
 V
ER

ZE
 K

 P
RIP

OMÍN
KO

VÁ
NÍStrategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 

 

 
 

 
  



 V
ER

ZE
 K

 P
RIP

OMÍN
KO

VÁ
NÍStrategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 

 

 
 

 

Název: Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek 

Adresa: Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

 

Kontakty:  

Mgr. et Bc. Ondřej Veselý, vesely@podbrnensko.cz, +420 702 282 365 

Mgr. et Bc. Martin Braun, braun@podbrnensko.cz, +420 702 282 366 

Mgr. Jan Oujeský, oujesky@podbrnensko.cz, +420 720 966 770 

Mgr. Kristína Ďuratná, duratna@podbrnensko.cz, +420 727 913 261 

Mgr. Anna Kalandrová, kalandrova@podbrnensko.cz, +420 722 983 522 

 

Realizační tým SCLLD: 

Mgr. et Bc. Martin Braun (MAS Podbrněnsko) 

Mgr. et Bc. Ondřej Veselý (MAS Podbrněnsko) 

Mgr. Jan Oujeský (MAS Podbrněnsko) 

Mgr. Kristína Ďuratná (MAS Podbrněnsko) 

Mgr. Anna Kalandrová (MAS Podbrněnsko) 

 

Verze 01 z 27. 8. 2021 

  



 V
ER

ZE
 K

 P
RIP

OMÍN
KO

VÁ
NÍStrategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 

 

 
 

 

 

Koncepční část SCLLD 
2021-2027 



 V
ER

ZE
 K

 P
RIP

OMÍN
KO

VÁ
NÍStrategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 

 

 
 

OBSAH 
Seznam tabulek ....................................................................................................................................... 5 

Seznam obrázků ...................................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek ........................................................................................................................................ 5 

1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie.................................... 6 

1.1 Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021 – 2027 .............................. 6 

1.2 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti ....................................................... 7 

1.3 Mapa území působnosti MAS ........................................................................................................ 9 

1.4 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie .............................................................................. 10 

1.4.1 Popis historie a zkušeností MAS ........................................................................................... 10 

1.4.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů do tvorby ................................................... 10 

1.4.3 Odkaz na úložiště záznamů .................................................................................................. 10 

2. Analytická část ................................................................................................................................... 11 

2.1 SWOT analýza .............................................................................................................................. 11 

2.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS......................... 12 

3. Strategická část .................................................................................................................................. 16 

3.1 Strategický rámec ........................................................................................................................ 16 

3.1.1 Vize ....................................................................................................................................... 16 

3.1.2 Strategický cíl – Zajistit kvalitní a udržitelný život v regionu ................................................ 16 

3.1.3 Specifické cíle a opatření ...................................................................................................... 16 

3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ .......................................................................... 23 

3.3 Popis integrovaných rysů strategie ............................................................................................. 27 

3.3.1 Vysvětlení vazeb mezi opatřeními Strategického rámce SCLLD 21+ .................................... 27 

3.4 Popis inovativních rysů strategie ................................................................................................. 31 

4. Implementační část ........................................................................................................................... 32 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  .................................................................. 32 

4.2 Popis animačních aktivit  ............................................................................................................. 33 

4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie ...................................................................................... 34 

4.3.1 Popis monitoringu a hodnocení vlastních indikátorů na úrovni strategických cílů SCLLD ... 35 

5. Povinná příloha – Čestné prohlášení  ................................................................................................ 36 

 

  



 V
ER

ZE
 K

 P
RIP

OMÍN
KO

VÁ
NÍStrategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 

 

 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie .............................................................. 6 
Tabulka 2 Schéma hierarchie strategických cílů, specifických cílů a opatření SCLLD MAS Podbrněnsko 

2021+ ................................................................................................................................... 22 
Tabulka 3 Soulad opatření Strategického rámce SCLLD se Specifickými cíli SRR ČR 21+ ...................... 23 
Tabulka 4 Matice integrovaných rysů SCLLD 2021-2027 MAS Podbrněnsko ........................................ 30 
Tabulka 5 Indikátory pro potřeby hodnocení implementace cílů SCLLD .............................................. 35 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Mapa Územní působnosti MAS Podbrněnsko s vyznačením územních změn, hranic obcí a 
hranic NUTS II Jihovýchod ..................................................................................................... 9 

Obrázek 2 Organizační struktura MAS Podbrněnsko, spolek ................................................................ 32 
 

Seznam zkratek 

CLLD   Komunitně vedený místní rozvoj 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

EVL   Evropsky významná lokalita 

ERÚ   Energetický regulační úřad 

EU   Evropská unie 

FVE   Fotovoltaická elektrárna 

ICT   Informační a komunikační technologie 

ISKP   Informačního systému koncového příjemce, součástí systému MS2014+ 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JMK   Jihomoravský kraj 

KPSS   Komunitní plánování sociálních služeb 

KS NS MAS ČR  Krajská síť Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 

MAS   Místní akční skupina 

MAP   Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MP INRAP Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů 

v programovém období 2021-2027 

MS2014+  Jednotný monitorovací systém pro administraci evropských dotací 

MŠ   Mateřská škola 

NČI   Národní číselník indikátorů 

OZE   Obnovitelné zdroje energie 

P+R    Park and ride – parkoviště zaparkuj a jeď VHD 

SCLLD   Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SRR   Strategie regionálního rozvoje 

SŠ   Střední škola 

ŘO   Řídicí orgán 

TIC   Turistické a informační centrum 

VHD   Veřejná hromadná doprava 

VRT   Vysokorychlostní trať 

ZŠ   Základní škola



 V
ER

ZE
 K

 P
RIP

OMÍN
KO

VÁ
NÍStrategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027 

 

6 

1. POPIS ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MAS A POPIS ZAHRNUTÍ KOMUNITY DO TVORBY STRATEGIE 

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

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek (dále jen MAS Podbrněnsko nebo MAS) leží v Jihomoravském 
kraji v jižní části okresu Brno-venkov na území o rozloze 365,1 km2. K 31. 12. 2019 zde žilo 
46 360 obyvatel. Region MAS se i nadále skládá z 35 obcí, které spadají do 4 správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností (dále jen SO ORP), oproti předcházejícímu programovému období však došlo 
ke změně obcí. Region MAS opustily obce Kupařovice a Němčičky, obce Pasohlávky a Měnín naopak 
přistoupily. MAS Podbrněnsko pro potřeby strategie s ohledem na podstatné rozdíly i nadále pracuje 
s vnitřním členěním území do dvou funkčních regionů. Těmi jsou Pohořelicko, do nějž se zahrnuje 
i nová obec Pasohlávky, a Židlochovicko, pod které spadá nová obec Měnín. 

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie 

Kód obce Název obce 
NUTS 4/LAU 1 

(okres) 
SO ORP 

Počet 
obyvatel 

obce 

Rozloha 
obce (km2) 

582859 Blučina Brno-venkov Židlochovice 2 260 16,7 

593834 Branišovice Brno-venkov Pohořelice 603 11,1 

582883 Bratčice Brno-venkov Židlochovice 712 6,2 

550272 Cvrčovice Brno-venkov Pohořelice 634 9,3 

583031 Holasice Brno-venkov Židlochovice 1 222 3,5 

583081 Hrušovany u Brna Brno-venkov Židlochovice 3 553 9,0 

584517 Ivaň Brno-venkov Pohořelice 734 11,7 

583278 Ledce Brno-venkov Židlochovice 214 3,6 

594377 Loděnice Brno-venkov Pohořelice 530 8,7 

583332 Malešovice Brno-venkov Pohořelice 706 9,2 

583367 Medlov Brno-venkov Židlochovice 872 10,2 

583383 Měnín Brno-venkov Židlochovice 1 862 21,2 

584720 Nosislav Brno-venkov Židlochovice 1 364 17,1 

583529 Odrovice Brno-venkov Pohořelice 227 4,8 

583553 Opatovice Brno-venkov Židlochovice 1 119 6,2 

584762 Pasohlávky Brno-venkov Pohořelice 739 26,7 

584801 Pohořelice Brno-venkov Pohořelice 5 133 43,0 

583651 Popovice Brno-venkov Židlochovice 356 2,6 

583693 Pravlov Brno-venkov Ivančice 614 2,9 

584843 Přibice Brno-venkov Pohořelice 1 042 7,4 

583731 Přísnotice Brno-venkov Židlochovice 886 7,7 

583758 Rajhrad Brno-venkov Židlochovice 3 928 9,5 

583766 Rajhradice Brno-venkov Židlochovice 1 490 5,5 

583774 Rebešovice Brno-venkov Šlapanice 997 4,1 

583880 Sobotovice Brno-venkov Židlochovice 617 5,3 

583936 Syrovice Brno-venkov Židlochovice 1 874 8,3 

594903 Šumice Brno-venkov Pohořelice 282 8,6 

584011 Trboušany Brno-venkov Ivančice 380 5,5 

594962 Troskotovice Brno-venkov Pohořelice 681 18,1 

584061 Unkovice Brno-venkov Židlochovice 756 3,7 
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Kód obce Název obce 
NUTS 4/LAU 1 

(okres) 
SO ORP 

Počet 
obyvatel 

obce 

Rozloha 
obce (km2) 

585025 Vlasatice Brno-venkov Pohořelice 871 22,9 

584142 Vojkovice Brno-venkov Židlochovice 1 200 7,0 

585033 Vranovice Brno-venkov Pohořelice 2 417 13,8 

584231 Žabčice Brno-venkov Židlochovice 1 651 8,2 

584282 Židlochovice Brno-venkov Židlochovice 3 834 5,9 

CELKEM    46 360 365,1 

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+ 

1.2 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti 

Na území MAS Pobrněnsko došlo od roku 2014 k  rozvoji území a prohlubování mnoha dříve 
identifikovaných trendů a skutečností, které jsou k nalezení v SCLLD MAS Podbrněnsko pro období 
2014 – 2020. Zde uvedená socioekonomická charakteristika je tak v rámci dostupných dat pojata 
jako aktualizace a doplnění předešlé strategie. 

Hustota zalidnění na území MAS vzrostla od roku 2013 o 7,8 %. S tím souvisí stabilní růst počtu obyvatel 
(o 7,8 %) a velikostní růst obcí. Velkou roli na rostoucím celkovém přírůstku obyvatel má především 
kladné migrační saldo spojené s pokračujícím procesem suburbanizace. Na celkovém přírůstku 
obyvatel se nicméně odráží i dlouhodobě kladný přirozený přírůstek, který doprovází migraci 
produktivního obyvatelstva do zázemí metropole. V posledních letech však dochází k útlumu migrace 
na území MAS, s čímž je spjatý i útlum bytové výstavby. To patrně souvisí s postupným vyčerpáním 
vhodných pozemků na Židlochovicku a postupné reorientaci migrace a výstavby na Pohořelicko. 
Z hlediska věkové struktury se díky zmíněným trendům navyšuje podíl předproduktivního 
obyvatelstva ve věku 0-15 let (od roku 2013 o 1,9 %). Kromě toho roste ale i podíl postproduktivního 
obyvatelstva ve věku 65 a více let (o 2,0 %), který souvisí se stárnutím populačně silných ročníků, 
zvyšováním naděje dožití a zlepšováním lékařské péče. To se projevuje na rostoucím stárnutí 
populace, ekonomickém zatížení produktivního obyvatelstva a zvyšujícím se průměrném věku 
na území MAS. V porovnání s vyššími územními celky je však možné hovořit o příznivé věkové 
struktuře, vzhledem ke stálému zmlazování populace, a progresivním vývoji populace území MAS. 

