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/náklady spojené s organizací a zajištěním akcí, tvorba propagačních materiálů s ekologickou
tématikou, zajišťování informací pro občany – vytvoření informačního systému, pořízení technického
vybavení pro subjekt, zajišťující ekologickou výchovu/
3) Občanská vybavenost, technická infrastruktura a sluţby
CÍL: Zlepšení stavu občanské a technické vybavenosti, rozvoj, zkvalitnění a rozšíření nabídky sluţeb.
Jednotlivá opatření:
a) projektová příprava akcí
/stavební projektové dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, studie/
b) rekonstrukce a výstavba, vč. vybavení, objektů občanské vybavenosti a hřbitovů
/rekonstrukce a výstavba, technická vybavenost objektů, pořízení výpočetní techniky/
c) technická infrastruktura
/rekonstrukce a výstavba technické infrastruktury – vodovod, kanalizace - pro stávající a novou
výstavbu, opravy místních komunikací, chodníků a odstavných ploch, výstavba cyklostezek/
d) účelová doprava uvnitř regionu
/pořízení dopravního prostředku pro svoz občanů, ţáků škol, pro zajištění dovozu nezbytných potravin
pro seniory/
e) výstavba objektů a rozvoj sluţeb pro seniory
/výstavba objektů DPS a zařízení se stálou péčí o seniory, výstavba ubytovacího zařízení pro
bezdomovce, vybavenost provozoven sluţeb, zajištění pečovatelských sluţeb, náklady na pořádání
akcí pro seniory/
f) zajištění bezpečnosti občanů
/pořízení kamerového systému, podpora aktivit obecních policií, technická vybavenost obecní policie,
zkvalitňování spolupráce OP a veřejného sektoru/
g) podpora rozšiřování ubytovacích kapacit
/stavební úpravy objektů, náklady na vybavení, náklady na celkovou vybavenost okolí objektu pro
turisty/
h) budování a rozvoj nabídky sluţeb
/stavební úpravy objektů, výstavba produktu sluţeb – sportoviště, park, naučná stezka, technická a
materiální vybavenost provozovny, pořízení výpočetní techniky, pořízení strojové a technické
vybavenosti, vytvoření nového produktu sluţeb, pořízení propagačních materiálů/
i) podpora malého a středního podnikání
/vznik průmyslových zón a technických zázemí, vytvoření podnikatelských inkubátorů, vytvoření
partnerství MSP a představitelů obcí, nabídka nevyuţitých ploch a objektů, podpora odbytu místních
tradičních výrobků, řemesel a krajových specialit/
4) Celoţivotní vzdělávání, infoservis a propagace
CÍL: Podpora celoţivotního vzdělávání, rozšíření aktivit, zajištění šíření informací
Jednotlivá opatření:
a) vzdělávací akce a kurzy
/náklady spojené s organizací a zajištěním akcí/
b) materiální a technická vybavenost subjektů zabezpečujících celoţivotní vzdělávání
/pořízení výpočetní techniky, náklady na lektory a překladatele/
c) podpora účasti na veletrzích a workshopech
/náklady spojené s účastí na akcích/
d) propagační materiály a technika
/celková propagace - tiskoviny, CD, DVD, pořízení techniky na zabezpečení propagace celku, pořízení
ostatních propagačních prvků/
Strategie řešená v rámci LEADER+ se zaměřuje zejména na jeden ze základních strategických
cílů celkové strategie (a pro území MAS pravděpodobně nejvýznamnější), a to na zkvalitnění ţivota
na venkově a rozvoje moderní občanské vybavenosti. S touto strategií je však úzce spojena další
priorita, kterou je rozvoj cestovního ruchu, obhospodařování krajiny a podpora malého a středního
podnikání.
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6.2. Strategie v rámci LEADER +
Na základě důkladné myšlenkové i věcné analýzy bylo vybráno téma jehoţ smyslem je
zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve venkovských oblastech. Toto téma bylo téţ vybráno
na základě podnětů a připomínek veškerých subjektů v regionu. Při hledání východisek pro nastavení
strategie vyšla místní akční skupina z rozboru samotného názvu tématu. Prostřednictvím třech na sebe
navazujících kroků pak došla ke konkrétnímu zaměření celé strategie a k formulování jednotlivých
fichí.
Cílem této strategie je najít a realizovat takové nástroje, které povedou ke zlepšování kvality
ţivota a ţivotního prostředí v našem regionu, tj. ve venkovské oblasti. Obecně lze říci, ţe základem
kaţdé venkovské oblasti je zdravé a harmonické prostředí venkovské oblasti, sociální vztahy mezi
aktéry uvnitř venkovské oblasti a ekonomická stabilita venkovské oblasti. Dalo by se říci, ţe se jedná
o základní pilíře, které jsou rovnocenné a jejich vývoj by měl být v rovnováze a měl by probíhat
současně. V návaznosti na tyto nosné pilíře pak bylo nutné odpovědět na otázku, co zlepšuje zdravé a
harmonické prostředí venkovské oblasti? Co posiluje a zlepšuje sociální vztahy mezi všemi aktéry ve
venkovské oblasti? Co zvyšuje ekonomickou stabilitu? Odpovědí na první otázku je, ţe zlepšování
zdraví a harmonie venkovského prostředí je závislé na kvalitních, komplexních a efektivních sluţbách,
jejichţ potřeba je definována především lidmi ţijícími v tamním prostředí. Odpovědí na druhou otázku
je, ţe k posilování sociálních vztahů je nutné vytvořit prostor, kde se mohou lidé setkávat, vzájemně
komunikovat a spolupracovat. Dobrá spolupráce mezi lidmi je zároveň předpokladem kvalitních
vztahů mezi nejrůznějšími organizacemi a institucemi. A odpovědí na třetí otázku je nutnost
zabezpečit investice do infrastruktury a plně vyuţívat místní surovinové zdroje.
Jak jiţ bylo výše uvedeno, základním tématem strategie v návaznosti na program LEADER +
je zkvalitnění ţivota na venkově a rozvoje moderní občanské vybavenosti. Protoţe se jedná o široký
pojem byly zvoleny určité priority, které jsou shrnuty v bodu 6.1. této strategie. Tyto priority navazuji
na rozvoj a cíle jednotlivých členských mikroregionů a Pardubického kraje jako celku.
Cílová skupina obyvatelstva
Cílovou skupinou byli, s ohledem na zvolené priority, stanoveny 3 skupiny: nestátní neziskové
organizace na venkově, místní samospráva a fyzické a právnické osoby ţijící a podnikající na území
MAS. Je však nutno podotknout, ţe strategie je koncipována komplexněji. Cílem je zapojení všech
sektorů - veřejné správy - podnikatelského sektoru, ale i nestátního neziskového sektoru.
Zapojení cílových skupin do přípravy strategie se lišilo s ohledem na fáze, ve kterých se
strategie připravovala. Ve všech fázích byli přítomni členové místní akční skupiny. Základem při
tvorbě strategie regionu byla místní šetření a řízené rozhovory s místní samosprávou, podnikateli a
některými neziskovými organizacemi. V rámci místních šetření byly rovněţ zjišťovány potřeby
nejrůznějších skupin obyvatelstva včetně těch, které jsou nyní označovány jako cílové skupiny.
V dalších fázích v průběhu roku 2006 byly se členy těchto skupin navazovány kontakty a v
rámci individuálních či kolektivních setkání bylo upřesňováno zaměření jednotlivých fichí. Současně
však také byla zjišťována absorpční kapacita spojená se schopností realizovat vlastní projekty. Cílem
místní akční skupiny však od počátku bylo zapojovat do realizace strategie a tedy i jednotlivých
projektů co nejširší partnerské spektrum, tak aby byly jednotlivé projekty co nejvíce přínosné pro
danou oblast.
Vývoj Strategie a jejích přínosů pro dané území v dlouhodobější perspektivě
Předpokládáme, ţe vývoj bude mít následující rysy:
 vlivem realizace jednotlivých projektů dojde ke zlepšení kvality ţivota nejen u celých cílových
skupin,
 dojde k diferenciaci potřeb členů cílových skupin v závislosti na území kde se budou realizovat
projekty, tam, kde se budou realizovat konkrétní projekty podpořené z LEADER + dojde ke
zlepšení stavu, ostatní členy regionu pak budou jiţ dokončené projekty motivovat k aktivnímu
zapojení do projektů,
 můţe téţ dojít ke změně potřeb či ke změně jednotlivých skupin na které je zaměřena současná
strategie, coţ bude nutné následně promítnuto do rozvoje regionu,
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z pohledu realizace jednotlivých fichí - dlouhodobými přínosy strategie dojde k vytvoření lepších
podmínek pro ţivot cílových skupin v regionu, čímţ dojde k přispění jejich stabilizace, dále dojde
k obohacení kulturního, společenského a sportovního ţivota v regionu, a v neposlední řade pak
dojde k rozvoji cestovního ruchu a posílení ekonomiky.

