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Úvod
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zaštiťuje od roku 1999 spolupráci na širokém území v okresu
Vsetín. V současné době propojuje třiapadesát obcí Zlínského kraje s celkem 135 000 obyvateli.
Zahrnuje celou řadu klíčových aktérů, mezi nimi sedm mikroregionů a šest místních akčních
skupin. Za dobu své dvacetileté existence patří mezi nejvýznamnější projekty Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko projekt Čistá řeka Bečva, vedoucí ke zlepšení kvality vody, čištění
a odkanalizování obcí, a vznik Destinační společnosti Valašsko, která se od roku 2017 zabývá
rozvojem cestovního ruchu v území.
Nyní hledá Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko nový směr, kterým by se mělo ubírat, aby
nadále efektivně podporovalo spolupráci, komunikaci a koordinaci projektů napříč všemi
členskými obcemi. Strategický rozvojový dokument Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na
období let 2022–2030, který držíte v rukou, nastavuje hlavní témata, respektive priority, ve kterých
vnímá potenciál pro společný rozvoj a realizaci významných projektů s potřebou meziobecní
spolupráce.
Tematické oblasti byly vytipovány společně se zástupci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
a významnými partnery (zástupci menších mikroregionů a větších obcí) v území, kteří se sešli
v rámci pracovní skupiny. Jsou jimi cestovní ruch, lokální ekonomika, životní prostředí, kvalita života
a digitalizace. Poslední horizontální priorita, koordinace a řízení, obsahuje podpůrná opatření
podporující efektivní řízení mikroregionu.
Důležitými vstupy pro vznik strategie byly kromě závěrů z pracovní skupiny a jednání s vedením
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko také strukturované rozhovory s místními podnikateli,
zástupci neziskových organizací i jednotlivých mikroregionů, výstupy z analytické části a interního
online dotazníku. Opatření respektují strategické cíle obsažené v klíčových strategických
a koncepčních dokumentech platných pro dané území a zohledňují také příležitosti externího
financování pro úspěšnou realizaci strategie.
Napříč dokumentem je používáno označení „mikroregion“, které zahrnuje celé území mikroregionu
s různými klíčovými aktéry. Hovoří-li se přímo o sdružení obcí jakožto organizaci, je používán celý
oficiální název Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.
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Vize
Vsetínsko je moderním regionem otevřeným trendům a směřujícím k nízkoemisním
a chytrým technologiím.
Mikroregion staví na svých silných stránkách a dále je rozvíjí. Mezi jeho největší přednosti patří
dlouhodobě přírodní bohatství a sounáležitost obyvatel s regionem.
Pro uchování zdravé krajiny a životního prostředí se mikroregion přiklání k nízkoemisním
technologiím, podporuje mitigační a adaptační opatření na změnu klimatu, zadržování vody
v krajině, osvětu obyvatel i přírodě blízké zemědělské praktiky.
Pro zvyšování kvality života obyvatel sleduje mikroregion trendy v oblasti chytrých technologií
a digitalizace, vnímá je primárně jako prostředek k dosažení změn, nikoli cíl samotný. Hledá
inovativní cesty ke zpříjemňování života na Valašsku a posilování místních komunit, což podporuje
také rozvojem udržitelného cestovního ruchu a lokální ekonomiky.
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko představuje pro členské obce spolehlivého partnera, díky
němuž mohou realizovat významné projekty s dopadem na celé území Vsetínska a inovativní
pilotní projekty, jejichž know-how mohou obce efektivně sdílet mezi sebou. Sdružení zároveň hraje
důležitou roli v komunikaci se Zlínským krajem a dalšími externími aktéry na vyšších úrovních.
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Přehled prioritních oblastí a opatření
Prioritní oblast 1: Udržitelný cestovní ruch
Strategický cíl: Zvýšit ekonomickou návratnost cestovního ruchu a zároveň zajistit jeho
udržitelný rozvoj s minimalizací negativních dopadů na území a obyvatele.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Podpora informovanosti návštěvníků
Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Zvyšování kvality služeb a lidských zdrojů v cestovním ruchu a podpora certifikace
Rozvoj a zkvalitnění atraktivit cestovního ruchu
Podpora poznávání, ochrany a zachování kulturního a přírodního dědictví mikroregionu
Vsetínsko
1.6 Zapojení a participace místních obyvatel
Prioritní oblast 2: Konkurenceschopná lokální ekonomika
Strategický cíl: Diverzifikace a podpora nových ekonomických oborů a odvětví a drobného
(živnostenské) podnikání v zájmu zajištění nabídky atraktivních pracovních míst
a kvalitního pracovního zázemí, jež přispějí k ekonomické (příjmové) stabilizaci místního
obyvatelstva a předcházení odlivu mladých a talentovaných pracovníků.
2.1 Zlepšení služeb pro podnikatele
2.2 Podpora zemědělství šetrného k životnímu prostředí a krajině
Prioritní oblast 3: Zdravá krajina a životní prostředí
Strategický cíl: Rozvíjet krajinné a přírodní hodnoty pro příští generace a zajistit
udržitelnost péče o životní prostředí.
3.1 Podpora přírodě blízkého a tradičního hospodaření
3.2 Šetrné nakládání s vodou, zadržování vody v obcích a okolní krajině
3.3 Zavádění principů oběhového hospodářství, podpora fungujících postupů v nakládání
s odpady, používání chytrých technologií a zapojení veřejnosti
3.4 Ochrana přírody, biodiverzity a charakteristik krajiny
3.5 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO
Prioritní oblast 4: Plnohodnotný a spokojený život obyvatel
Strategický cíl: Vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj dostatečných služeb zajišťujících
plnohodnotný a spokojený život obyvatel.
4.1
4.2
4.3
4.4