Od roku 2014 lze na území MAS pozorovat ekonomický rozvoj a růst podnikatelského prostředí. 
Počet podniků se zjištěnou aktivitou se od roku 2014 navýšil o 10,1 %. Ekonomický rozvoj a úroveň 
podnikání je z dlouhodobého hlediska podstatně silnější na Židlochovicku, s ohledem na blízkost 
k Brnu, větší infrastrukturní vybavenost a migraci kreativní třídy, tedy migraci vzdělanějších lidí 
přinášejících nové inovativní nápady a tvůrčí činnost do regionu. Struktura hospodářství na území MAS 
prochází typickým vývojem, kdy se postupně snižuje podíl průmyslu a stavebnictví na úkor 
vzrůstajícího sektoru služeb. Specifické pro území MAS je udržování tradice zemědělství, díky které 
podíl zemědělství na sektorech národního hospodářství mírně roste. Z hlediska právní formy 
podnikatelských subjektů se dá zmínit mírné navýšení podílu živnostníků a zemědělských podnikatelů. 
Při porovnání s nadřazenými územními celky je podnikání nicméně stále na velmi nízké úrovni. 

Situace na trhu práce se v posledních letech každoročně zlepšovala. Podíl nezaměstnaných osob 
stabilně klesal a dosáhl svého minima v roce 2019 (2,6 %). Nezaměstnanost se tak pohybovala okolo 
přirozené míry nezaměstnanosti. Za velmi nízkými hodnotami stojí především pozitivní situace 
na Židlochovicku. Na celém území MAS je dlouhodobě nižší podíl nezaměstnaných než je běžné pro ČR 
a JMK. V posledních letech bylo také obvykle více volných pracovních míst než dostupných uchazečů 
o zaměstnání, což dále dokazovalo příznivý stav na trhu práce. Zatímco v roce 2014 připadalo 
na 1 volné pracovní místo 6,7 uchazečů, na konci roku 2019 to byla pouhá 1/2 uchazeče na 1 volné 
pracovní místo. Otázkou je však budoucí vývoj ekonomické situace a trhu práce na území MAS 
v souvislosti s pandemií viru COVID-19 a s tím spjaté dopady krize na ekonomiku a společnost. 
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Technická infrastruktura na území MAS je na velmi dobré úrovni. Všechny obce jsou elektrifikovány 
a připojeny na vodovod. Kanalizace a připojení na čistírnu odpadních vod je nebo brzy bude 
(Troskotovice v roce 2022) vybudované ve všech obcích. Územím prochází dálkový plynovod, díky 
čemuž jsou plynofikovány všechny obce kromě jedné (Ivaň). Území MAS je vzhledem ke svým 
geografickým podmínkám vhodné pro výrobu obnovitelných zdrojů energie. Největší potenciál mají 
s ohledem na vysoký průměrný roční úhrn globálního záření fotovoltaické elektrárny, jejichž počet 
v posledních letech roste (17 FVE). Na území MAS se také vyskytují 4 bioplynové stanice (v roce 2014 
jen 2). 

Dopravní infrastruktura zaznamenala od roku 2014 jisté změny. V rámci silniční dopravy je možné 
hovořit o změně rychlostní silnice R52 na dálnici D52. U té se počítalo se zahájením výstavby 
chybějícího úseku od Pohořelic ke státní hranici s Rakouskem v roce 2021 a spuštěním provozu do roku 
2024. S ohledem na komplikovaný průběh realizace projektu je možné předpokládat zpoždění. 
Z hlediska kvality silniční sítě je na území MAS stále poměrně velká část úseků v nevyhovujícím 
až havarijním stavu. Změnou v rámci vlakové dopravy je znovu obnovení provozu na trati Hrušovany 
u Brna – Židlochovice v roce 2020. Přes území by také v budoucnu měla vést vysokorychlostní trať 
(VRT Jižní Morava), úsek Modřice – Šakvice, na jejíž realizaci se v současnosti začíná pracovat. Spuštění 
provozu bylo dříve odhadnuto na rok 2027, i v tomto případě však lze očekávat zdržení prací. 

Intenzita dopravy mezi posledními sčítáními (2010 a 2016) znatelně narostla, na některých 
úsecích o 50 – 100 % oproti stavu v roce 2010. Dále přibylo 6 úseků, na kterých počet motorových 
vozidel za 24 hodin přesáhl 7 000 (11 v roce 2010, 17 v roce 2016). Je pravděpodobné, že do roku 2020 
došlo k dalšímu nárůstu intenzity dopravy na území MAS, s čím souvisí přetrvávající nehodovost 
na páteřních dopravních úsecích a ve větších sídlech. Obslužnost území MAS veřejnou hromadnou 
dopravou neprošla od roku 2014 obecně velkou změnou. Dalo by se však mluvit o posilování 
obslužnosti regionálních center (Židlochovice, Pohořelice) ve směru na Brno v návaznosti na regionální 
spoje obsluhující místní obce spádující do regionálních center. Od roku 2014 byl zrušen již tak malý 
počet přímých spojů mezi Pohořelicemi a Židlochovicemi. Došlo také k nárůstu intenzity cyklodopravy 
na páteřních cyklistických trasách (cyklostezka Brno-Vídeň) spjaté nejpravděpodobněji zejména 
s růstem popularity cykloturistiky na jižní Moravě. 

V oblasti vzdělávání dochází, s ohledem na růst podílu předproduktivní složky (tedy obyvatel ve věku 
0–15 let) k dosažení maximální kapacity vzdělávacích zařízení. A to i přes navyšování kapacit zařízení 
v posledních letech. Sociální služby jsou na území MAS silně zastoupeny. Působí 
zde až 27 poskytovatelů, z nichž 12 má sídlo nebo provozovnu na území MAS. Podstatně více sociálních 
služeb se však nachází na Židlochovicku. Sociální služby se také nadále potýkají s nedostačujícími 
kapacitami, což koresponduje s výše zmíněnými demografickými změnami. Mnohé formy důležitých 
sociálních služeb, zejména terénních, však na území absentují. Z hlediska bezpečnosti se dá mluvit 
o podstatném zlepšení situace. Index kriminality klesl od roku 2014 na území MAS o 40 %. 
Na Pohořelicku a Rajhradsku (dle obvodních oddělení policie) je však v kontextu Jihomoravského kraje 
a území MAS i nadále vysoký. 

Se změnou obcí na území MAS došlo i k jisté změně využití půdy, respektive podílu různých typů využití 
půdy. Navýšil se podíl vodních ploch, díky vodní nádrži Nové mlýny na katastru Pasohlávek, a lehce 
také podíl lesních pozemků. Nedošlo však k žádné větší diverzifikaci krajiny ani navýšení ekologické 
stability. Od roku 2014 se nicméně mírně snížilo zastoupení zemědělského půdního fondu, který 
je však i nadále vysoce nadprůměrný v porovnání s nadřazenými územními celky, stejně tak jako jeho 
procento zornění. Z celkového počtu půdních bloků jich 7 % dosahuje extrémní rozlohy (nad 60 ha). 
Toto malé procento však tvoří téměř ½ plochy zemědělské půdy. Dále lze pozorovat postupný růst 
ekologického zemědělství. Na území MAS i nadále dochází k záboru zemědělské půdy. V oblasti 
ochrany přírody nedošlo od roku 2014 k mnoha změnám. Přibyly 3 maloplošně chráněné oblasti 
a 3 chráněná území soustavy Natura 2000, z čehož jen 2 lokality (PP Bezourek, EVL Meandry Jihlavy) 
nesouvisejí se změnou obcí na území MAS. Lze také zmínit pomalý rozvoj stavu sídelní zeleně 
a územního systému ekologické stability. Problematickou zůstává pokračující globální změna klimatu 
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a její dopady na intenzivně zemědělsky využívaný region z hlediska dopadu na životní prostředí 
jako jsou projevy sucha, nevyhovujícího stavu vod, náchylnosti k erozi, nedostatečné retenční 
schopnosti krajiny, kvality a stavu zeleně. Největší znečištění ovzduší se nadále týká severní část 
Židlochovicka, kde byly i v roce 2019 zaznamenány vyšší než běžné koncentrace imisních látek 
(PM10, NO2). Obecně se však při porovnání s rokem 2014 snížilo znečištění ovzduší na území MAS. 
Hlavními znečišťovateli životního prostředí jsou především zemědělské podniky na území MAS. 
Jedním z nejvýznamnějších znečišťovatelů i nadále zůstává AGRIS spol. s r.o., tedy veterinární asanační 
zařízení. K roku 2020 se na území MAS nachází 5 brownfieldů a 30 lokalit se starou ekologickou zátěží 
(nejčastěji staré skládky, bývalá zemědělská produkce).  

Z hlediska územního rozvoje došlo od roku 2014 k pokroku. Strategickým dokumentem disponuje 
nebo od roku 2021 bude disponovat 30 obcí, což je o 9 více než v roce 2014. K regionálním strategiím 
přibyla Strategie rozvoje Sdružení obcí Čistá Jihlava, jehož členy je většina obcí na Pohořelicku. 
Komplexní pozemkové úpravy má 19 obcí dokončené a 7 zahájené. V roce 2014 je mělo dokončené 
jen 10 obcí a 7 zahájené. Pro účely strategie, koordinaci a řízení rozvoje na území MAS je také důležitá 
existence nových či navazujících strategických dokumentů na úrovni ČR a JMK, včetně odborně 
zaměřených na tématiku vzdělávání, dopravy, sociálních otázek, rodinné politiky zdravotnictví, 
bezpečnosti, životního prostředí, podnikání, zemědělství a regionálního rozvoje. 

1.3 Mapa území působnosti MAS 

 

Obrázek 1 Mapa Územní působnosti MAS Podbrněnsko s vyznačením územních změn, hranic obcí a hranic 
NUTS II Jihovýchod 
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1.4 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.4.1 Popis historie a zkušeností MAS 

První diskuse o vzniku místního partnerství na území současné MAS Podbrněnsko se uskutečnily 
již v roce 2004. Ale až v roce 2012 došlo k založení Místní akční skupiny Podbrněnsko, o.s., která byla 
registrována dne 16. 1. 2013 na Ministerstvu vnitra ČR.  

Informace o místních akčních skupinách, jejich účelu a předmětu činnosti, zaznívaly na setkáních 
mikroregionů již v předchozích dotačních obdobích, kdy se reprezentanti vedení obce seznamovali 
s principy komunitně vedeného místního rozvoje. Žádnému z nich se však nepodařilo najít partnery 
pro místní partnerství a snahy o založení MAS ustaly. V roce 2012 iniciovalo Rybníkářství Pohořelice 
a OSEVA – trading, spol. s r.o. vznik MAS Podbrněnsko a na jejich podnět vyzvalo město Pohořelice 
svazky obcí Čistá Jihlava a Region Židlochovicko ke spolupráci. Uvedené subjekty se následně dohodly 
na založení nové MAS na území SO ORP Pohořelice a SO ORP Židlochovice. V té době však Region 
Židlochovicko také oslovila sousední MAS Slavkovské bojiště, která rovněž nabídla Regionu 
Židlochovicko možnost k připojení. Obce zvažovaly své vazby v území a Region Židlochovicko 
se nakonec rozdělil na dvě části – východní část obcí (po Měnín) přistoupila k MAS Slavkovské bojiště 
a zbývající část se spolu s Mikroregionem Rajhradsko a DSO Čistá Jihlava domluvily na vytvoření nové 
místní akční skupiny. Následovalo získávání dalších partnerů pro vytvoření místního partnerství, 
a to z řad podnikatelů i neziskového sektoru a dne 19. 11. 2012 proběhlo ustavující setkání, na kterém 
byl odsouhlasen název Podbrněnsko. K obcím, které jsou členy skrze svazky obcí, se připojily i další 
samostatné obce (Blučina, Žabčice, Vojkovice, Vranovice, Trboušany, Němčičky, Pravlov).  

Na počátku roku 2015 v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku došlo ke změně názvu 
na Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek. V první polovině téhož roku se navíc územní působnost 
MAS rozšířila o dvě obce – Kupařovice a Troskotovice.  

V souvislosti s procesem kontroly dodržování standardů MAS a jednáním nad setrváním obcí v územní 
působnosti MAS Podbrněnsko na programové období 2021–2027 souhlas se setrváním neudělily obce 
Kupařovice a Němčičky. Naopak, přibyly obce Pasohlávky a Měnín, tudíž počet obcí v MAS zůstal 
na čísle 35. 