Existuje výrazný předpoklad, ţe realizace strategie MAS a samotná činnost místní akční
skupiny bude v dlouhodobějším horizontu pozitivně ovlivňovat dění v regionu. Strategie je příleţitostí,
jak efektivním způsobem podnítit veřejnost k činnosti, které jsou pro obyvatele regionu potřebné.
Pilotní povahy Strategie
 Nové činnosti, produkty a sluţby, které odráţejí zvláštnosti regionu – výrazné směřování
k dalšímu rozvoji cestovního ruchu, jedinečné náměty, myšlenky a originální řešení.
 Nové metody, které umoţňují kombinovat lidské, přírodní a finanční zdroje, a tak dosáhnout
lepšího vyuţití místního potenciálu.
 Kombinace a propojení ekonomických sektorů, které jsou tradičně oddělené – jde především o
fakt, ţe pro společnou strategii se spojilo několik desítek subjektů z různých sektorů –
samosprávy, podnikatelského a neziskového sektoru.
 Originální formy organizace a zapojení místního obyvatelstva do rozhodovacích procesů a do
realizace projektů.
Cílem celého projektu je především získání zkušeností s rozvojem regionů a čerpáním
finančních prostředků z fondů EU, pomocí kterých bude MAS rozvíjet jednotlivá území regionu.

6.3. Představení jednotlivých akcí Strategie (Fichí)
Fiche č. 1
Popis Fiche: Zkvalitnění kulturního, společenského a občanského ţivota
Jak se Fiche shoduje s tématem Strategie: okruh projektů uvedené fische plně odpovídá tématu
zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve venkovských oblastech
Jaké projekty budou pravděpodobně uskutečněny:
Borová
vybavení IC Borová
Bystré
výstavba integračního školícího střediska
Hartmanice
oprava KD
Oldřiš
vytvoření informačního centra se zázemím
Svojanov
vybavení IC Svojanov
zajištění kulturních akcí
Statek Širový Důl, penzion
vytvoření IC se zázemím
Polička
pořízení výstavních expozic
rekonstrukce objektu na regionální muzeum
podpora pořádání divadelních festivalů
pořízení technické vybavenosti pro pořádání akcí
Trpín
dostavba kulturního domu – interiér a WC
přestavba půdních prostor v budově OÚ na klubovnu
svazek obcí
technické zajištění zajištění Dnů mikroregionu/výstava, seminář, trh
regionálních produktů, představení/
pořádání tématických denních programů pro děti
města, obce
technická vybavenost divadelního zázemí v objektu radnice
rekonstrukce objektu na regionální muzeum
pořízení výstavních expozic
podpora pořádání divadelních festivalů
pořádání tématických kulturních představení pro děti
pořádání tématických setkání občanů
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NNO

SHR a zemědělské podniky

pořízení technické vybavenosti pro pořádání akcí /výpočetní
technika, audiovizuální technika/
vybudování venkovního pódia
pořádání Dne otevřených dveří
pořádání tématických setkání občanů
celoroční výstavy, semináře a společenské akce
pořádání regionálních trhů a výstav zemědělských plodin

Předkladatel projektu (respektive konečným příjemcem podpory): veřejné subjekty, NNO, soukromé
subjekty
Dané povinné přílohy budou v rámci Fiche požadovány od všech překladatelů
Významnost Fiche ve Strategii: střední
Upřednostnění ziskových či neziskových projektů v rámci Fiche: neziskové projekty
Fiche č. 2
Popis Fiche: Zlepšování ţivotního prostředí, diverzifikace zemědělství
Jak se Fiche shoduje s tématem Strategie: okruh projektů uvedené fische plně odpovídá tématu
zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve venkovských oblastech
Jaké projekty budou pravděpodobně uskutečněny:
Rybářské sdruţení Vysočina
odbahnění rybníků
oprava rybničních hrází a výpustí
Myslivecký spolek NOVA
zlepšení stavu ZP v rámci myslivosti = péče o zvěř
zalesňování, vytváření remízků, biopásů mysliveckých políček za
účelem přirozeného úkrytu zvěře
zlepšování podnímek pro chov zvěře – budování zařízení pro krmení
a odlov zvěře
budování obor a obůrek
farmový chov zvěře a vytváření moţností obnovy původních druhů
zvěře – baţenti, koroptve, daňci, mufloni a ostatní
Marta Kopecká, SHR
oprava provozních budov a dílen
I.AGRO Oldřiš, a.s.
rekonstrukce stájí
Agrodílna Oldřiš
přístavba a rozšíření dílenských provozů
Vendula Švandová
rekonstrukce stájí
pořízení zemědělské techniky
ZD „Mezilesí“ Telecí
nákup a pořízení technického vybavení
rekonstrukce stájí, močůvkových jímek a skladovacích prostor
ZOS Jedlová, spol.s r.o.
rekonstrukce skladovacích prostor
modernizace stájí pro skot
AGRO VYSOČINA Bystré
rekonstrukce pekárny - Výměna stávající strojní
technologie za novou - etáţová pec
rekonstrukce moučného hospodářství - výměna
stávající technologie za novou - plnění opatření
HACAP, /prosévačky,váha, moučné cesty/
rekonstrukce posklizňové linky na obilí - vyměnit
čističku obilí za výkonnější - lepší zpeněţení
prodávaného obilí
oprava zastaralé technologie močůvkových jímek - plnění
podmínek
CROSS-COMPLIANCE
výstavba a přestavba pro chov prasat - odstranění staré nevyhovující
technologie a ustájení pro výkrm prasat - plnění podmínek
WELFARE zvířat
výstavba polních hnojišť
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AGRONEA a.s. Polička