Spolupráce v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Podpora mladých rodin
Mobilita a bezpečnost dopravy
Zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality v mikroregionu Vsetínsko
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Prioritní oblast 5: Digitální region
Strategický cíl: Využít nových trendů v oblasti digitalizace a proměn životního stylu s cílem
vytvořit nové lákavé podmínky pro život, práci a podnikání v mikroregionu.
5.1 Digitalizace pro zkvalitnění života v mikroregionu Vsetínsko
5.2 Elektronizace veřejné správy
5.3 Digitalizace pro rozvoj podnikání
Prioritní oblast 6: Efektivní meziobecní spolupráce
Strategický cíl: Posílit vzájemnou spolupráci obcí v mikroregionu s cílem zajistit větší objem
finančních prostředků a kapacit pro další rozvoj v rámci meziobecní spolupráce v území
mikroregionu.
6.1 Centrum spolupráce
6.2 Rozvoj efektivního systému organizace a řízení cestovního ruchu na území mikroregionu
Vsetínsko
6.3 Partnerství pro rozvoj mikroregionu Vsetínsko
6.4 Rozvoj společného marketingu mikroregionu Vsetínsko a strategie značky
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Struktura dokumentu
Struktura dokumentu reflektuje 6 prioritních oblastí, které se dále dělí na několik opatření
s typovými aktivitami, včetně garanta opatření a indikátorů, vedoucí k naplnění strategického cíle
priority.
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SWOT Analýza
Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro mikroregion vychází z hlavních zjištění
analytické části, která v rámci zpracování Strategie předcházela vzniku tohoto dokumentu. Zdroji
pro vznik analýzy jsou data z veřejných databází, současné i předchozí koncepční dokumenty
relevantní pro dané území a rozhovory s klíčovými interními i externími aktéry.
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Silné stránky
Potenciál přeshraniční spolupráce.
Sounáležitost obyvatel s regionem,
množství
spolků,
kulturních
a neziskových organizací.
Významný potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu (cykloturistika, pěší
turistika, lidové tradice a kultura).
Existence
destinační
společnosti
a silná marketingová značka Valašsko.
Podpora
podnikatelů
ze
strany
Zlínského kraje a MAS.
Lokality brownfields využitelné pro
rozvoj podnikání.
Kapacita škol je dostatečná, školy plní
důležitou roli komunitních center.
Úspěšně realizované projekty napříč
územím mikroregionu, projekt Čistá
řeka Bečva.
Uspokojivá dostupnost komerčních
služeb.
Hodnotné životní prostředí, CHKO
Beskydy, propojení obyvatel s okolní
krajinou (Valašsko).
Trend
snižování
energetické
náročnosti budov v majetku měst
a obcí.