1.4.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů do tvorby 

Proces zapojování veřejnosti je velmi důležitý aspekt tvorby strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje. Bohužel však tak, jako všechno v covidovém období, bylo i zapojování veřejnosti obtížnější. 
Nejprve byla strategie a záměr postupu konzultován po metodické stránce s firmou GaREP, spol. s r.o. 
Po počátečních konzultacích vznikly analytické podklady pro fokusní skupinu, která proběhla prezenční 
formou v sídle MAS dne 22. 4. 2021. Zároveň s vyhotovováním podkladů probíhalo i dotazníkové 
šetření zaměřené tematicky na členskou základnu, veřejnost, podnikatelský sektor, vzdělávací 
instituce, veřejnou správu a neziskové organizace. Při té příležitosti probíhal i sběr projektových 
záměrů od potenciálních žadatelů. Závěr procesu představovalo připomínkování členskou základnou a 
zároveň i možnost připomínkování širokou veřejností na webových stránkách MAS. Finální dokument 
schválila na svém jednání Výkonná rada MAS.  

1.4.3 Odkaz na úložiště záznamů 

Dokumenty z komunitního projednávání, stejně jako vzory proběhnuvších dotazníků a popis procesu 
zapojení veřejnosti jsou dostupné na webových stránkách věnovaných SCLLD 21+ MAS Podbrněnsko, 
spolek. (http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027).  

  

http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 

2.1 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

růst počtu obyvatel v produktivním věku zmenšující se počet vhodných stavebních pozemků 

růst počtu dětí stárnutí obyvatelstva 

růst vzdělanosti nedostatečné kapacity MŠ a ZŠ 

atraktivní z hlediska suburbanizace oslabování meziregionálních dopravních vazeb 

příznivá věková struktura nárůst intenzity dopravy 

růst výstavby vysoká nehodovost 

růst podnikatelských aktivit horší stav komunikací nižších řádů 

nízká úroveň nezaměstnanosti zhoršení obslužnosti některých obcí 

zemědělská tradice staré ekologické zátěže 

rozvinutá technická infrastruktura cyklotrasy vedené po rušných komunikacích 

dobré podmínky pro udržitelné zdroje energie regionální rozdíly v poskytování sociálních služeb 

dobrá dopravní dostupnost absence většího počtu volnočasových aktivit 

integrovaný dopravní systém JMK 
nedostatečná kapacita nebo absentování některých 
soc. služeb 

terén vhodný pro cyklistiku komplikované kofinancování sociálních služeb 

existence středních škol na území MAS 
silně zemědělský využívaná krajina s nízkou 
ekologickou stabilitou 

silné zastoupení sociálních služeb malá přítomnost důležitých krajinných prvků 

vliv Brna na poskytování služeb v regionu velikost půdních bloků 

 náchylnost k erozi 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

využívání udržitelných zdrojů energie 
zvyšují se tlak na kapacity v oblasti rodinné politiky, 
vzdělávání, zdravotní péče a sociálních služeb 

komunitní energetika pandemie (dopad na ekonomickou a sociální situaci) 

dobudování dopravní infrastruktury (D52, I/53, VRT) transformace dětských skupin 

cyklodoprava (mód regionální dopravy, turismus, 
volný čas, zbudování infrastruktury, vč. doprovodné 
a navazujících služeb) 

vnější změny ohrožující narušené a křehké životní 
prostředí (především klimatická změna) 

pokračující komunitní plánování sociálních služeb sucho 

příprava a předcházení dopadům změny klimatu a 
degradace životního prostředí 

eroze půdy 

ekologické zemědělství 
zhoršení kvality povrchové, podpovrchové a pitné 
vody 

oprava a využití brownfieldů pro malé a střední 
podnikání 

rozsáhlejší zemědělské znečištění (např. amoniakem) 

realizace projektu revitalizace pískoven znečištění z dopravy 

udržitelné odpadové hospodářství transformace legislativy a odpadového hospodářství 

nové formy turismu (cyklo, agro, gastro)  indukovaná doprava1 

příchod nového investora v oblasti cestovního ruchu 
(wellness Pasohlávky) 

růst územních disparit 

chytrý venkov pokračující zábor půdy 

                                                           
1 Jev v dopravě, kdy nabídka nové kapacity spojení vyvolá nárůst poptávky po ní. Například zvýšení kapacity 
pozemní komunikace vede k dalšímu zvýšení intenzity dopravy (o to více vozidel danou komunikaci využívá), 
nikoliv k očekávanému snížení. 
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2.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS 

Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

A. Adaptace na změnu klimatu 
a posilování resilience regionu2  

Území se nachází v oblasti, která je jednou z nejvíce ohrožených 
probíhající změnou klimatu v ČR (sucho, eroze, kvalita vod, 
kvalita zeleně aj.). Zároveň však disponuje řadou příležitostí, jak 
ke zmírňování dopadů klimatické změny, tak ke snižování 
a předcházení vzniku emisí na vlastním území. Potřebou je tak 
navyšování obnovitelných zdrojů energie a podpora komunitní 
energetiky (zejména fotovoltaika), navyšování energetické 
účinnosti budov a infrastruktury, navyšování a zkvalitňování 
přírodních stanovišť v území v rámci komplexní péče o krajinu 
(výsadba stromů, zalesňování, vznik biotopů, sanace 
a rekultivace pískoven, rozdělování velkých půdních bloků, 
komplexní pozemkové úpravy aj.) a nakonec i podpora 
přechodu k více udržitelné a klimaticky neutrální formě 
hospodářství a komunitního využívání zdrojů (např. komunitní 
zahrady a dílny, sdílená doprava a ekonomika aj.). S tím jsou 
svázané i environmentální aktivity, vzdělávání a osvěta. 

Podpora této oblasti by napomohla posílit ekologickou, 
respektive i ekonomickou resilienci regionu vůči změnám 
v území a to nejen přímým zkvalitňováním životního prostředí, 
ale i skrze podporu šetrnějšího a chytrého nakládání se zdroji 
a jejich spotřeby. Podpora této oblasti se bude promítat 
i do šech ostatních definovaných tematických potřeb. 

B. Podpora volnočasových aktivit 
a sportovišť 

Území se potýká s nedostatkem příležitostí kvalitního trávení 
volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel. Malá 
je především nabídka volnočasových a individuálních 
sportovních aktivit, které nejsou organizovány zájmovými 
sdruženími, spolky aj. Zájmová sdružení, spolky, organizace 
neformálního a zájmového vzdělávání apod. pak kromě 
nedostačujících kapacit řeší především problémy s vhodnými 
prostorami a často i se samotným zajištěním provozu. Potřeba 
je tedy jak v oblasti investic do infrastruktury pro trávení 
volného času (např. sportoviště, hřiště, běžecká dráha, plavecký 
bazén, cyklotrasy), tak samotné podpory provozu, vybavení 
a rozvoje výše zmíněných volnočasových organizací. 

Podpora zkvalitnění trávení volného času by měla pozitivní vliv 
jak na zdraví a kondici místního obyvatelstva, tak na navyšování 
kvality života a času stráveného v obci (prevence vzniku 
tzv. nocleháren ze suburbánních obcí v zázemí velkých měst). 
Důležitou roli by hrála v prevenci sociálně patologických jevů 
u skupiny mladistvých, i při budoucím uplatnění na trhu práce. 

C. Podpora zaměstnanosti 
a místních podnikatelů 

Území MAS se vykazuje nižší úrovní podnikání navíc posílenou 
vnitroregionálními rozdíly. Z tohoto hlediska je tak důležitá 
podpora podnikání, klíčových služeb (např. drobných prodejen 
smíšeného zboží) a místního zemědělství, včetně potřebné 
infrastruktury. Stejně tak je důležitá i podpora zpracování, 
uvádění a distribuce místních zemědělských a řemeslných 
výrobků na trh a navyšování konkurenceschopnosti podnikání, 

                                                           
2 Resilience je odolnost vůči negativním změnám a schopnost překonat zvládat nepříznivé situace. 
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Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

často přímo v regionu principem zkracování dodavatelských 
řetězců a prodejem ze dvora. S tím souvisí i podpora 
podnikatelů skrze certifikaci regionální značkou. Vhodné 
by z hlediska konkurenceschopnosti bylo také napomáhání 
digitalizaci, automatizaci a robotizaci, vzniku podnikatelských 
inkubátorů, sdílení zdrojů (např. pracovníků, prostor, 
pomůcek), vzdělávání a jiných inovací v podnikání. 

Další potřebou je i podpora revitalizace brownfieldů na území 
MAS, nejčastěji opuštěných zemědělských, průmyslových 
a vojenských objektů, a jejich opětovné využití, kromě jiného 
i pro podnikatelské aktivity. 

Podpora této oblasti by napomohla vytvoření nových 
pracovních míst, zachování silné zemědělské tradice, rozvoji 
více udržitelného zemědělství, řemesel a obecně lidem 
ekonomicky postiženým pandemií. Tyto kroky by napomohly 
částečně i ke snižování emisní stopy a celkově by se promítly na 
vyšší ekonomické a částečně i ekologické odolnosti regionu. 

D. Modernizace technické 
infrastruktury a odpadového 
hospodářství 

Území se nachází v oblasti oblíbené z hlediska suburbanizace 
a počet obyvatel v MAS se dlouhodobě rychle navyšuje. Mnoha 
obcím tak přestává stačit kapacita technické infrastruktury 
(ČOV, kanalizace) a potýkají se s potřebou zlepšit a zefektivnit 
odpadové hospodářství. S ohledem na rozvoj využívání ICT, 
telekomunikace a teleworkingu umocněný probíhající 
pandemií je dále vhodné zajistit dostupnost vysokorychlostního 
internetu v obcích. 

Investice v této oblasti by napomohly území zajistit splnění 
limitů související s vodohospodářskou infrastrukturou 
a připravit se na konec skládkování využitelných odpadů 
do roku 2030. Kvalitní internetové spojení by pak poskytlo 
vhodné podmínky pro rozvoj podnikání, flexibilních forem 
zaměstnávání, včetně práce z domu a zprostředkování virtuální 
výuky na školách. Tím pádem by přispělo i k ekonomickému 
rozvoji a větší odolnosti proti neočekávaným krizím 
jako je právě probíhající pandemie. 

E. Podpora sociálních a zdravotních 
služeb 

Území je z pohledu dostupnosti zdravotních a sociálních služeb 
silně ovlivněno blízkostí Brna, které poskytuje velkou škálu 
specializovaných služeb. Znatelné rozdíly jsou i v území 
samotném, kdy jeden z vnitřních regionů je méně obsloužen 
než druhý, regiony však nejsou dostatečně dopravně 
propojeny. Oba tyto faktory komplikují dostupnost sociálních 
a zdravotních služeb nejen pro méně mobilní obyvatele. 
Důležité je tak posílení dostupnosti sociálních a zdravotních 
služeb přímo v území (např. pobytová zařízení, denní 
stacionáře, rozšíření zdravotního střediska, navýšení počtu 
praktických i odborných lékařů, zkvalitňování zázemí IZS), 
zejména jejich terénních a ambulantních forem (pečovatelská 
služba, lékař, osobní asistence, raná péče, zvýšení počtu složek 
IZS aj.), a to především s ohledem na postupné stárnutí 
populace a ztenčování současných kapacit těchto služeb. 
Další prioritou je také začleňování sociálně a zdravotně 
znevýhodněných do života v území a podpora tohoto procesu 
(osvěta, dobrovolnictví, sousedská výpomoc, vznik sociálních 
podniků, chráněných dílen, podporovaných pracovních míst, 
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Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

navýšení komunitních a sociálních pracovníků, zabezpečení 
bytů pro seniory, handicapované, sociálně slabší a mladé 
obyvatele, vznik aktualizace Komunitního plánu sociálních 
služeb aj.). 

Podpora této potřeby by zajistila dostatečnou kapacitu služeb 
odpovídající růstu a stárnutí obyvatel a zlepšení situace 
obyvatel ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. 