Borová
Bystré

Hartmanice
Polička
Pustá Kamenice
Široký Důl
Trpín
Jezdecký klub Stašov
svazek obcí

NNO, jezdecké kluby

Farmy, SHR

pořízení zařízení a strojů pro multifunkční zemědělství – údrţba
krajiny – mulčovače, ţací lišty, dopravní prostředky na odvoz,
skladování a zpracování plodin pro energetické účely
rekonstrukce a pořízení pastevních areálů a zařízení pro celoroční
pobyt skotu na pastvinách
rekonstrukce
a pořízení
zemědělských
dopravních
cest
účelem
krajiny – mulčovače,
zací
lišty, dopravní
prostředky
na za
odvoz,
minimalizace
pouţívání
veřejných
a
obecních
komunikací
skladování a zpracování plodin pro energetické účely
rekonstrukce a výstavba zařízení pro skladování nebezpečných a
závadných látek – jímky, hnojiště, polní hnojiště
rekonstrukce a výstavba skladovacích kapacit pro objemná i jadrná
krmiva s monitorovacím systémem úniku látek závadných pro ZP
pořízení techniky na údrţbu příkopů u cest z hlediska zamezení
škod při velkých sráţkách a následných povodních
rekonstrukce a výstavby pastevních zařízení pro pastvu ovcí, které
v tomto případě slouţí jako ţivé sekačky s ohledem na ŢP
vybudování moderních ustájovacích prostor pro odchov telat
z hlediska WELFARE
výstavba kompostárny
výstavba rybníků
odbahnění rybníků
oprava rybničních hrází a výpustí
revitalizace Robotní cesty na zelenou stezku
péče o venkovskou architekturu
revitalizace centra města
regenerace zeleně Liboháj
péče o městskou zeleň
odbahnění rybníka
úprava sběrného místa odpadů
výstavba sběrného dvoru
zpracování koncepce údrţby zeleně
údrţba stromů a zeleně
výstavba ustájení koní
studie vyuţití a péče o krajinu
úprava přirozených center obcí
péče o venkovskou architekturu
budování sběrných míst
péče o lesní a polní cesty
vyuţití vodních toků a ploch pro turistické účely
vytvoření vycházkových tématických okruhů, vč. mobiliáře
vybudování projíţďkových okruhů
vybudování kolbiště
rekonstrukce ohrad a výběhů pro zvířata
zpřístupnění prohlídek stájí a ohrad veřejnosti
pěstování plodin pro nepotravinářské vyuţití
nákup zařízení na zpracování rostlinných produktů
přímý prodej produkce („ze dvora“)
nákup technologie na výrobu kompostu z biomasy
výroba krajových specialit
chov lovné zvěře - obora baţantnice
rozvoj pastvy
ekologické zemědělství
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údrţba krajiny (rekonstrukce přirozených systémů ekologické
stability, údrţba remízků a vodotečí, okolí silnic, atd.)
výroba bioplynu z kejdy hospodářských zvířat, tj. veškeré technické
zařízení a výstavba potřebných objektů
pořízení technického zařízení na údrţbu zelených ploch a veřejných
prostranství
pořízení strojního vybavení pro obalovou techniku
pořízení strojního vybavení pro výrobu granulátu ze zemědělského
odpadu
rozšíření sítě firemních prodejen rekonstrukcí a vybavením objektů
podpora vzniku regionálních produktů
pořízení technického zařízení na zpracování plodin
pořízení technického zařízení na údrţbu zelených ploch a veřejných
prostranství
rekonstrukce stájí
rozšíření aplikační techniky organických a průmyslových hnojiv
vyuţití lučních porostů - kompostování
pěstování bioenergetických plodin
údrţba a obnova vodních ploch a vodotečí
pořízení taţného štěpkovače dřevní hmoty
pořízení přídavného zařízení pro údrţbu veřejných ploch a příkopů
Předkladatel projektu (respektive konečným příjemcem podpory): veřejné subjekty, NNO, soukromé
subjekty
Dané povinné přílohy budou v rámci Fiche požadovány od všech překladatelů
Významnost Fiche ve Strategii: vysoká
Upřednostnění ziskových či neziskových projektů v rámci Fiche: ziskové i neziskové projekty
Fiche č. 3
Popis Fiche: Občanská vybavenost, technická infrastruktura a sluţby
Jak se Fiche shoduje s tématem Strategie: okruh projektů uvedené fische plně odpovídá tématu
zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve venkovských oblastech
Jaké projekty budou pravděpodobně uskutečněny:
Lyţařský klub Bystré
Myslivecké sdruţení NOVA
Jiří Fajmon
Borová

Bystré

Hartmanice

nákup nové rolby
budování technické vybavenosti lyţařského areálu /výstavba vleku/
rekonstrukce objektu pro propagaci a celoţivotní vzdělávání pro
mládeţ a dospělé v oboru myslivost a ochrana ŢP
vybudování ubytovacích kapacit a rekonstrukce stávajících pro
potřeby agroturistiky
rekonstrukce objektů MŠ a ZŠ
rekonstrukce klubu důchodců
rekonstrukce nebytových prostor na ubytovnu čp.160
výstavba bytového domu /DPS/ a infrastruktura pro RD
výstavba solární elektrárny
výstavba splaškové kanalizace – společná akce obcí Kamenec,
Sádek, Oldřiš a Borová s ČOV v Sádku
rozšíření rekreačního areálu Camping Borová
vybudování rekreačního areálu u koupaliště
výstavba sportovní haly
rozšíření kanalizace a intenzifikace ČOV
rozšíření skládky TKO
rekonstrukce a oprava MK
opravy MK
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Jedlová