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
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Slabé stránky
Nedostatečná spolupráce mezi obcemi
na velkých projektech.
Nevyrovnané množství turistických cílů
a ubytovacích a stravovacích služeb
napříč územím.
Koncentrace turistů v několika málo
turisticky exponovaných cílech.
Nedostatečný systém sběru dat
v oblasti cestovního ruchu.
Nedostatečné
značení
cest
k významným turistickým cílům.
Stěhování mladých a kvalifikovaných
lidí z regionu za prací do větších měst.
Nedostatek bydlení, parkovacích míst
a ploch pro další výstavbu ve větších
městech.
Málo kapacit Agentury pro ekonomický
rozvoj Vsetínska a neexistence Okresní
hospodářské komory.
Dopravní infrastruktura (napojení na
silnice vyšších tříd a dálnice) a slabá
infrastruktura
veřejné
dopravy
(návaznost spojů).
Nízká motivace občanů využívat
alternativní druhy dopravy.
Stále zde zbývají oblasti, kde není
řešena
splašková
kanalizace
(předčištění odpadních vod).
Kumulace aktivit v nivách vodních
toků, bodové znečištění povrchových
vod.
Požadavky na rozvoj výstavby versus
prostorové limity územního plánování
a poloha v CHKO.

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Příležitosti
Posílení spolupráce mezi obcemi na
společných projektech za využití
příležitostí financování z externích
zdrojů.
Rostoucí poptávka po produktech
cestovního
ruchu
vyšší
kvality
a regionálních produktech.
Pokračování
a rozšiřování
trendu
návštěvnosti
méně
známých
turistických cílů.
Zvýšení atraktivity a výhod práce
v regionu tzn. „možnost práce na dálku
s přírodou za zády“.
Nízká nezaměstnanost.
Podpora
rozvoje
ekologického
zemědělství a místní produkce.
Digitalizace a elektronizace úřadů obcí
Chytrá řešení v obcích a kvalitní
poskytování internetových služeb.
Podpora modro-zelené infrastruktury
v obcích.
Pokračování
a rozvoj
trendu
environmentálně
šetrného
hospodaření
(zavádění
principů
a podpora cirkulární ekonomiky).
Zavádění
adaptačních
opatření
v intravilánu obcí a města a ve volné
krajině.
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•
•

•

•
•
•
•

•
•

Hrozby
Snížení počtu turistů v důsledku
pandemie.
Negativní dopady cestovního ruchu
v blízkosti
frekventovaných
turistických cílů a negativní reakce
místních obyvatel.
Úbytek sněhu v důsledku změny
klimatu s negativním dopadem na
cestovní ruch.
Málo
pracovních
příležitostí
atraktivních pro mladé.
Pokles
podnikatelské
atraktivity
venkova.
Zvyšující se průměrný věk populace.
Požadavky na novou výstavbu v obcích,
kde jsou již nové plochy pro výstavbu
limitovány.
Negativní projevy klimatické změny
v lidských sídlech a ve volné krajině.
Tlak na přírodu a krajinu (intenzivní
cestovní ruch soustředěn do několika
míst).