F. Podpora kulturního dědictví 
a komunitního života v obci 

Území je z kulturního hlediska bohatým regionem zakládajícím 
si na svých tradicích, akcích a dalších etnografických 
specifikách, žijící silným komunitním a spolkovým životem. 
Nachází se zde množství drobných sakrálních staveb a jiných 
památkových objektů. Potřebná je tak podpora místních 
i mezigeneračních aktivit a spolků napříč různými cílovými 
skupinami. A to včetně zajištění vhodné infrastruktury, 
vybavení, vzdělávání, vzájemné spolupráce, propagace 
a dalšího. Stejně tak jsou potřebné investice do péče 
o památkové a kulturní objekty. 

Investice v této oblasti by napomohly k zachování kulturního 
a historického dědictví, jeho znovu využití, navyšování kvality 
života a času stráveného v obci a dále také utužení mezilidských 
vztahů a prevenci konfliktů. 

G. Zlepšování kvality a bezpečnosti 
veřejných prostranství a dopravní 
infrastruktury 

Obce na území se dlouhodobě snaží o rozvoj a zkvalitňování 
veřejných prostranství a infrastruktury. Problematický 
je zejména stav pozemních komunikací nižších kategorií 
(od III. třídy). Obce se dále potýkají s absencí, špatným stavem 
či propojeností chodníků, cyklostezek a parkovacích míst 
(včetně P+R parkoviště) nebo kvalitou veřejných prostranství 
a jejich doplňkové infrastruktury (např. veřejná WC, odpadkové 
koše). Územím dále procházejí důležité dopravní tepny, což má 
negativní vliv na bezpečnost dopravy uvnitř i mezi obcemi 
(nehodovost, nedodržování rychlostí, nebezpečí pro cyklisty). 
Také se zde nacházejí lokality, které se potýkají s vandalismem, 
kriminalitou a výskytem problémových osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Z těchto důvodů je třeba podpora 
prevence kriminality a posílení činnosti policie. 

Podpora této oblasti by zajistila lepší propojenost, bezpečnost 
a kvalitu zmíněných komunikací a veřejného prostoru, 
respektive jednotlivých obcí a celého území. Došlo 
by k omezení nebezpečných situací mezi jednotlivými 
dopravními módy, podpoře udržitelnější multimodální formy 
dopravy3 a nakonec i snížení výskytu kriminálního jednání 
a sociálně patologických jevů. 

H. Navyšování potenciálu regionu 
v oblasti udržitelné místní 
dopravy a cestovního ruchu 

Území se potýká se špatným dopravním propojením uvnitř 
regionu z hlediska udržitelných módů dopravy (spoje VHD, 
existence cyklostezek, bezpečné úseky cyklotras). Také v něm 
absentuje přítomnost větších turistických atraktivit. Území 
v současnosti nabízí příznivé podmínky hlavně z hlediska 
cykloturistiky a jednodenních výletů po okolí. Problémem je 
proto chybějící, nedostatečně propojená, nevhodně trasovaná 
až nebezpečná cyklistická infrastruktura. Území dále postrádá 

                                                           
3 Druh dopravy kombinující více druhů dopravy na jedné trase, např. kolo, autobus, vlak. 
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Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

přítomnost turistických tras, poznávacích stezek a jejich 
značení napomáhající orientaci a propojenosti území. 
Stejně tak   doprovodný mobiliář a turistickou infrastrukturu 
(např. odpočívadlo, sociální zařízení, občerstvení, cyklobox, 
TIC). 

Investice do této oblasti by tak napomohly jak rozvoji turismu 
v území, tak rozvoji udržitelnější a bezpečnější regionální 
dopravy a snižování vlivu motorové dopravy na území. Kromě 
toho by přispěly i ke zkvalitnění trávení volného času místních 
obyvatel. 

I. Navyšování kapacit a podpora 
inovací ve vzdělávání 

S ohledem na polohu území v suburbánním zázemí Brna 
zde dlouhodobě roste počet dětí a žáků navštěvujících místní 
školy a školská zařízení, jejichž kapacity se ztenčují a již 
v současnosti v mnoha školách nedostačují (totéž platí 
i o školských zařízeních, včetně školních jídelen). Nedostatečné 
kapacity u dětí v předškolním věku v minulosti částečně řešily 
Dětské skupiny, jejich počet však také není dostatečný. 
Problémem je navíc i umisťování dětí mladších 3 let, který 
by mohly řešit Dětské skupiny, jesle či jiná obdobná forma. 
Kromě toho je v území malé zastoupení alternativních druhů 
vzdělávání (např. lesní školky). Podporu by si zasloužily 
i organizace neformálního a zájmového vzdělávání. Větší 
pozornost je potřeba věnovat i inovacím ve vzdělávání 
a vybavení škol, školských zařízení a organizací neformálního 
a zájmového vzdělávání. 

Podpora této oblasti by zajistila dostupnost kvalitního 
a pokrokového vzdělání, co nejblíže místu bydliště obyvatel 
území, stejně tak jako lepší podmínky pro návrat rodičů 
z rodičovské dovolené do zaměstnání. 
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3. STRATEGICKÁ ČÁST 

3.1 Strategický rámec 

3.1.1 Vize 

 „Podbrněnsko je progresivním venkovským regionem, který přejímá nejnovější rozvojové trendy. 
Aktivně se snaží napříč různými společenskými sférami předcházet a minimalizovat dopady klimatické 
změny, stejně tak jako navyšovat kvalitu veřejného prostoru a životního prostředí. Daří se zde 
inovativnímu podnikání, řemeslům i místním producentům, čímž je navyšována soběstačnost regionu. 
Žijí zde informovaní, vzdělaní a angažovaní obyvatelé, kteří mají dostatek kvalitních pracovních 
příležitostí a možností pro volnočasové vyžití. Na území Podbrněnska se dostává důstojné péče všem, 
kteří ji potřebují. Bují zde mezigenerační, kulturní život a vzájemná pospolitost vytvářející jedinečného 
genia loci, kde místní rádi žijí a turisté se sem rádi vracejí.“ 

3.1.2 Strategický cíl – Zajistit kvalitní a udržitelný život v regionu 

Indikátor Výchozí hodnota Cílová hodnota Měrná jednotka 

Počet obyvatel 46 360 50 000 počet 

Počet podpořených či animovaných projektů 
s MAS 

0 120 počet 

Výše podpořených a animovaných projektů s MAS 0 100 mil. Kč 

3.1.3 Specifické cíle a opatření 

Specifický cíl 1: Budování podmínek pro udržitelný rozvoj místního podnikání a zaměstnanosti 

Rozvojová potřeba:  

A. Adaptace na změnu klimatu a posilování resilience regionu 

C. Podpora zaměstnanosti a místních podnikatelů 

D. Modernizace technické infrastruktury a odpadového hospodářství 

Indikátor Výchozí hodnota Cílová hodnota Měrná jednotka 

Počet certifikací regionální značkou 3 15 počet 

Míra podnikatelské aktivity 21,8 24,0 % 

Ekologické zemědělství na zemědělské půdě 2,77 5,00 % 

Opatření 1.1: Podpora zemědělského podnikání a infrastruktury 

Opatření se zaměřuje na investice do vybavení a zázemí pro zemědělské podniky, zejména smart řešení 
jako např. technika s GPS, využití dronů, fotovoltaika na zemědělských stavbách či z hlediska chovu 
nebo pěstování na vhodných plochách). Dále se snaží o podporu vzniku zemědělské infrastruktury, 
jako jsou polní cesty, a o zavádění protierozních prvků a technik do zemědělství a zemědělské krajiny 
(mozaikovité výsevy, rozčleňování velkých půdních bloků, zelené pásy, interakční prvky, zpevňování 
okrajů půdních bloků aj.). Podporováno bude taktéž ekologické zemědělství. 

Cílem celého opatření je vytvořit preciznější a udržitelnější zemědělství, šetrnější k půdě a přírodě, 
které bude schopné reagovat na změnu klimatu, tedy extrémní výkyvy počasí a prohlubující se sucho 
a zároveň přispět k potravinově soběstačnějšímu regionu a stabilní zaměstnanosti v tradičním 
zemědělském sektoru. 
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Opatření 1.2 Podpora transformace a inovace nezemědělského podnikání 

Opatření zajišťuje podporu všech malých a středních nezemědělských podnikatelů s důrazem 
na zavádění inovací a na transformaci k udržitelnějšímu, efektivnějšímu a konkurenceschopnějšímu 
provozu. S tím je spjata digitalizace, robotizace a automatizace výroby posilující technologickou úroveň 
podnikání na venkově. Důležitým prvkem těchto inovací je zejména snaha o snižování uhlíkové stopy 
a energeticky úsporná opatření spjatá s provozem podniků. Zároveň také efektivnější nakládání 
s odpadem a podpora zpracování druhotných surovin v podniku. Nakonec je tímto opatřením 
podporováno i zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh s důrazem na podporu původních 
domácích plodin a zkracování dodavatelských řetězců a prodej ze dvora. Opatření navýší míru a úroveň 
podnikatelské aktivity a vytvoří konkurenceschopné podnikatelské prostředí generující pracovní 
příležitosti a přidanou hodnotu v regionu, a to s co nejmenším negativním vlivem na kvalitu života 
a životního prostředí. 

Opatření 1.3 Podpora aktivit napomáhajících v začátcích lokálního podnikání a s následnou propagací 

Cílem je podpora alternativních, progresivních a nekonvenčních forem zaměstnávání a produkce 
vycházející z místních potřeb, specifik a dostupných zdrojů. Tato podpora může být zprostředkována 
skrze zaměstnanecké programy umožňující flexibilní formy zaměstnávání, pracovní mentoring, 
tréninková pracovní místa, stáže, komunitně prospěšné zaměstnávání, podnikatelské inkubátory, 
podnikání na zkoušku aj. Tyto programy tak umožní a usnadní vstup či návrat na trh práce u absolventů, 
dlouhodobě nezaměstnaných, lidí po rodičovské dovolené nebo ve věku nad 50 let, stejně tak jako 
u lidí ve složitější zdravotní, sociální, rodinné nebo jiné situaci. Další možností je pak podpora místních 
producentů a výrobců skrze vzdělávací aktivity a organizace napomáhající s rozvojem podnikání a jeho 
propagací, stejně tak jako se vznikem komunitní formy produkce a spotřeby zdrojů v území 
(např. spolupráce s Podnikni to, Regionální značkou, vznik trhů a různých forem sdílené ekonomiky 
apod.) Tím bude zajištěn i vznik krátkých dodavatelských řetězců a sociálního, ekologického 
a komunitou podporovaného zemědělství, farmaření, řemeslné výroby a služeb. 

Specifický cíl 2 Adaptace regionu na klimatickou změnu a zlepšení kvality životního prostředí 

Rozvojová potřeba:  

A. Adaptace na změnu klimatu a posilování resilience regionu 

G. Zlepšování kvality a bezpečnosti veřejných prostranství a dopravní infrastruktury 

D. Modernizace technické infrastruktury odpadového hospodářství 

Indikátor Výchozí hodnota Cílová hodnota Měrná jednotka 

Instalovaný výkon OZE na základě licencí 
udělených ERÚ  

5,1 25,0 MW 

Počet energetických komunit 0 1 počet 

Opatření 2.1 Aktivizace regionu v oblasti energetické transformace a komunitní energetiky 

Toto opatření má jako jedno z průřezových témat nadcházejícího období za cíl snižovat energetickou 
náročnost veřejných budov, infrastruktury a technologií a podpořit vznik infrastruktury obnovitelných 
zdrojů energie (zejména fotovoltaiky) a energetických společenství za účelem navýšení adaptability 
regionu na klimatickou změnu a zkvalitnění vnitřního prostředí budov. Záměrem je šetrné a efektivní 
nakládání s energetickými zdroji, které napomáhá ke snižování uhlíkové stopy, navyšování odolnosti 
a energetické soběstačnosti z klimatického hlediska významně ohroženého regionu. 
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Opatření 2.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství 

Opatření se zaměřuje na revitalizaci stávajících veřejných prostranství, budování nových veřejných 
prostranství na nevyužívaných plochách a posilování modrozelené infrastruktury z hlediska přírodních 
struktur narušeného regionu. Důraz je kladen na navyšování retenční schopnosti veřejných ploch 
a krajiny (např. povrchy a podloží umožňující lepší zasakování vody, retenční a akumulační nádrže, 
průlehy), zkvalitňování a rozšiřování přírodních stanovišť a zeleně (např. výsadba stromů, zalesňování, 
vznik biotopů, sanace a rekultivace pískoven, brownfieldů a ekologických zátěží, rozdělování velkých 
půdních bloků, komplexní pozemkové úpravy), vznik vodních prvků (např. mokřady, tůně) a výstavbu 
vhodně zvolené doplňkové infrastruktury (např. hřiště, herní prvky, mobiliář, sociální zařízení) v rámci 
komplexní péče o krajinu, které umožní kvalitní trávení volného času obyvatel regionu zároveň 
zajišťující i vhodné podmínky pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. 