Kamenec u Poličky

Květná
Oldřiš

Polička

Pustá Kamenice

Pomezí
Pustá Rybná
Rohozná

Sádek

výstavba sportovního areálu
rekonstrukce objektu MŠ
přestavba objektu MŠ
budování areálu u hřiště
budování TI pro RD
výstavba parkoviště u KD
rekonstrukce a oprava MK
dostavba areálu Pod Lipou
oprava objektu prodejny a pohostinství
výstavba kanalizace a ČOV
dostavba chodníků
vestavba obecních bytů
oprava objektů v majetku obce
oprava bytového domu
výstavba TI pro RD
rekonstrukce objektu ZŠ
vybavení kulturních a sportovních areálů
výstavba kanalizace a ČOV
pořízení bezdrátového rozhlasu
celková rekonstrukce VO
výstavba nové zastávky CB
oprava objektu obecního úřadu
opravy MK
rekonstrukce a oprava MK
oprava a rozšíření plaveckého bazénu, vč. výstavby zázemí
vybudování kanalizace v ul. Liboháj, Ke Koupališti, Ke Sjezdovce,
Heydukova, Druţstevní, intenzifikace ČOV, kanalizace na
Palackého nám. a komunickací v historickém jádru města
rekonstrukce koupaliště, vč. zázemí
rekonstrukce hradu Svojanov a turistického zázemí
vytvoření vycházkového okruhu na městských hradbách
vytvoření výstavních expozic na hradebních ochozech
vybudování ubytovacího zařízení pro bezdomovce
rekonstrukce komunikací a vybavení mobiliářem na městském
centrálním hřbitově
úprava centra v obci
technické zařízení na údrţbu zeleně a pořádku v obci
vybudování sportoviště SDH
vybudování kanalizace a ČOV
bezdrátový obecní rozhlas
vybudování turistických stezek a běţeckých tras
výstavba sportovního areálu
vybudování kanalizačního systému obce
rekonstrukce a oprava MK
přestavba objektu MŠ na obecní byty
rekonstrukce a oprava MK
vybudování TI pro RD
přestavba objektu bývalé školy pro potřebu občanské vybavenosti
rekonstrukce sokolovny
výstavba kanalizace
rekonstrukce bývalého kinosálu na restauraci
rekonstrukce VO
přestavba objektu prodejny pro účely Obecního domu
výstavba veřejně přístupného hřiště
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Stašov
Svojanov

Široký Důl
Trpín

svazek obcí

NNO, obce, sdruţení,
zemědělci

rekonstrukce a oprava MK
vybudování kanalizačního systému obce
rekonstrukce turistické ubytovny v Dolní Lhotě
výstavba domu pro seniory
vybudování protipovodňového opatření
budování a modernizace naučných stezek
vybudování víceúčelového sportoviště u rybníku Šindelka
vybudování koupaliště a aquacentra ve Starém Svojanově
oprava MK
oprava objektu ZŠ
vybudování kanalizačního systému obce
přestavba objektu bývalé školy na občanskou vybavenost
/zdravotnické zařízení a knihovna/ a 4 malometráţní byty
výstavba sportovního areálu se zázemím
rekonstrukce koupaliště a výstavba zázemí pro návštěvníky
vytvoření, značení, zmapování a údrţba běţeckých stop
studie vyuţití území pro výstavbu cyklostezek
výstavba cyklostezek a účelových stezek
dovybavení a rekonstrukce sportovišť
rozšíření ubytovacích kapacit
rekonstrukce objektů pro multifunkční občanské vyuţití
dobudování technické infrastruktury
opravy místních komunikací a chodníků
zprovoznění databáze volných ploch a objektů
výstavba objektů pro seniory
rekonstrukce provozních objektů
rekonstrukce přístupových komunikací a ploch
infrastruktura objektů
technická vybavenost objektů
zprovoznění ubytovacích a stravovacích kapacit
výstavba cyklostezek v areálu firmy s tématem agroturistika
vybudování podnikatelských inkubátorů, ubytování a sportovišť
v daných objektech
vybavenost zázemí pro prodej regionálních produktů

Předkladatel projektu (respektive konečným příjemcem podpory): veřejné subjekty, NNO, soukromé
subjekty
Dané povinné přílohy budou v rámci Fiche požadovány od všech překladatelů
Významnost Fiche ve Strategii: vysoká
Upřednostnění ziskových či neziskových projektů v rámci Fiche: ziskové i neziskové projekty
Fiche č. 4
Popis Fiche: Celoţivotní vzdělávání, infoservis a propagace
Jak se Fiche shoduje s tématem Strategie: okruh projektů uvedené fische plně odpovídá tématu
zlepšování kvality ţivota a ţivotního prostředí ve venkovských oblastech
Jaké projekty budou pravděpodobně uskutečněny:
Myslivecký spolek NOVA
propagace mysliveckých akcí – přehlídky, výstavy, kinologické
soutěţe
AGRONEA a.s. Polička
zaloţení koordinační a organizační organizace (spolku),
k zajišťování zájmu různorodosti zemědělských podnikatelských
subjektů
MAS, obce, mikroregion,
pořádání informačních seminářů a vzdělávacích akcí pro budoucí
farmy, NNO
subjekty MAS

33

Strategie MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
_____________________________________________________________________ VN KONZULT _______

pořízení technické vybavenosti /audiovizuální technika/
pořízení souboru propagačních materiálů
zprovoznění informačního portálu MAS
zajištění účasti na veletrzích CR
vybavenost učebních sálů pro vzdělávání
technická a materiální vybavenost infocenter
rozšíření sluţeb infocenter
pořádání vzdělávacích kurzů
rozšíření sluţeb internetového portálu
Předkladatelem projektu (respektive konečným příjemcem podpory): veřejné subjekty, NNO,
soukromé subjekty
Dané povinné přílohy budou v rámci Fiche požadovány od všech překladatelů
Významnost Fiche ve Strategii: střední
Upřednostnění ziskových či neziskových projektů v rámci Fiche: neziskové projekty
Pozn.: podrobné fiche s rozpracovanými jednotlivými záměry budou součástí podaného záměru
MAS vţdy v konkrétním roce.