Analýza kritických oblastí mikroregionu
Identifikace kritických oblastí mikroregionu zohledňuje rozvojový potenciál území a základní
možnosti pro naplnění navrhované vize, kdy je “Vsetínsko moderním regionem otevřeným
trendům a směřujícím k nízkoemisním a chytrým technologiím“.
Způsob hospodaření, který určuje současnou podobu oblasti, je nutné nadále rozvíjet
a podporovat. Pozornost do budoucna by se tedy měla zaměřit na podporu přírodních krás,
turistické atraktivity oblasti pomocí principů trvale udržitelného rozvoje (přičemž zásady
udržitelnosti obyvatelé mikroregionu dobře znají a využívali dávno před tím, než byl pojem
„udržitelnost“ zakotven v evropské legislativě a implementován na úroveň národních dokumentů.
Díky realizaci navrhovaných opatření se pro uchování zdravé krajiny a životního prostředí
mikroregion přiklání k nízkoemisním technologiím, podporuje mitigační a adaptační opatření na
změnu klimatu, zadržování vody v krajině, osvětu obyvatel i přírodě blízké zemědělské praktiky.
Inovace a zavádění trendů v oblasti chytrých technologií a digitalizace, je chápáno jako nástroj
k dosažení stanovených cílů.
Role Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, která se dobře osvědčila při přípravě a realizaci
projektu Čistá Bečva, spočívá v partnerství, poradenství a komunikaci ať už mezi obcemi či směrem
ke krajské, národní a evropské úrovni.
Na identifikované kritické oblasti mikroregionu reagují navrhovaná opatření, která jsou rozdělena
do šesti prioritních oblastí. Ve SWOT analýze jsou uvedeny slabé a silné stránky, včetně příležitostí
a hrozeb, níže jsou uvedeny hlavní kritické oblasti mikroregionu.
Odliv obyvatel a pracovní síly do jiných regionů, je významnou oblastí, kdy cílovým stavem je
podpořit návaznosti na regionální trh a pokrytí potřeb místního podnikatelského sektoru, realizací
opatření dojde k posílení nabídky trhu práce, což v ideálním případě zamezení odlivu mozků
z oblasti.
Kvalita života v obcích z pohledu využívání moderních technologií a chytrých řešení,
z hlediska atraktivity jako místa pro život tamních obyvatel, je významnou oblastí, v některých
obcích byla identifikována méně dostupná nebo horší kvalita služeb či veřejných prostranství.
Prosazováním principů udržitelné dopravy, realizací opatření zaměřených na podporu modrozelené infrastruktury, adaptačních opatření, zvýšení retence srážkových vod a jejich dalšího využití,
a podpory dalších složek životního prostředí, dojde ke zlepšení kvality života v obcích a kvality
životního prostředí v obcích a jejich okolí v souvislosti se zlepšováním řešení mobility, přechodem
na oběhové hospodářství v nakládání s odpady, zlepšováním kvality ovzduší, řešením veřejných
prostor, realizací energetických úspor na budovách, hospodařením s vodou v obcích a jejich okolí,
podpory dalšího čištění odpadních vod, a prevenci vzniku havárií či přístupem k lesnickému
a zemědělskému hospodaření.
Hledání řešení potřeb zvyšující se úrovně technologií a zároveň řešení jejich omezení (limitovaná
dostupnost, neochota používat chytrá řešení) v budoucnu zvýší například kvalitu veřejné správy
(efektivita, transparentnost, otevřenost vůči občanům) a zefektivnění práce nejen veřejné správy
(s přispěním digitalizace) ale také podpora a zvýšení pracovních příležitostí obyvatel mikroregionu
(například práce z domu, občasné využívání sdílených kanceláří).
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Příležitosti externího financování
Přehled hlavních zdrojů externího financování s podporovanými typovými aktivitami je zaměřen
na sdružení obcí jako žadatele a reflektuje 6 prioritních oblastí strategie.
Integrovaný regionální operační program
•
•
•
•
•

Městská mobilita (přestupní terminály, parkovací systémy, bezpečnost pro pěší,
infrastruktura pro cyklistickou dopravu)
Vzdělávání – MŠ, ZŠ, SŠ, neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání – polytechnické
vzdělávání, cizí jazyky, digitální technologie, konektivita škol
Sociální služby – infrastruktura, deinstitucionalizace, sociální bydlení
Zdravotní péče – psychiatrická, následná a dlouhodobá, paliativní a hospicová
Revitalizace památek (kulturní dědictví), veřejná infrastruktura cestovního ruchu
(odpočívadla, sociální zařízení, turistické trasy, naučné stezky, navigační systémy, TIC,
doplňkově – parkoviště)