Opatření 2.3 Podpora environmentálních aktivit a vzdělávání 

Důležitým opatřením pro zkvalitňování životního prostředí, posílení občanské zodpovědnosti, 
pochopení probíhající klimatické změny a prevenci proti aktivitám degradujících životní prostředí 
jsou vzdělávací a environmentální aktivity. Navyšování povědomí mezi veřejností o fungování 
a současném stavu země, životního prostředí a klimatu, výhledových scénářích a krocích, 
které je vhodné v této oblasti podniknout bude zprostředkováno pomocí přednášek, školních hodin, 
workshopů, tematických dní, táborů, exkurzí a dalších typů aktivit. 

Opatření 2.4 Podpora šetrného a chytrého nakládání se zdroji 

Cílem tohoto průřezového opatření je podpora smart technologií a přístupů týkajících se šetrného 
nakládání s přírodními a materiálními zdroji. Jedná se např. o vodu (využívání šedé a dešťové vody), 
půdu (precizní a přírodě blízké, ekologické zemědělství) nebo materiály používané v zemědělské 
a průmyslové výrobě (např. ekodesign výrobků). Mimo to je hlavním zájmem i transformace 
odpadového hospodářství vedoucí ke snižování a lepšímu využití vyprodukovaného odpadu 
a jeho nezbytné likvidaci. Další formou naplňování opatření je i zavádění a rozšiřování komunitního 
využívání zdrojů a sdílené ekonomiky ve formě např. komunitních zahrad a dílen, sdílené dopravy 
a coworkingu. Opatření pomůže regionu připravit se na konec skládkování využitelných odpadů 
v roce 2030, a tím sníží v regionu emisní stopu a dopad na životní prostředí plynoucí ze zemědělské 
i průmyslové výroby a služeb. 

Specifický cíl 3 Posilování komunitního a kulturního života a sociální oblasti v regionu 

Rozvojová potřeba:  

B - Podpora volnočasových aktivit a sportovišť 

E - Podpora sociálních a zdravotních služeb 

F- Podpora kulturního dědictví a komunitního života v obci 

I - Navyšování kapacit a podpora inovací ve vzdělávání 

Indikátor Výchozí hodnota Cílová hodnota Měrná jednotka 

Počet poskytovaných sociálních služeb na území 
MAS 

27 30 počet 

Kapacita škol a školských zařízení 20 293 21 000 počet 

Počet podpořených či animovaných projektů 
s MAS ve vzdělávání 

0 20 počet 
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Opatření 3.1 Investice a vybavení v sociálních službách a sociální práci 

Opatření se zaměřuje na zajištění kvalitní infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a sociální 
práce přímo na území MAS, tak aby byly dostupné všem těm, kteří je potřebují, včetně méně mobilních 
obyvatel regionu. Bude se jednat o podporu investic a vybavení do pobytových, ambulantních 
a terénních sociálních služeb (poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů), které by reagovaly na postupné stárnutí populace a ztenčování 
současných kapacit těchto služeb, stejně tak jako na rozdílnou dostupnost sociálních služeb v regionu 
i jejich centralizaci v Brně. Rovněž bude podpořena i sociální práce a komunitní sociální práce ve smyslu 
investic a vybavení, jako například výstavba a vznik komunitních center, s cílem zajistit cílové skupiny 
obyvatel a podpořit venkovská společenství. 

Opatření 3.2 Podpora aktivit v sociálních službách a sociální práci 

Opatření má za cíl stimulovat vznik aktivit v sociálních službách a sociální práci napomáhajících 
k utužování mezilidských a mezigeneračních vztahů aktivizací, vzděláváním a socializací místních 
komunit prostřednictvím komunitních center a dalších forem sociální práce. Podpoří začleňování 
sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel do života v území a zasadí se o posilování 
místního dobrovolnictví, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci a mezigeneračních výměn. Pozitivním 
výsledkem opatření bude větší sociální stabilita komunit a lepší vztahy v obcích. Podporována bude 
místní pospolitost a posilování rodinných vazeb. Zároveň bude podporována neformální, paliativní 
a hospicová péče. Nedílnou součástí by bylo vzdělávání a edukační aktivity spojené s osvětou v oblasti 
sociální tématiky. Těmito způsoby bude zajištěna prevence proti sociálnímu vyloučení a chudobě 
a zároveň posílen zájem o komunitu a chápání významu lokálního dobrovolnictví, spolupráce, 
výpomoci a dalších specifických potřeb obyvatel. 

Opatření 3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti v obcích 

Toto opatření se věnuje rozvoji kulturních a spolkových zařízení na území MAS, včetně 
neprofesionálních knihoven. Jedná se o podporu zájmových sdružení, spolků, neziskových 
organizací   neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání a další, a to z hlediska dostatečné 
kapacity, vhodných prostor, vybavení a zajištění provozu a pořádání aktivit. Opatření povede 
k navyšování kvality života, času stráveného v obci a posílení vztahů místních obyvatel a komunity, 
včetně nově přistěhovalých. Stejně tak bude fungovat jako prevence sociálně patologických jevů 
u skupiny mladistvých, posilování uplatnění mladistvých na trhu práce a k utužení mezilidských 
i mezigeneračních vztahů a prevenci konfliktů. 

Opatření 3.4 Podpora všech forem vzdělávání, vzdělávacích aktivit a vzdělávací infrastruktury 

Opatření usiluje o zajištění dostatečné kapacity, kvality infrastruktury a vybavení vzdělávacích institucí 
(MŠ, dětské skupiny, ZŠ, SŠ), neformálních, zájmových a celoživotně vzdělávacích institucí a kulturně 
vzdělávacích institucí (muzea, profesionální knihovny). A to s ohledem na velký počet dětí v regionu, 
vývojové trendy a inovace ve vzdělávání a potřebné zázemí a vybavení. Potřebných změn bude 
dosahováno i díky výchovně-vzdělávacím aktivitám, tvorbě strategických dokumentů a dalším 
aktivitám ve vzdělávání nejen v rámci MAP a Středního článku. 
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Specifický cíl 4 Rozvoj a zkvalitňování vybavenosti obcí 

Rozvojová potřeba:  

B - Podpora volnočasových aktivit a sportovišť 

C - Podpora zaměstnanosti a místních podnikatelů 

D - Zlepšení stavu technické infrastruktury odpadového hospodářství 

F - Podpora kulturního dědictví a komunitního života v obci 

G - Zlepšování kvality a bezpečnosti veřejných prostranství a dopravní infrastruktury 

H - Navyšování potenciálu regionu v oblasti udržitelné místní dopravy a cestovního ruchu 

Indikátor Výchozí hodnota Cílová hodnota Měrná jednotka 

Počet dopravních nehod 282 260 počet 

Počet hromadných ubytovacích zařízení 29 35 počet 

Opatření 4.1 Zavádění bezpečnějších a udržitelnějších forem dopravy a dopravní infrastruktury 

Opatření zajišťuje zbudování bezpečnějších úseků a dopravních prvků především pro pěší, a zároveň 
doplňkově i investice do místních komunikací, s cílem snížit nehodovost, zpřehlednit situaci a usnadnit 
mobilitu v regionu trpícím vysokou dopravní intenzitou (např. vznik vhodné infrastruktury v místech 
křížení módů dopravy nebo instalace zklidňujících prvků v nehodových lokalitách). Důležitým prvkem 
opatření je také podpora vzájemně propojených udržitelnějších módů dopravy především skrze 
výstavbu, modernizaci a rekonstrukci pro region vhodné cyklistické a její doprovodné infrastruktury. 
Opatření tak usnadní každodenní mobilitu místních obyvatel a zároveň sníží uhlíkovou stopu regionu. 

Opatření 4.2 Podpora venkovského cestovního ruchu a doprovodné infrastruktury 

Cílem opatření je podpora rozvoje udržitelného venkovského cestovního ruchu skrze revitalizaci a péči 
o kulturní památky, návštěvnická a edukační centra, zavádění systémů návštěvnického managementu 
a zbudování infrastruktury cestovního ruchu zejména v podobě turistických tras, různých forem stezek 
(veřejné, pěší, cyklistické, lyžařské, hippo a dalších tematických), značení, mobiliářů, odpočívadel, 
sociálního zařízení, občerstvení, cykloboxů, turistických informačních center a dalších doprovodných 
prvků cestovního ruchu. Opatření napomůže zachování kulturního dědictví a jeho aktivního využívání, 
a růstu podnikání v sektoru cestovního ruchu. Dále také i k lepší orientaci a propojenosti území 
umožňující kvalitní trávení volného času nejen pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele. 

Opatření 4.3 Zkvalitňování technické infrastruktury 

Opatření se zaměřuje na zajištění kapacitně a kvalitativně odpovídající technické infrastruktury, 
která bude v oblíbené suburbánní oblasti Brna s dlouhodobě rostoucím počtem obyvatel 
nedostačující. Zejména se jedná o zkapacitnění čistíren odpadních vod a kanalizace, zajištění zdrojů 
pitné vody a revitalizaci nebo zbudování veřejného osvětlení. Podpora budování infrastruktury 
vysokorychlostního internetu napomůže rozvoji podnikání a rozšíření flexibilních forem zaměstnání 
a vzdělávání a tím i zajistí větší ekonomickou odolnost regionu a umožní reagovat na nenadálé změny. 
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Specifický cíl 5 Koordinace a spolupráce napříč regionem 

Rozvojová potřeba:  

A - Adaptace na změnu klimatu a posilování resilience regionu   

B - Podpora volnočasových aktivit a sportovišť 

C - Podpora zaměstnanosti a místních podnikatelů 

D - Modernizace technické infrastruktury a odpadového hospodářství 

E - Podpora sociálních a zdravotních služeb 

F - Podpora kulturního dědictví a komunitního života v obci 

G - Zlepšování kvality a bezpečnosti veřejných prostranství a dopravní infrastruktury 

H - Navyšování potenciálu regionu v oblasti udržitelné místní dopravy a cestovního ruchu 

I - Navyšování kapacit a podpora inovací ve vzdělávání 

Opatření 5.1 Koordinace a spolupráce napříč regionem 

Opatření je zaměřené na podporu a rozvoj komplexní koordinace procesů s cílem zajištění kvalitního 
rozvoje regionu MAS Podbrněnsko a obcí, která je založena především na spolupráci jednotlivých 
místních aktérů v území i veřejnosti, nicméně i na individuální koordinaci na úrovni obcí a měst. 
Právě v případě společné koordinace a spolupráce se zapojením širokého spektra místních aktérů 
je možné dosáhnout regionální konsensu a kvalitního rozvoje území s maximálním přihlédnutím 
na potřeby regionu i individuální potřeby jednotlivých obcí, subjektů a jedinců. Jedná se tedy například 
o aktivity zaměřené na podporu plánování a zpracování strategických dokumentů (např. programy 
rozvoje obcí, generely, pasporty, koncepce škol a školských institucí, komunitní plány sociálních služeb, 
energetické koncepce, klimatické plány a strategie a další systematické a koncepční dokumenty 
zajišťující kvalitativní a efektivní rozvoj dané oblasti), aktivizace místních aktérů s cílem zapojení 
do spolupráce a koordinace rozvoje, a to včetně koordinace investičních akcí, přenášení příkladů dobré 
praxe mezi aktéry v území MAS, ale i z jiných území ČR a zahraničí apod. 
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Tabulka 2 Schéma hierarchie strategických cílů, specifických cílů a opatření SCLLD MAS Podbrněnsko 2021+ 

Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření 

Zajistit kvalitní a udržitelný život 
v regionu 

 Počet obyvatel na území 
MAS 

 Počet podpořených 
či animovaných projektů 
s MAS 

 Výše podpořených 
a animovaných projektů 
s MAS 

1 Budování podmínek pro udržitelný rozvoj 
místního podnikání a zaměstnanosti 

1.1 Podpora zemědělského podnikání 
a infrastruktury 

1.2 Podpora transformace a inovace 
nezemědělského podnikání 

1.3 Podpora aktivit napomáhajících v začátcích 
lokálního podnikání a s následnou propagací 

2 Adaptace regionu na klimatickou změnu 
a zlepšení kvality životního prostředí 

2.1 Aktivizace regionu v oblasti energetické 
transformace a komunitní energetiky  

2.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství 

2.3 Podpora environmentálních aktivit 
a vzdělávání 

2.4 Podpora šetrného a chytrého nakládání 
se zdroji 

3 Posilování komunitního a kulturního života 
a sociální oblasti v regionu 

3.1 Investice a vybavení v sociálních službách 
a sociální práci  

3.2 Podpora aktivit v sociálních službách 
a sociální práci 

3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti v obcích 

3.4 Podpora všech forem vzdělávání, 
vzdělávacích aktivit a kulturně vzdělávací 
infrastruktury 

4 Rozvoj a zkvalitňování vybavenosti obcí 

4.1 Zavádění bezpečnějších a udržitelnějších 
forem dopravy a dopravní infrastruktury 

4.2 Podpora venkovského cestovního ruchu 
a doprovodné infrastruktury 

4.3 Zkvalitňování technické infrastruktury 

5 Koordinace a spolupráce napříč regionem 5.1 Koordinace a spolupráce napříč regionem 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ 

Tabulka 3 Soulad opatření Strategického rámce SCLLD se Specifickými cíli SRR ČR 21+ 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1 Budování podmínek pro udržitelný 
rozvoj místního podnikání a zaměstnanosti  

Specifický cíl 2.1: Zlepšovat podmínky pro posun domácích 
i zahraničních firem od nákladově orientované 
konkurenceschopnosti směrem ke konkurenceschopnosti 
založené na znalostech a rozvíjet inteligentní specializaci 
v aglomeracích a jejich zázemí 

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

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

Specifický cíl 4.1: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat 
se změnami na globálních trzích 

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

1.2 Podpora transformace a inovace 
nezemědělského podnikání 

Specifický cíl 2.1: Zlepšovat podmínky pro posun domácích 
i zahraničních firem od nákladově orientované 
konkurenceschopnosti směrem ke konkurenceschopnosti 
založené na znalostech a rozvíjet inteligentní specializaci 
v aglomeracích a jejich zázemí 

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

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

Specifický cíl 4.1: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat 
se změnami na globálních trzích 

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

1.3 Podpora aktivit napomáhajících 
v začátcích lokálního podnikání a následnou 
propagací 

Specifický cíl 2.1: Zlepšovat podmínky pro posun domácích 
i zahraničních firem od nákladově orientované 
konkurenceschopnosti směrem ke konkurenceschopnosti 
založené na znalostech a rozvíjet inteligentní specializaci 
v aglomeracích a jejich zázemí 

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

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

Specifický cíl 4.1: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat 
se změnami na globálních trzích 

Specifický cíl 4.6: Revitalizovat a regenerovat území pro lepší 
podnikání a zdravější život obyvatel 
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Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

2.1 Aktivizace regionu v oblasti energetické 
transformace a komunitní energetiky  

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

Specifický cíl 2.4: Efektivně řešit problémy životního prostředí 
spojené s koncentrací velkého množství obyvatel a adaptovat 
aglomerace na změnu klimatu 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálních center 

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

2.2 Revitalizace krajiny a veřejných 
prostranství 

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

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

Specifický cíl 2.4: Efektivně řešit problémy životního prostředí 
spojené s koncentrací velkého množství obyvatel a adaptovat 
aglomerace na změnu klimatu 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

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

2.3 Podpora environmentálních aktivit 
a vzdělávání 

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

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

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení 

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

2.4 Podpora šetrného a chytrého nakládání 
se zdroji 

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

Specifický cíl 2.4: Efektivně řešit problémy životního prostředí 
spojené s koncentrací velkého množství obyvatel a adaptovat 
aglomerace na změnu klimatu 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

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

Specifický cíl 6.3: Zohledňovat územní dimenzi v rámci 
sektorových politik a rozvíjet SMART řešení 
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Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.1 Investice a vybavení v sociálních 
službách a sociální práci 

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

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení 

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

3.2 Podpora aktivit v sociálních službách 
a sociální práci 

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

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení 

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

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

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

Specifický cíl 4.1: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat 
se změnami na globálních trzích. 

Specifický cíl 4.5: Odstranění bariér rozvoje souvisejících 
se sociální nestabilitou a lepší využití potenciálu k proměně 
a rozvoji krajů 

3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti 
v obcích 

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

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení 

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

Specifický cíl 4.4: Zajistit kompetentní lidi/pracovníky 
pro průmysl, služby a veřejnou správu 
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Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.4 Podpora všech forem vzdělávání, 
vzdělávacích aktivit a kulturně vzdělávací 
infrastruktury 

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

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení 

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

Specifický cíl 4.4: Zajistit kompetentní lidi/pracovníky 
pro průmysl, služby a veřejnou správu 

4.1 Zavádění bezpečnějších a udržitelnějších 
forem dopravy a dopravní infrastruktury 

Specifický cíl 2.2: Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na 
blízká, velká sídla za hranicemi a na sousední aglomerace 
nebo metropole, zlepšit dopravu mezi jádry aglomerací 
a jejich zázemím a zlepšovat podmínky pro atraktivitu jiných 
způsobů dopravy než individuální automobilové dopravy 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů 
Specifický cíl 4.6: Revitalizovat a regenerovat území pro lepší 

podnikání a zdravější život obyvatel 

4.2 Podpora venkovského cestovního ruchu 
a doprovodné infrastruktury 

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb 
a předcházení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení 

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

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

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

4.3 Zkvalitňování technické infrastruktury Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci 
ekonomické základny regionálních center a jejich 
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám 
trhu práce 

Specifický cíl 4.1: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat 
se změnami na globálních trzích. 

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

5.1 Podpora strategického plánování, 
rozvojových dokumentů a spolupráce 
v regionu 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat 
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci 

Specifický cíl 6.1: Posilovat koordinaci strategického 
a územního plánování 

Specifický cíl 6.2: Rozvíjet strategické plánování na bázi 
funkčních regionů a posilovat spolupráci aktérů v území 

Specifický cíl 6.3: Zohledňovat územní dimenzi v rámci 
sektorových politik a rozvíjet SMART řešení 

Specifický cíl 6.5.: Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního 
rozvoje 
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie 

Z předcházející kapitoly je zřejmá propojenost jednotlivých subjektů a místních aktérů v rámci Místní 
akční skupiny Podbrněnsko, což samo o sobě vypovídá o MAS jako nástroji a prvku integrace v území. 
V rámci činností MAS dochází k setkávání a spolupráci různých subjektů, různých oblastí a různých 
aktivit, což posiluje integrované rysy MAS, která tím plní funkci integrovaného nástroje místního 
rozvoje. 

3.3.1 Vysvětlení vazeb mezi opatřeními Strategického rámce SCLLD 21+ 

 Opatření 1.1 Podpora zemědělského podnikání a infrastruktury 
• 1.2 Související podpora podnikání a zpracování zemědělských produktů 
• 1.3 Podpora podnikání a nových forem zaměstnanosti, šetrné nakládání s lidskými zdroji, 

certifikace kvality a propagace v zemědělství 
• 2.1 Podpora obnovitelných zdrojů energie a energetické transformace zemědělství 
• 2.2 Zemědělství jako významné krajinotvorné odvětví v území, proto snaha o obnovu 

krajiny, udržitelnou krajinu a kvalitní životní prostředí a veřejná prostranství 
• 2.3 Podpora nových forem a udržitelného zemědělství skrze environmentální aktivity 

a vzdělání 
• 2.4 Podpora udržitelného a smart zemědělství ve spojitosti s šetrným nakládáním 

s přírodními zdroji 
• 3.1 Podpora zemědělského podnikání jako nositele sociálních podniků, chráněných dílen 

a obdobných subjektů se sociálním dopadem 
• 3.2 Podpora zemědělského podnikání jako nositele sociálních podniků, chráněných dílen 

a obdobných subjektů se sociálním dopadem 
• 3.4 Podpora regionálního trhu práce a uplatnění absolventů základních a středních škol 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše uvedené vazby 

 Opatření 1.2 Podpora transformace a inovace nezemědělského podnikání 
• 1.3 Podpora podnikání a nových forem zaměstnanosti, šetrné nakládání s lidskými zdroji, 

certifikace kvality a propagace podnikání 
• 2.1 Podpora obnovitelných zdrojů energie a energetické transformace podnikání 
• 3.1 Zvýšení povědomí o vlastním podílu na tvorbě a podobě krajiny a veřejného prostranství 
• 2.3 Podpora nových forem a udržitelného podnikání skrze environmentální aktivity 

a vzdělání 
• 2.4 Podpora udržitelného podnikání ve spojitosti s šetrným nakládáním s přírodními zdroji, 

včetně smart řešení 
• 3.1 Podpora podnikání jako nositele sociálních podniků, chráněných dílen a obdobných 

subjektů se sociálním dopadem 
• 3.2 Podpora podnikání jako nositele sociálních podniků, chráněných dílen a obdobných 

subjektů se sociálním dopadem 
• 3.4 Podpora regionálního trhu práce a uplatnění absolventů základních a středních škol 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše uvedené vazby 

 Opatření 1.3 Podpora aktivit napomáhajících v začátcích lokálního podnikání a s následnou 
propagací 
• 2.1 Propagace a podpora energetické transformace a udržitelného podnikání u začínajících 

podnikatelů 
• 2.2 Podpora stabilního a udržitelného prostředí a krajiny u začínajících podnikatelů 
• 2.3 Podpora začínajícího podnikání a propagace ve spojitosti skrze vzdělávací 

i environmentální aktivity 
• 2.4 Podpora udržitelného podnikání ve spojitosti s šetrným nakládáním s přírodními zdroji, 

včetně smart řešení, u začínajících podnikatelů či v rámci propagace 
• 3.1 Podpora podnikání jako nositele sociálních podniků, chráněných dílen a obdobných 

subjektů se sociálním dopadem 
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• 3.2 Podpora podnikání jako nositele sociálních podniků, chráněných dílen a obdobných 
subjektů se sociálním dopadem 

• 3.4 Podpora začínajících podnikatelů skrze vzdělávací aktivity dětí a žáků místních škol 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše uvedené vazby 

 Opatření 2.1 Aktivizace regionu v oblasti energetické transformace a komunitní energetiky 
• 2.2 Podpora komunitní energetiky a energetické transformace se snahou eliminace 

negativních projektů na veřejném prostranství a okolní krajině 
• 2.3 Podpora komunitní energetiky a energetické transformace ve spojitosti se vzděláváním 

široké veřejnosti a místních aktérů 
• 2.4 Podpora komunitní energetiky a energetické transformace s ohledem na prvky šetrného 

a chytrého nakládání se zdroji 
• 3.1 Podpora sociální oblasti skrze zapojení do energetické transformace a komunitní 

energetiky 
• 3.2 Podpora sociální oblasti skrze zapojení do energetické transformace a komunitní 

energetiky 
• 3.4 Zvýšení povědomí o energetické transformaci skrze vzdělávání dětí a žáků místních škol 

a podpora škol skrze zapojení do komunitní energetiky 
• 4.3 Nutné zajištění potřebné technické infrastruktury ve vazbě na komunitní energetiku 

a energetickou transformaci 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše uvedené vazby 