7. Popis realizace partnerství
Realizace Strategie je zaloţena na kvalitě, územní a tématické provázanosti jednotlivých
opatření. Její realizace bude přinášet trvalé efekty přispívající k pozitivnímu rozvoji daného území,
který je maximálně ohleduplný k ţivotnímu prostředí. Strategie je zaměřena na jednotné téma, coţ
přispěje ke koncentraci vynaloţených prostředků a potaţmo i koncentraci vynaloţeného úsilí místní
akční skupiny. V jednotlivých opatřeních budou vybírány projekty, které jsou schopny přinést trvalé
pozitivní efekty a maximálně tak naplňovat předem stanovené opatření. Značnou výhodou Strategie je,
ţe doplňuje stávající politiky a existující programy rozvoje realizované na daném území.
V případě zapojení MAS do programu LEADER+ realizací vypracované strategie bude
stabilizována úloha tohoto sdruţení v rozvoji zájmového území, upevní se důvěra spolupracujících
subjektů a budou vytvořeny podmínky pro účinnou propagaci sdruţení, která je nutně závislá na
úspěších v rozvoji venkova a získávání dotací pro tento rozvoj.
Informační činnost MAS bude prováděna tak, ţe jednotliví členové sdruţení budou průběţně
informováni o činnosti organizace prostřednictvím e-mailu. Pravidelně je svolávána valná hromada.
Obyvatelstvo bude informováno o činnosti sdruţení prostřednictvím zpráv na informačních plochách
obecních úřadů.
Organizační schéma rozhodovací struktury
Rozhodovací struktura vychází z předpokladů programu Leader+. Základem je místní akční
skupina, která je sloţena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků a spolků a zájmových
organizací. Tato místní akční skupina má svoji Valnou hromadu, které schvaluje výběr projektů
předloţených Programovým výborem; Programový výbor, který vytváří organizační, technické,
správní, právní finanční a další podmínky pro jednotlivé aktivity sdruţení. Vybírá typy projektů,
konzultuje výběr projektů s Výběrovou komisí, schvaluje výběr produktů provedený Výběrovou
komisí a schválený výběr předává ke schválení Valné hromadě, případně neschválený projekt vrací
zpět Výběrové komisi se svými připomínkami k doplnění a Výběrovou komisi, která třídí, hodnotí a
vybírá projekty předloţené ţadateli, předkládá výběr projektu programovému výboru.
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Míra aktivního zapojení a podněty jednotlivých partnerů při sdruţování MAS, historie
spolupráce
Předloţený dokument byl zpracován za aktivní spolupráce všech zakládajících členů Místní
akční skupiny včetně svazku obcí Poličsko. Právě na základní úrovni svazku obcí (mikroregionu) byl
v uplynulých letech poloţen základ pro vytváření místních partnerství. Propojení na neziskový sektor
v regionu je zajištěno zejména prostřednictvím kontaktů jednotlivých obecních a městských úřadů.
Spolupráci v oblasti veřejné sféry dokumentuje řada projektů přesahujících hranice jednotlivých obcí.
Zájmové území je například protkáno sítí značených cyklotras a cyklostezek, které vznikly na základě
vzájemných dohod a finanční spoluúčasti. Dále lze uvést mnoţství společných projektů v oblasti
prezentace a propagace území.
V průběhu několikaměsíčního procesu, jehoţ konečným výstupem bylo přijetí Stanov MAS
Sdruţení pro rozvoj Poličska, bylo místní obyvatelstvo informováno prostřednictvím představitelů
obcí. Tyto zprávy obsahovaly základní informace o programech typu LEADER ČR a LEADER+,
zejména jeho cíle a zaměření. V průběhu roku 2007 budou vytvořeny a spuštěny vlastní internetové
stránky, kde budou veškeré informace o programech, organizaci, orgánech a činnosti MAS.
MAS bude rozvíjet partnerství s ostatními MAS jak v České republice, tak v EU. V rámci svých
moţností bude spolupracovat především na zrcadlových projektech a v oblasti vzdělávání.

8. Organizace MAS
8.1. Popis struktury MAS
Právní subjektivitou je forma občanského sdruţení. Obecným cílem společnosti je rozvoj
území regionu, který bude naplňován i následujícími kroky:
 zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní
správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty
a občany,
 podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a
kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu,
 zvýšení ekonomické prosperity a kvality ţivota regionu,
 zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoj regionu.
Podíl na rozhodování ve sdruţení představuje účast člena na sdruţení a z této účasti plynoucí
práva a povinnosti člena. Práva a povinnosti členů jsou stejná jak pro právnické, tak pro fyzické
osoby.
MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska má celkem 20 členů, z toho 1 člen je svazek obcí
Mikroregion Poličsko (21 členských obcí), 5 nestátních neziskových organizací a 14 podnikatelských
subjektů. Všichni přihlášení jsou členové valné hromady, ze které je zvoleno 9 členů programového
výboru, 9 členů výběrové komise a 5 členů revizní komise.
Práva a povinnosti členů sdruţení
Člen sdruţení má právo zejména :
účastnit se svým zástupcem jednání valné hromady,
sledovat jednání prog. výboru sdruţení,
navrhovat kandidáty do volených orgánů sdruţení,
volit členy orgánů sdruţení,
předkládat návrhy orgánům sdruţení.
Člen sdruţení je povinen :
hradit členské příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným valnou hromadou,
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-

vyvíjet činnost v souladu s cíli sdruţení,
informovat sdruţení o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se
předmětu činnosti sdruţení.