Operační program Životní prostředí
•
•
•

•
•

•

Snižování energetické náročnosti veřejných budov, výstavba nových v pasivním
standardu, nebo plusové budovy
Využití OZE, výměna spalovacích zdrojů
Reakce na sucho, povodňová prevence – vodní prvky v krajině, vegetační prvky, veřejná
sídelní zeleň, protipovodňová opatření, územní studie krajiny, varovné a hlásné systémy
proti povodním, digitální povodňové plány apod.
ČOV, kanalizace, vodovody, výstavba, revitalizace vodních zdrojů
Oběhové hospodářství – kompostéry, RE-USE centra, potravinové banky, sběrné dvory,
zařízení pro úpravu nebo zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV,
materiální/energetické zpracování odpadů
Ochrana ŽP – péče o chráněné druhy, území, záchranné stanice, zpracování koncepčních
dokumentů, osvětové a informační aktivity, monitoring ovzduší, kontaminované lokality

Modernizační fond
•
•

•

RES+ – Nové obnovitelné zdroje energie – fotovoltaika (ale jen sdružená, na několika
střechách), napojení do sítě (držitel licence pro podnikání v energetických odvětvích)
TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy – Dobíjecí infrastruktura – elektrobusy
a bateriové trolejbusy; Čerpací a plnící stanice pro vozidla veřejné dopravy s alternativním
pohonem (vodík, bioCNG/LNG); Pořízení silničních vozidel veřejné dopravy
KOMUNERG – Komunitní energetika
o Mohou žádat energetická společenství (družstva, zapsané spolky apod.) –
vlastníkem nebo investorem je MÍSTNÍ KOMUNITA
o Optimalizace konečné spotřeby energie, výstavba komunitních elektráren (OZE,
distribuční síť, akumulace energie), výstavba komunitních výtopen a tepláren,
bioplynových stanic, zpracování a distribuce biomasy, výstavba komunitních
dobíjecích a plnicích stanic na energii/palivo pro vozidla aktivních spotřebitelů
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MPO Efekt
•
•

2D – Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu
2G – Zpracování místní energetické koncepce

Národní plán obnovy
•

•
•
•

•
•
•

2.1 Udržitelná doprava – Bezpečnost silniční a železniční dopravy (opatření na
železničních přejezdech, mosty, tunely, snížení podílu individuální automobilové dopravy,
podpora pěší dopravy a cyklistiky)
2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (veřejný sektor) měst a obcí
Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu – druhová
a prostorová skladba lesa, biotopy, tvorba a obnova mokřadů (tůně a malé vodní nádrže),
vodní toky, výsadba dřevin mimo les, studie proveditelnosti z hlediska potenciálu
zadržovat vodu)
4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru (kulturní památky, kulturní
infrastruktura) – organizace destinačního managementu
Digitalizace KKS

Státní fond dopravní infrastruktury
•
•

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
Výstavba, modernizace nebo opravy místních komunikací nebo veřejně přístupných
účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou

Ministerstvo pro místní rozvoj
•
•

Marketingové aktivity v cestovním ruchu
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
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Proces zpracování strategického dokumentu
Strategický plán byl zpracován externími konzultačními společnostmi RADDIT consulting s.r.o. a
BeePartner a.s. v úzké spolupráci se zástupci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.
Jako základ pro vydefinování prioritních oblastí a strategických cílů posloužila jednání zpracovatelů
se zástupci Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, strukturované rozhovory s klíčovými aktéry
z řad podnikatelů, členských obcí, neziskových organizací ad., online dotazník pro starosty všech
členských obcí a hlavní zjištění z analytické části.
Návrh analytické části a následně i návrhové části byl konzultován pracovní skupinou složenou
z vybraných klíčových aktérů i vedením Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, představen byl také
na dvou jednáních Valné hromady.
Opatření a aktivity ve strategickém plánu navazují nejen na potřeby mikroregionu popsané ve
SWOT analýze, ale také na příležitosti externího financování a strategické dokumenty relevantní
pro dané území.