 Opatření 2.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství 
• 2.3 Šíření osvěty skrze vzdělávání místních aktérů s cílem zabezpečit kvalitní a udržitelný 

veřejný prostor 
• 2.4 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství se silnou vazbou na šetrné nakládání 

se zdroji 
• 3.1 Zvýšení povědomí o vlastním podílu na tvorbě a podobě krajiny a veřejného prostranství 
• 3.2 Osvěta a environmentální komunitní aktivity ve vazbě na udržitelnou krajinu a prostředí 
• 3.3 Posilování komunitních a spolkových činností s vazbou na environmentální tematiku 

v rámci veřejného prostranství a krajiny 
• 4.1 Realizace dopravní infrastruktury se silnou vazbou na principy udržitelné krajiny 

a prostředí 
• 4.2 Realizace turistické infrastruktury se silnou vazbou na principy udržitelné krajiny 

a prostředí 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše uvedené vazby, včetně 

koordinace a spolupráce na jednotlivých investičních akcích 
 Opatření 2.3 Podpora environmentálních aktivit a vzdělávání 

• 2.4 Podpora aktivit s principy šetrného a chytrého nakládání s přírodními i lidskými zdroji 
• 3.2 Podpora a budování komunity skrze udržitelné a environmentální aktivity jako prevence 

sociálního vyloučení 
• 3.3 Posilování komunitních a spolkových činností s vazbou na environmentální aktivity 

s cílem zvýšení osvěty u veřejnosti 
• 3.4 Zvýšení povědomí o udržitelné krajině skrze environmentální vzdělávání u dětí a žáků 

místních škol 
• 4.1 Osvěta veřejnosti a vzdělávání místních aktérů s cílem posílit přírodě šetrná a udržitelná 

řešení dopravní infrastruktury 
• 4.2 Osvěta veřejnosti a vzdělávání místních aktérů s cílem posílit přírodě šetrná a udržitelná 

řešení turistické infrastruktury 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na jednotlivé investiční akce 

a podobu školství v regionu 
 Opatření 2.4 Podpora šetrného a chytrého nakládání se zdroji 

• 3.1 Podpora sociální oblasti skrze úsporu financí při využití šetrného a chytrého nakládání 
se zdroji 
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• 3.2 Podpora a posílení komunity skrze aktivity zaměřené na šetrné a chytré nakládání 
s přírodními i lidskými zdroji 

• 3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti skrze úspory v rámci šetrného nakládání s lidskými 
i přírodními zdroji 

• 3.4 Zvýšení povědomí o šetrném nakládání s přírodními a lidskými zdroji skrze 
environmentální vzdělávání u dětí a žáků místních škol 

• 4.1 Osvěta veřejnosti a vzdělávání místních aktérů s cílem posílit řešení dopravní 
infrastruktury s vazbou na šetrné a chytré nakládání se zdroji 

• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše náročnost zavedení 
a posílení šetrného a chytrého nakládání se zdroji 

 Opatření 3.1 Investice a vybavení v sociálních službách a sociální práci 
• 3.2 Podpora kvalitního života komunity skrze zajištění potřebných služeb 
• 3.3 Kulturní a spolkový život jako součást sociální oblasti s cílem zamezit sociálnímu 

vyloučení 
• 3.4 Prevence sociálního vyloučení a šíření osvěty skrze dostupné druhy sociálních služeb 

a sociální práce, včetně vzájemné spolupráce 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše uvedené vazby, s ohledem 

na investiční charakter opatření 3.1 
  Opatření 3.2 Podpora aktivit v sociálních službách a sociální práci 

• 3.3 Silná provazba komunity a komunitního života s kulturním a spolkovým životem v obci 
skrze prevenci sociálního vyloučení osob  

• 3.4 Šíření osvěty a povědomí o sociální oblasti a posilování vazby komunity na oblast 
vzdělávání 

• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na složitou sociální oblast  
 Opatření 3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti v obcích 

• 3.4 Podpora vzdělávání skrze místní kulturní a spolkové činnosti s vazbou na regionální 
tradice, zvyky poměry, tedy skrze místní komunitní život 

• 4.2 Podpora kulturní a spolkové činnosti skrze udržitelný rozvoj cestovního ruchu a dalších 
volnočasových aktivit 

• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace postupů s ohledem na výše uvedené vazby  
 Opatření 3.4 Podpora všech forem vzdělávání, vzdělávacích aktivit a vzdělávací infrastruktury 

• 4.1 Zvyšování bezpečnosti v rámci dopravní infrastruktury skrze vzdělávací programy 
• 4.3 Podpora alternativních výukových metod v závislosti na dostupnosti kvalitní technické 

infrastruktury, včetně vysokorychlostního internetu 
• 5.1 Nutnost spolupráce a koordinace z hlediska investičních aktivit i samotného vzdělávání 

v regionu 
 Opatření 4.1 Zavádění bezpečnějších a udržitelnějších forem dopravy a dopravní infrastruktury 

• 4.2 Posílení dostupnosti a prostupnosti území skrze různé druhy udržitelných forem 
dopravy  

• 5.1 Nutnost kooperace z hlediska systematického zajištění udržitelné dopravy a dopravní 
infrastruktury 

 Opatření 4.2 Podpora venkovského cestovního ruchu a doprovodné infrastruktury 
• 5.1 Nutnost spolupráce pro zajištění udržitelného venkovského cestovního ruchu 

 Opatření 4.3 Zkvalitňování technické infrastruktury 
• 5.1 S ohledem na náročnost zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury 

je nepostradatelnou součástí spolupráce a koordinace jednotlivých akcí 
 Opatření 5.1 Koordinace a spolupráce napříč regionem 

• Koordinace a spolupráce je klíčovou pro kvalitní a efektivní rozvoj, proto je zde vazba 
na všechna opatření SR SCLLD 21+ - 
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Tabulka 4 Matice integrovaných rysů SCLLD 2021-2027 MAS Podbrněnsko 

Vazby mezi opatřeními Strategického rámce  
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n
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O
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n
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Opatření 1.1 Podpora zemědělského podnikání 
a infrastruktury 

\ X X X X X X X X X X X X X X 

Opatření 1.2 Podpora transformace a inovace 
nezemědělského podnikání 

2 

d 
\ X X X X X X X X X X X X X 

Opatření 1.3 Podpora aktivit napomáhajících v začátcích 
lokálního podnikání a s následnou propagací 

3 

b,d 

3 

b,d 
\ X X X X X X X X X X X X 

Opatření 2.1 Aktivizace regionu v oblasti energetické 
transformace a komunitní energetiky 

2 

b 

3 

d 

2 

d 
\ X X X X X X X X X X X 

Opatření 2.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství 
3 

a 

1 

d 

1 

a,d 

3 

a,d 
\ X X X X X X X X X X 

Opatření 2.3 Podpora environmentálních aktivit 
a vzdělávání 

1 

d 

1 

d 

1 

d 

3 

a,d 

3 

a,d 
\ X X X X X X X X X 

Opatření 2.4 Podpora šetrného a chytrého nakládání 
se zdroji 

3 

b,c,d 

3 

d 

3 

d 

3 

a,d 

3 

a,d 

3 

a,d 
\ X X X X X X X X 

Opatření 3.1 Investice a vybavení v sociálních službách 
a sociální práci 

1 

d 

1 

d 

1 

d 

1 

d 

1 

d 
0 

2 

c,d 
\ X X X X X X X 

Opatření 3.2 Podpora aktivit v sociálních službách 
a sociální práci 

3 

d 

1 

d 

1 

d 

1 

d 

2 

d 

3 

a 

3 

a 

3 

a,b,c,d 
\ X X X X X X 

Opatření 3.3 Podpora kulturní a spolkové činnosti 
v obcích 

0 0 0 0 
1 

a,d 

3 

a 

3 

a 

1 

a,d 

2 

a,d 
\ X X X X X 

Opatření 3.4 Podpora všech forem vzdělávání, 
vzdělávacích aktivit a vzdělávací infrastruktury 

1 

a,d 
0 

3 

b,d 

1 

a,d 
0 

3 

a 

3 

a 

1 

a,d 

2 

a,d 

2 

a,d 
\ X X X X 

Opatření 4.1 Zavádění bezpečnějších a udržitelnějších 
forem dopravy a dopravní infrastruktury 

0 0 0 0 
1 

a,d 

1 

a,d 

1 

d 
0 0 0 

2 

d 
\ X X X 

Opatření 4.2 Podpora venkovského cestovního ruchu 
a doprovodné infrastruktury 

0 0 0 0 
1 

a,d 

1 

a,d 
0 0 0 

1 

d 
0 

2 

a,c,d 
\ X X 

Opatření 4.3 Zkvalitňování technické infrastruktury 0 0 0 
2 

d 
0 0 0 0 0 0 

1 

d 
0 0 \ X 

Opatření 5.1 Koordinace a spolupráce napříč regionem 
1 

a,d 

1 

a,d 

1 

a,d 

3 

a,c,d 

2 

a,d 

1 

a,d 

2 

c,d 

3 

a,b,c,d 

3 

a,b,c,d 

2 

a,d 

3 

a,b,c,d 

2 

a,d 

1 

a,d 

3 

a,b,c,d 
\ 

Vysvětlivky: Síla vazby: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba; Typ vazby: a= územní, b= časová, c= finanční, d= věcná 
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3.4 Popis inovativních rysů strategie  

V současné technicistní době jsou součástí našich každodenních životů technologie. Jejich účelné 
a výhodné využití bez ztráty tradic, specifičnosti a výhod venkova je shrnut v konceptu smart 
village/smart city. Konceptem smart city se zde tedy rozumí udržitelný rozvoj obce (nejen) novými 
prostředky v zájmu občana v rychle se měnící společnosti a jeho nároků na správu obce. Cílem 
je vytvořit podmínky pro dobrý život lidí každého věku a stavu a jakéhokoli stupně vzdělání na každém 
místě České republiky, tj. od nejmenší obce až po hlavní město. 

Chytrá obec kombinuje různé technologie ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a nabízí 

občanům lepší kvalitu života. Učinit obec chytrou je multidisciplinárním řešením, které propojuje 

správce obce, inovativní dodavatele, tvůrce národních a EU strategií, akademickou sféru a občanskou 

společnost. 

Při rozvoji regionu je třeba brát v úvahu zcela jiný kontext, než je tomu v případě velkých měst. 
V konkrétním regionu je velice rozličná velikostní struktura obcí, ekonomická úroveň místního 
hospodářství, sociální a demografická situace obyvatel či přírodní podmínky. Proto nelze vyzkoušené 
městské procesy jednoduše zkopírovat a očekávat jejich univerzální funkčnost v širším regionu. Chytrý 
region proto respektuje individuální podmínky obce, její obyvatelstvo, ekonomický potenciál 
a další nutné vlastnosti pro úspěšné zavedení chytrého řešení. Motivy pro realizaci smart city řešení 
jsou dle bývalého vedoucího oddělení urbánní politiky MMR, Františka Kubeše následující: 

 Cesta k udržitelnému urbánnímu rozvoji  

 Zvýšení kvality života obyvatel v obci 

 Úspory mandatorních nákladů  

 Zvýšení konkurenceschopnosti  

 Snížení energetické náročnosti  

 Efektivita, zvýšení efektivity řízení obce 

Důraz je tak kladen na nové společenské výzvy, které se musí vypořádat s nevyváženým rozvojem 

území všech úrovní a zároveň razantním technologickým pokrokem. Na tyto výzvy reagují celosvětové 

trendy chytrých měst a regionů, rovněž Evropská unie prostřednictvím výsledků Evropské komise, 

stejně tak ministerstva České republiky a nyní pozadu nezůstává ani Jihomoravský kraj a jeho Krajská 

síť Národní sítě Místních akčních skupin ČR, která spolu s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy 

vytvořila publikaci CHYTRÁ ŘEŠENÍ pro KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje dostupné 

na http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027.  

Zde jsou praktické příklady činností a konceptů, které se osvědčily jinde a jde tak o neocenitelný zdroj 

příkladů dobré praxe, které chce i naše MAS Podbrněnsko využít při vypisování výzev MAS a při tvorbě 

akčního plánu. Oblastmi, které jsou v katalogu inovací obsaženy, jsou pak především: bezpečnost 

dopravy, cyklodoprava, digitalizace, energetické úspory a energetika, komunikační nástroje, 

odpadové hospodářství, opatření proti suchu, péče o krajinu, prostředí budov, udržitelná doprava 

nebo využití vody. 