Členové MAS
Svazek obcí Mikroregion Poličsko
Sdruţuje 21 obcí – Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky,
Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiši, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Rohozná,
Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín. Informace http://mikroregion.policka.org
Domov Bystré, občanské sdruţení
Je to nezisková organizace poskytující terénní sociální sluţby převáţně pro seniory. Působí na
území 12 obcí, v současné době má 160 klientů a 8 zaměstnanců. Sídlí v residenčním bydlení pro
seniory, kde také svoje sluţby poskytuje.
Lyţařský klub Bystré, občanské sdruţení
Zaměřuje se na rozvoj sportovní činnosti a provozování lyţařského střediska Hamry – Bystré.
Rybářské sdruţení Vysočina se sídlem v Poličce, nezisková organice
Pečuje o vodní plochy na území obcí Polička, Pomezí, Jedlová, Korouhev, Kamenec u
Poličky, Pustá Kamenice, Stašov, Rohozná, Svojanov. Celkem obhospodařují a pečují o vodní plochy
o výměře 40ha. Hlavní činností je provozování rybářského rekreačního sportu.
Jezdecký klub Stašov, nezisková organizace
Zabývá se hipoturistikou a výukou jezdectví, počet dětí k výuce se mění, stálý počet je 7,
v prázdninovém období jich je více. Celkem má klub 9 koní.
Myslivecké sdruţení Nova, občanské sdruţení
Hlavním předmětem činnosti je výkon práva myslivosti.
ZD Mezilesí Telecí
Obhospodařuje 1200ha. Produkce je z větší části ţivočišná, ale i rostlinná. Má 50
zaměstnanců.
František Fuksa
Práce v lese s technikou, koněm. Plánuje rozšířit ţivnost o podkovářství – koupě plynové
výhně, oprava prostor, kde by tuto činnost provozoval.
Marta Kopecká, SHR
Produkce především ţivočišná – masný skot.
Agronea, a.s.
Největší zemědělská společnost v regionu Poličska. Obdělává 3800 ha půdy na 9 katastrálních
územích. Vlastní veškerou techniku k obdělávání a sklízení plodin. Je zaměřeno především na
ţivočišnou výrobu – chov skotu na mléko a prasat. Rostlinná výroba je zaměřena především na
krmení dobytka, obiloviny, brambory, řepka, mák, len. Plánují vybudovat nové stáje pro dobytek na
volné ustájení a nové stáje pro prasata, stávající nevyhovují normám EU.
Agro Oldřiš , s.r.o
Zemědělská výroba a obchod s vlastními výrobky.
Agrodílna, s.r.o.
Opravárenství zemědělských strojů a specializovaný maloobchod.
Vendula Švandová, samostatný zemědělce.
Činnost je zaměřena na chov pštrosů. Nyní rekonstruuje stáje pro chov. Má chovný pár,
celkem mám 20 pštrosů. Obdělává půdu rodičů, na které pěstuje plodiny pro krmení. Část krmiva
kupuje. Plánuje koupi traktoru s příslušenstvím a obnovit ohrady.
Milan Michl
Podniká od roku 1992 jako zemědělský podnikatel. Nemá ţádné zaměstnance. Orientuje se na
chov masného skotu. Rostlinou výrobu vyuţívá na zabezpečení dobytka. Obdělává 57ha půdy, strojní
vybavení – traktory, rotačka, obracečka, bramborový kombajn. Plánuje obnovit strojový park,
výstavbu hospodářských budov a obnovu prostranství kolem farmy.
Jiří Fajmon
Podniká od roku 1993. Nemá ţádné zaměstnance. Převládá především ţivočišná výroba –
chov masného skotu, rostlinná výroba slouţí k zabezpečení hospodářství. Obdělává 28ha půdy.
Vlastní 2 traktory, nářadí potřebné k setí, sázení a sklizni. Plánuje obnovu strojového parku a úpravu
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prostranství kolem farmy. Oba podnikatelé – Michl, Fajmon musí řešit problém s hnojištěm a
jímkami.
ZOS Jedlová, zemědělská obch. společnost
Rostlinná výroba – obiloviny, řepka a krmné plodiny. Chov dobytka pro mléko.
Obhospodařují 610ha a zaměstnávají cca 21 pracovníků.
Milan Nespěšný, ţivnostník
Jeho činností jsou lesnické práce, údrţba veřejné zeleně. Spolupracuje ještě s jedním
podnikatelem. Vlastní drobnou techniku – motorové pily, křovinořez. Plánuje zakoupit štěpkovač
k likvidaci náletových dřevin pod vysokým elektrickým vedením.
Josef Mlynář, SHR
Vedle zemědělské činnosti provozuje i další činností je kovářství a podkovářství. Obdělává
10ha půdy, chová dobytek a koně. Rostlinnou výrobu spotřebuje především pro dobytek.
AGRO VYSOČINA BYSTRÉ, akciová společnost
Obhospodařují 2030ha zemědělské půdy, z toho 1791ha zemědělsky vyuţívané půdy.
Společnost je zaměřena na rostlinnou, ţivočišnou výrobu a potravinářství. V rostlinné výrobě pěstuje
obiloviny, technické plodiny a pícniny. Ţivočišná výroba je zaměřena na chov skotu /produkce mléka
a výkrm skotu /a chov prasat /odchov selat a výkrm prasat/. V potravinářské výrobě provozuje pekárnu
a 2 kuchyně. Má 135 zaměstnanců Vlastní veškerou strojovou techniku potřebnou k péči o půdu a
sklizeň. Pouze sklizeň obilovin řeší formou kooperace.
Jiří Dittrich
Majitel lesní školky rychle rostoucích dřevin.
Miroslav Němec – SHR
Obdělává 24ha půdy. Zaměřuje se především na ţivočišnou výrobu – chov skotu pro mléko.
Rostlinná výroba slouţí především jako krmivo pro skot. Plánuje zakoupit mulčovač, traktor a
zrekonstruovat hnojiště.
Statek Široký Důl, penzion – soukromý statek s ubytovací kapacitou.
Organizační struktura
Orgány sdruţení
Orgány sdruţení jsou valná hromada, programový výbor, výběrová komise, revizní komise, předseda,
místopředseda.
Valná hromada volí programový výbor, výběrovou a revizní komisi, svolává programový výbor,
zadává zpracování programového záměru a hodnotící kriteria, schvaluje Strategii a usnesení
programového výboru. Valná hromada je svolávána v pravidelných intervalech dle přiloţených
Stanov.
Programový výbor je volen Valnou hromadou sdruţení na dobu čtyř let. Počet členů představenstva
musí být lichý a nesmí klesnout pod 5. Zadává zpracování záměru MAS a rozvojové strategie MAS,
schvaluje ţádost MAS, výběrová kritéria a výběr projektů provedený výběrovou komisí, rozhoduje o
přijetí nových členů druţení, zajišťuje hospodaření, vypracovává zprávu o činnosti a zprávu o
hospodaření, jmenuje účetní (-ho), manaţera a pracovníka sekretariátu, vyhlašuje výzvu k podávání
jednotlivých projektů.
Jmenný výčet členů:
Starostka města Bystrého – Jiřina Leinweberová - předsedkyně
Starosta obce Borová – Milan Nespěšný
Starosta obce Korouhev – František Mach
Starostka obce Pomezí – Věra Chemišincová
Jednatel Jjezdeckého klubu Stašov – Petr Kovařík
Jednatel Rybářského sdruţení Vysočina se sídlem v Poličce – Jaroslav Martinů - místopředseda
Jednatel I. AGRO Oldřiš a.s. - Ing. Jiřina Andrlová
Jednatel ZOS Jedlová – Švihel Pavel
Soukromý zemědělec – Vendula Švandová
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Výběrová komise, kde členy této komise volí Valná hromada sdruţení na dobu čtyř let. Počet členů
výběrové komise sdruţení musí být lichý a nesmí klesnout pod 3, provádí výběr projektů podle
výběrových kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty
navrţené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní, navrhuje bodová kritéria.
Jmenný seznam členů:
Starosta obce Trpín – Miloslav Ticháček
Starostka obce Sádek – Ludmila Sládková
Starosta obce Svojanov – Ing. Josef Gracias
Starosta obce Telecí – Jaroslav Bednář
Jednatel Lyţařského spolku Bystré – Ing. Jiří Luňáček
Jednatel Mysliveckého spolku Nova – Jiří Navrátil
Soukr. Podnikatel – Mlynář Josef
Jednatel společnosti Agronea a.s. Polička – Ing. Jiří Navrátil
Milan Michl - SHR
Revizní komise kontroluje hospodaření a nakládání s majetkem sdruţení.
Jmenný seznam členů:
Starosta Kamence u Polička – Ladislav Martinů
Starosta Stašova – Zdeněk Pleticha
Jednatel sdruţení OS Domov Bystré – Irena Unčovská
Soukromý zemědělec - Jiří Dittrich – předseda komise
Jednatel ZD Mezilesí, Telecí – Ing. Pavel Gregor
Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci sdruţení
Předseda, a v jeho nepřítomnosti místopředseda, činí jménem sdruţení právní úkony
v pracovněprávních vztazích, jménem sdruţení jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda
sdruţení, a to kaţdý samostatně, předseda a místopředseda se na písemných úkonech podepisují
jménem sdruţení tak, ţe k napsanému nebo vytištěnému názvu sdruţení připojí své jméno a označení
funkce ve sdruţení, v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy jedná jménem sdruţení jiný
člen programového výboru, pověřený programovým výborem.
Účetnictví
Zajišťuje účetní města Bystré, Ivana Střílková.
Sekretariát MAS
MěÚ Bystré, Nám. na podkově 2, 569 92 Bystré
Komunikace
V anglickém a německém jazyce zajišťuje manaţer organizace.
Manažerka
Petra Martinů je jmenována ustavující valnou hromadou.
2003 –2006 – je ve vedení dobrovolné svazku obcí Mikroregion Poličsko. Má zkušenosti s čerpáním
dotací z POV z rozpočtu MMR ČR a Pardubického kraje a grantů Pardubického kraje.
Zásady hospodaření sdruţení
 Hospodaření sdruţení se řídí podle pravidel stanovených valnou hromadou a platných
právních předpisů.
 Majetek sdruţení tvoří zejména :
 členské příspěvky placené podle pravidel schválených valnou hromadou,
 dary a přijaté dotace,
 příjmy z činnosti vyvíjené v souladu s cíli sdruţení.
 Prostředky sdruţení lze vyuţít na zajištění činnosti a cílů sdruţení.
 Majetek sdruţení je v podílovém spoluvlastnictví členů.
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finančních poloţkách 100.000 Kč v jednotlivém případě.
 Dispoziční právo s účtem sdruţení má předseda, místopředseda a účetní.
Sdruţení je samostatnou účetní jednotkou, která účtuje podvojně. Účetním obdobím je kalendářní rok.
Prog. výbor sdruţení můţe zadat vedení účetnictví odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě,
která garantuje správnost účetnictví. Totéţ platí pro vedení daňové agendy a zpracování daňového
přiznání. Součástí účetnictví je téţ inventarizace majetku a závazků sdruţení, účetní uzávěrka, mzdová
agenda, fakturace, výkaznictví a archivace účetních dokladů.

8.2. Popis postupu při realizace Strategie
V případě schválení Strategie a přiznání podpory z Programu rozvoje venkova 2007-2013 –
osa IV. LEADER+ vyhlásí MAS prostřednictvím svého sekretariátu výzvu k předkládání projektů.
Při vyhlášení příjmu ţádostí bude propagace a publicita moţnosti předkládání projektů
zajišťována podobným a jiţ osvědčeným způsobem – prostřednictvím výzvy, která bude zveřejněna na
úředních deskách a na plakátovacích plochách v obcích, v informačních zpravodajích vydávaných
všemi obcemi regionu, na webových stránkách obcí a jednotlivých partnerů, členů MAS a rovněţ na
specializovaných webových stránkách regionu, otevřených právě k aktivitám Strategie. Na webových
stránkách by měly být zveřejňovány i průběţné aktuální zprávy.
Snahou je, aby si na těchto webových stránkách jednotliví zájemci měli moţnost stáhnout
nejen základní vstupní informace, ale i „technické“ informace o způsobu a formě podání vlastních
záměrů.
Zájemci budou moci ve stanovené lhůtě předkládat své ţádosti o podporu v rozdělení do
jednotlivých fichí. Pracovníci sekretariátu provedou administrativní kontrolu ţádostí a v případě
potřeby vyzve ţadatele k jejich doplnění. Poté je předloţí k registraci na SZIF. Tento krok nebude
trvat déle neţ 60 dní a v této lhůtě bude také provedeno hodnocení přijatelnosti ţadatele a projektu
MAS a SZIF, výsledky hodnocení budou ţadatelům neprodleně oznámeny. Následně bude svolána
valná hromada MAS, která schválí projekty doporučené k realizaci (v pořadí dle bodového hodnocení)
a několik náhradních projektů. Výběrem bude naplněno moţné čerpání dotací.
V případě, ţe projekt bude schválen k financování z PRV, RO SZIF písemně vyzve ţadatele k
podpisu Podmínek a převzetí Rozhodnutí. S podmínkami se musí ţadatel řádně seznámit a podepíše je
na příslušném RO SZIF. Ţadatel pak obdrţí limitky na MZe a bude realizovat projekt za průběţné
kontroly MAS a ZAPÚ.
Výběr projektů bude řízen výběrovou komisí, bude vycházet z hodnotících bodových kritérií
schválených programovým výborem. Budou uskutečněny projekty originální, rozvíjející spolupráci,
projekty z oblasti informačního servisu.
Strategie regionu/území MAS pro podopatření OP Zemědělství typu LEADER+, od roku 2007
Program rozvoje venkova, byla průběţně projednávána s nejširším spektrem partnerů a byla
zveřejněna prostřednictvím všech obvyklých místních informačních kanálů – základní informace byly
vyvěšeny na úředních deskách ve všech obcích, podrobnější informace potom byly publikovány
v obecních zpravodajích a na webových stránkách obcí, regionu i vybraných partnerů – členů MAS.
Administrativní postup příjmu, hodnocení a výběru ţádostí a projektů
Cílem hodnocení je vybrat dobré projekty, které splňují podmínky programu, přispějí
k naplnění strategie regionu, které se skutečně zrealizují, přinesou přidanou hodnotu, dosáhnou
naplánovaných výstupů a budou udrţitelné. V prvé řadě je třeba posoudit, zda předkládaný projekt
splňuje formální náleţitosti a podmínky Strategie a Pravidel LEADER+ a teprve poté je hodnocen.
Hodnocení musí být zaloţeno na komplexním a přitom jednoduchém systému otázek, který prověří
všechny důleţité aspekty předloţených projektů. Mezi tyto aspekty patří:
 schopnost a zkušenost ţadatele předloţený projekt zvládnout, financovat, dokončit a udrţet
výsledky,
 zasazení projektu do kontextu, relevance projektu vzhledem potřebám a poţadavkům území MAS
a také jeho provázanost s ostatními aktivitami v místě,
 vlastní kvalita projektu jak z pohledu ekonomického, tak z hlediska poţadovaných výstupů a
výsledků, jejich udrţitelnost, je také hodnocen celkový plán, harmonogram a rozpočet projektu,
 vztah a dopady projektu do vnějšího okolí, na ţivotní prostředí, rovné příleţitosti, sociální
integraci, rozvoj území MAS.
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Výběr projektů je zaloţen na principu soutěţe mezi předloţenými projekty. Budou vybrány ty
projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Naopak budou vyřazeny projekty, které nenaplňují cíle
strategie území MAS, které nedosahují poţadovaných výstupů a výsledků, jsou nerealistické,
nerealizovatelné, obtíţně udrţitelné.
Za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení zaloţen na souboru otázek,
které jsou hodnoceny na základě ţádosti a povinných příloh.
Předkládané projekty bude hodnotit Výběrová komise, a to samostatně nebo k tomu
mohou vyuţít odborných posudků expertů pro danou problematiku.
Pro výběr projektů budou realizovány celkem 3 fáze posouzení:
1. Posouzení formálních náleţitostí (administrativní soulad)
2. Posouzení přijatelnosti (kritéria přijatelnosti)
3. Hodnocení projektu (výběrová kritéria)