  

http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027
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4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

MAS Podbrněnsko, spolek, má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedeními v MP INRAP 
ustanoveny orgány, jejichž pravomoci a činnost jsou uvedeny ve Stanovách MAS Podbrněnsko, spolek 
(dostupné na http://www.podbrnensko.cz/o-nas/dokumenty). Dodržování standardů MAS je pro MAS 
Podbrněnsko závazné od okamžiku schválení žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS, 
tedy od 5. 3. 2021, pro programové období 2021-2027 podané prostřednictvím MS2014+.  

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. MAS Podbrněnsko, spolek, je dobrovolným, nevládním, neziskovým 
spolkem fyzických a právnických osob, založeným na principech metody LEADER, který působí na území 
obcí okresu Brno-venkov (území obcí, které schválily územní příslušnost k MAS Podbrněnsko, spolek. 

Posláním MAS je podpora všestranného rozvoje území MAS na bázi využití lidských, přírodních, 
ekonomických zdrojů venkovského regionu MAS na principu vytváření partnerství mezi subjekty 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru. MAS usiluje o trvale udržitelný rozvoj venkovského 
regionu MAS Podbrněnska, subjektů a obyvatel v MAS sídlících a působících v konkrétních projektech 
a aktivitách.  

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, které jsou 
dostupné v aktuální i archivní verzi na webu MAS (http://www.podbrnensko.cz/o-nas/dokumenty). 
Způsoby a postupy jednání jednotlivých orgánů MAS jsou dále upraveny v příslušných jednacích 
řádech, které jsou rovně v aktuální i archivní verzi dostupné na totožné webové adresa MAS.  

 

Obrázek 2 Organizační struktura MAS Podbrněnsko, spolek 

 

 

http://www.podbrnensko.cz/o-nas/dokumenty
http://www.podbrnensko.cz/o-nas/dokumenty
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Orgány MAS dle standardizace pro programové období 2021-2027 jsou: 

 Valná hromada MAS – nejvyšší orgán dle standardizace 
Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS. Je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný 
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

 Výkonná rada MAS – rozhodovací orgán dle standardizace 
Výkonná rada je rozhodovacím orgánem MAS tvořená 7 členy, kteří jsou voleni 
Valnou hromadou z partnerů MAS na 4 roky, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových 
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Výkonnou radu tvoří předseda MAS, 
místopředseda a 5 členů volených valnou hromadou z řad partnerů MAS. 

 Dozorčí rada MAS – kontrolní orgán dle standardizace 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS tvořená 5 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou 
z partnerů MAS na 4 roky, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 
více než 49 % hlasovacích práv. 

 Výběrová komise MAS – výběrový orgán dle standardizace 
Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS tvořená 13 členy, kteří jsou volení Valnou 
hromadou, veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % 
hlasovacích práv. Členové Výběrové komise nemusí být partneři MAS, nicméně musí to být 
prokazatelně působící osoby na území MAS.  

 Předseda MAS – statutární zástupce dle standardizace 
Předseda MAS je statutárním orgánem spolku, je oprávněn jednat jménem MAS a právně 
jednat při zajišťování řízení a činnosti MAS. Předsedu volí a odvolává Valná hromada. Předseda 
je odpovědný za svoji činnost valné hromadě. Předseda může pověřit zastupováním MAS 
v konkrétních právních jednáních místopředsedu. 

 Místopředseda MAS – zástupce statutární zástupce dle standardizace 
Místopředseda MAS je zástupce Předsedy MAS, kdy na místo Předsedy MAS nastupuje 
v případě, že Předseda MAS odstoupí ze své funkce. Rovněž může MAS zastupovat 
v konkrétních právních jednáních, ale pouze s pověřením Předsedy MAS. Místopředsedu volí 
a odvolává Valná hromada. 

 Kancelář MAS 
Výkonná rada zřizuje Kancelář MAS, která zabezpečuje administrativní a technickou činnost 
MAS. Vedoucím kanceláře je manažer MAS, který je rovněž vedoucím zaměstnancem 
pro realizaci SCLLD.  

Kontakty na Předsedu MAS a jednotlivé zaměstnance Kanceláře MAS jsou uvedené na webových 
stránkách MAS (http://www.podbrnensko.cz/kontakt). 

4.2 Popis animačních aktivit  

Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci realizace SCLLD mimo administraci projektů 
konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o šíření informací ohledně dotačních možností 
v území (zejména ve vztahu k naplňování Akčního plánu SCLLD) a konzultace/pomoc při tvorbě 
projektových záměrů (zejména ve vztahu k naplňování Akčního plánu SCLLD), ale například i šíření 
povědomí o chytrých řešeních v území, aktivity sloužící k propojení aktérů rozvoje v území (aktivity 
pro tvorbu/zvýšení sociálního kapitálu) apod. 

MAS je tedy na prvním místě animátor rozvoje venkova, tj. že podstatou činnosti MAS je oživovat 
venkov, podněcovat k činnosti a uvolňovat skrytý potenciál venkova. Zároveň tak animačními 
činnostmi jsou všechny činnosti MAS zaměřené na rozvoj území působnosti MAS uskutečňovaných 
na základě principů metody LEADER. MAS by svými silami zvládla pouze málo, proto je nezbytně, 
aby zapojovala a podněcovala místní komunitu k akcím a budovala tzv. místní partnerství.  

Smyslem MAS je proto svými činnostmi podněcovat zapojení co největšího množství subjektů 
do rozvoje daného regionu a násobit síly své i síly jiných. 

http://www.podbrnensko.cz/kontakt
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Metoda LEADER staví na spolupráci s komunitou a obsahuje 7 principů:  

 přístup zdola nahoru,  

 partnerství veřejných a soukromých subjektů,  

 tvorba místní rozvojové strategie,  

 integrované a vícesektorové akce,  

 inovativnost v řešení problémů venkovských regionů,  

 síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů 
místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí. 

Principem a současně nástrojem, v němž se propojují ostatní principy metody LEADER a zakotvují 
animační aktivity, je strategie místního rozvoje. Ve fázi předcházející formulaci strategie je budováno 
místní partnerství (ať již formální v podobě orgánů MAS, tak neformální v podobě sítí kontaktů 
a osobních vazeb). Následně jsou místní aktéři zapojeni do pojmenování problémů, do diskuze 
o směřování území a do návrhů řešení. Z činností MAS zde velkou roli hrají různá setkávání, propagace 
MAS i metody LEADER, akce zaměřené na posilování regionální identity a sociálního kapitálu. Realizace 
strategie je potom založena na spolupráci (uvnitř území, ale i s dalšími subjekty z venku – nezbytné 
např. pro inovace), vytváření, udržování a ideálně i osamostatňování partnerských sítí, uplatňování 
inovací a propojování řešení různých témat. Aby se mohla MAS o tyto jednotlivé principy opřít, musí 
myslet na informační podporu a ukazování fungujících příkladů, pomoc při realizaci různých řešení 
a vytváření přátelské a tvůrčí atmosféry.  

Animace je zde tedy nutným prostředkem, jak tyto principy naplnit, vytěžit z místní komunity a území 
maximum pro potřeby rozvoje regionu a naplnění místních potřeb. 

Možným způsobem, jak se na animace dívat je dělení podle typu činností. Členění vychází z Katalogu 
animačních činností MAS dostupného na stránkách http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-
2027, který ve spolupráci s KS MAS JMK zpracovala firma GaREP spol. s r.o.  

V rámci animací se jedná hlavně o činnosti:  

 Animace v rámci alokací Akčního plánu SCLLD – tvoří jádro činnosti realizované v podstatě 
v plném rozsahu všemi MAS. 

 Dotační poradenství; Vzdělávání, osvěta a informování; Podpora inovací; Síťování a koordinace 
– zahrnuje všechny další činnosti MAS pro rozvoj svého území.  

 Přenos znalostí a zkušeností MAS mimo území MAS – obsahuje činnosti MAS sloužící k rozvoji 
dalších území – MAS zde předává své znalosti a zkušenosti jiným MAS a případně dalším 
aktérům s cílem napomoci rozvoji jejich území, tj. aby měla MAS možnost čerpat know-how 
a inspirovat se, tak uvedené někdo jiný musí sdílet. 

Animační činnosti jsou tak zásadní a nejdůležitější přidanou hodnotou MAS, které je odlišují 
od podobných subjektů působících v regionálním rozvoji na venkově. Animační činnosti jsou soustavou 
drobné každodenní a obtížně vyčíslitelné práce, kterou MAS posouvají své území k lepšímu místu 
pro život. Konkrétní typy činností pak ukazuje zmiňovaný Katalog animačních činností MAS.  

4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS Podbrněnsko, spolek, bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým 
pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021–2027 a v souladu 
s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky. 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření a fichí Akčního plánu jsou ze strany 
ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI. Hodnoty těchto indikátorů jsou sledovány v monitorovacím 
systému. 

 

http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027
http://www.podbrnensko.cz/strategie-2021-2027
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4.3.1 Popis monitoringu a hodnocení vlastních indikátorů na úrovni strategických cílů 
SCLLD  

Pro potřeby hodnocení implementace cílů SCLLD je stanoven pravidelný monitoring indikátorů 
na úrovni strategických cílů strategického rámce SCLLD (způsob zjišťování, vstupní a cílové hodnoty, 
odpovědné osoby za sledování a pravidelnost sledování) a jeho následná evaluace (zpracování 
a vyhodnocení zjištěných informací v rámci monitoringu). Oba procesy jsou pro potřeby komplexního 
hodnocení implementace podstatné a vzájemně provázané – vždy je nutné provést oba procesy.  

Za monitoring a hodnocení je v MAS Podbrněnsko, spolek, zodpovědná Dozorčí rada, která bude 
provádět průběžné vyhodnocení implementace SCLLD. Dozorčí rada monitoruje realizované projekty, 
kontroluje a sleduje plnění cílů a indikátorů v rámci celé strategie, podílí na hodnocení úspěšnosti 
projektů konečných žadatelů k naplňování jednotlivých cílů strategie a podílí se též na hodnocení 
úspěšnost dosahování stanovených strategických a specifických cílů v průběhu celé realizace SCLLD. 
Monitoring zajišťuje kancelář MAS, která připravuje podklady pro dozorčí radu. 

Celý proces monitoringu, evaluace a komplexního vyhodnocení bude probíhat na úrovni MAS 
Podbrněnsko, spolek, min. 1x ročně, pokud nebude stanoveno jinak (např. metodickým pokynem 
pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021–2027, doplňujícími metodickými 
instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky, Valnou hromadou MAS 
Podbrněnsko aj.). 

Tabulka 5 Indikátory pro potřeby hodnocení implementace cílů SCLLD 

Indikátor Výchozí hodnota Cílová hodnota Měrná jednotka 

Počet obyvatel 46 360 50 000 počet (abs.) 

Počet podpořených či animovaných projektů 
s MAS 

0 120 počet 

Výše podpořených a animovaných projektů s MAS 0 100 mil. Kč 

Počet certifikací regionální značkou 2 15 počet 

Míra podnikatelské aktivity 21,8 24,0 % 

Ekologické zemědělství na zemědělské půdě 2,77 5,00 % 

Instalovaný výkon OZE na základě licencí 
udělených ERÚ 

5,1 25,0 MW 

Počet energetických komunit 0 1 počet 

Počet poskytovaných sociálních služeb na území 
MAS 

27 30 počet 

Kapacita škol a školských zařízení 20 293 21 000 počet 

Počet podpořených či animovaných projektů 
s MAS ve vzdělávání 

0 20 počet 

Počet dopravních nehod 282 260 počet 

Počet hromadných ubytovacích zařízení 29 35 počet 
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5. POVINNÁ PŘÍLOHA – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Podbrněnsko, spolek, pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. 
Rovněž čestně prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Podbrněnsko, spolek, pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné 
s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS.  

 

 

V  Pohořelicích  dne  27. 8. 2021  

 

     

Mgr. Ondřej Veselý 

Statutární zástupce MAS 
Podbrněnsko, spolek 

 