9. Realizace strategie prostřednictvím dílčích projektů
Projekty přijaté v daném kole budou včetně ţádosti o proplacení ukončeny dle podmínek
programu.
Tuto činnost bude MAS koordinovat. V případě potřeby bude pomáhat i při koordinaci
jednotlivých dílčích projektů realizovaných jednotlivými ţadateli, tak aby byly dodrţeny podmínky
programu, a aby byly dodrţeny parametry a především cíle projektu.
MAS bude ve všech etapách výběru a realizace dbát na koordinaci jednotlivých dílčích
projektů v celkovém duchu hlavního tématu strategie, tj. v rovnoměrném rozvoji daného území a
v efektivním vyuţívání potenciálu území.
Bodová kriteria budou stanovována konkrétně vţdy pro danou fichi s daným okruhem
projektů a budou součástí celkových ţadatelských záměrů MAS pro dané období.

10. Monitoring, hodnocení a kontrola pro účely MAS
10.1. Struktura pro monitoring a hodnocení projektů
Monitoring projektů a postupů bude prováděn a zaznamenáván pracovníky sekretariátu MAS.
Bude finančně zabezpečen v rámci chodu sekretariátu MAS a bude se jednat o pravidelné kontroly
ţadatelů, dle poţadavků opatření LEADER+. Pro hodnocení programu budou sledována kritéria
plnění časového harmonogramu a uţití poskytnutých podpor.
Pro zajištění jednoduché kontroly všech aktivit budou všechna základní data archivována na
sekretariátu MAS, kde bude moţno kdykoli získat potřebné informace.
Výběrová komise bude pro řádné plnění a zvládnutí všech administrativně náročných úkolů
spojených s monitorováním průběhu projektů a jejich následné kontroly vyuţívat sekretariátu skupiny
pro místní akce (korespondence se ţadateli dle plánu kontrol atd.). Na odborných pracích s tím
spojených se budou podílet externí poradci, kteří budou spolupracovat se skupinou pro místní akce
území MAS i na hodnocení projektů.
Finanční zdroje pro kontrolní a monitorovací činnost
Finanční prostředky pro činnost skupiny pro místní akce budou podléhat reţimu hospodaření a
účetnictví občanského sdruţení (MAS).
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10.2. Způsob provádění kontrol, monitoring
Kontroly budou prováděny v několika stupních. Postupně u všech ţadatelů budou probíhat
kontroly realizace projektů dle předem zpracovaných plánů kontrol. Ty budou přizpůsobeny počtu
ţadatelů. Průběţně se bude sledovat realizace projektů v souladu s předloţenou charakteristikou
projektů – popisem, dokumentací, na kterou byla dotace přidělena a zároveň bude průběţně sledováno
naplňování monitorovacích ukazatelů tak, aby byl záměr skupiny pro místní akce naplňován jako
celek. Kontrolu povede vţdy některý ze členů monitorovacího výboru, podle potřeby i za účasti
pracovníka sekretariátu. Kaţdá kontrola bude ţadateli v předstihu oznámena, aby mohl být kontrole
přítomen. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude podepsán příjemcem dotace.
Pro administraci a hodnocení projektů bude pouţíván software, který bude předepsán
vyhlašovatelem programu.
Příklady některých indikátorů výsledků a dopadů realizace strategie v regionu:
Parametr
Dopady, výsledky
Počet nových zařízení sluţeb, aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu
ks
Počet nově pořádaných anebo rozvíjených akcí pro zvýšení návštěvnosti,
ks
kulturní, sportovní a volnočasové vyţití, kvality ţivota v regionu
Počet pracovních míst vytvořených, uchovaných v důsledku realizace programu
ks
Růst počtu návštěvníků regionu
ks
Pozn.: konkrétní indikátory budou stanovovány vţdy aţ ke konkrétní fichi.

11. Vztah k ostatním programům uplatněným v území
Dotčené politiky a programy
Zpracovaná Strategie úzce navazuje na tyto jiţ zpracované strategické dokumenty na všech
úrovních zainteresovaných subjektů.
Dokumenty s úzkou regionální územní vazbou:
- Program rozvoje Pardubického kraje, vč. Plánu odpadového hospodářství
- Programu rozvoje CR turistického regionu Východní Čechy
- Strategický plán rozvoje Mikroregionu Poličsko
- Programy obnovy venkova jednotlivých měst a obcí
Dokumenty a programy s celorepublikovou a evropskou územní vazbou:
- SFRB /rozvoj bydlení/
- MMR /výstavba chráněných bytů, budování TI/
- SFŢP /údrţba krajiny/
- SFDI /budování cyklostezek/
- Operační program Infrastruktura /údrţba enviromentálního území/
- Operační program Zemědělství podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova, podopatření typu
LEADER+ /ochrana a péče o krajinu a přírodní prostředí – studie krajiny, pořízení techniky na
její údrţbu/
- Společný regionální a operační program
- EAFRD - Program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013
- Operační programy, integrovaný operační program EU a ROP NUTS II Severovýchod 20072013

V ……………………………………., dne ……………………………..
Podpis zástupce MAS:

………………………………………….
Jiřina Leinweberová, předsedkyně
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