Účastníci první pracovní skupiny (6. 5. 2021)
Martina Hovořáková, předsedkyně SOMV
Helena Volková, odborný pracovník SOMV
Andrea Frňková, MěÚ Vsetín, vedoucí odboru
školství a kultury
Iveta Balejová, MěÚ Vsetín, referentka
cestovního ruchu
Lucie Žabčíková, Mikroregion Vsetínsko
Daniel Šulák, Valašské Meziříčí
Martin Beníček, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
CR, vedoucí oddělení kultury a CR)
Pavlína Polášková, VMP, PR a marketing
Stanislav Petřík, Horní Lideč, místostarosta
Roman Kalabus, Destinační společnost Valašsko

Účastníci druhé pracovní skupiny (9. 9. 2021)
Martin Žabčík, Střední Vsetínsko
Helena Dobešová, Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Iveta Balejová, Vsetín (referent pro cestovní ruch
Vsetín)
Andrea Frňková (vedoucí odboru Školství a
kultury MěÚ Vsetín)
Pavel Bartoň, Vsetín (místostarosta Vsetín,
cestovní ruch)
Adam Pavlík, MAS Hornolidečsko
Zuzana Vojtová, CCR, Východní Morava
Martin Beníček, Rožnov pod Radhoštěm,
cestovní ruch a kultura
Marek Havran, Rožnov pod Radhoštěm, cestovní
ruch
Helena Volková, Destinační společnost Valašsko
Roman Kalabus, Destinační společnost Valašsko
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Prioritní oblast 1: Udržitelný cestovní ruch
Strategický cíl: Zvýšit ekonomickou návratnost cestovního ruchu a zároveň zajistit jeho
udržitelný rozvoj s minimalizací negativních dopadů na území a obyvatele.
Mikroregion Vsetínsko má významný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Jeho předností je
přírodní bohatství, turistům nabízí celoroční sportovní aktivity, má velmi atraktivní a marketingově
dobře využitelnou značku Valašsko, kterou podporují stále živé regionální zvyky a tradice a místní
kulturní dědictví.
Intenzita cestovního ruchu i služby turistům jsou napříč územím mikroregionu nevyrovnané,
významně se na rozvoj cestovního ruchu zaměřuje Rožnov pod Radhoštěm nebo Velké Karlovice,
některé obce se naopak k dalšímu rozvoji cestovního ruchu staví spíše zdrženlivě. Jednou
z klíčových aktivit je proto posilovat komunikaci a spolupráci mezi obcemi a motivovat je k dalšímu
zapojení do rozvoje turismu, a to jak finančně, tak účastí na realizaci společných projektů.
Podstatné jsou také zaměření na udržitelnost rozvoje cestovního ruchu s minimalizací negativních
dopadů na pohodlí místních obyvatel a krajinu a integrace ekologických aspektů při realizaci
projektů v oblasti cestovního ruchu, s čímž souvisí rozložení intenzity turismu v prostoru a čase
i podpora udržitelných způsobů dopravy.
Priorita č. 1 obsahuje primárně opatření pro rozvoj produktů cestovního ruchu, nikoli však opatření
pro efektivní koordinaci a řízení, např. rozvoj marketingu a značky Valašsko, což je horizontální
opatření prostupující všemi prioritními oblastmi. Podobná opatření jsou zařazena do priority č. 6,
efektivní meziobecní spolupráce.
Seznam opatření
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Podpora informovanosti návštěvníků
Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Zvyšování kvality služeb a lidských zdrojů v cestovním ruchu a podpora certifikace
Rozvoj a zkvalitnění atraktivit cestovního ruchu
Podpora poznávání, ochrany a zachování kulturního a přírodního dědictví mikroregionu
Vsetínsko
1.6 Zapojení a participace místních obyvatel
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Podpora informovanosti návštěvníků
Garant opatření: Destinační společnost Valašsko
Informační systém je nezbytnou součástí podpory rozvoje cestovního ruchu v destinaci. Jde
o propojený celek, který nezahrnuje pouze elektronické zdroje, jako například webové portály
nebo aplikace, ale také značení turistických tras v terénu, navigační systémy ve městech atd.
Jedním z aspektů důležitých pro celkový dojem z návštěvy destinace je dostupnost, relevantnost
a využitelnost informací, které návštěvník potřebuje k bezproblémové návštěvě, orientaci
v území a získání informací o turistických atraktivitách a doprovodné infrastruktuře.

Typové
aktivity

Indikátory

• Realizace nových turistických navigačních systémů v obcích či mimo obce,
upozorňujících na mikroregion Vsetínsko a jeho jednotlivé atraktivity.
• Vytvoření návrhu pro jednotný systém místních navigačních tabulí a tabulek
pro interpretaci místních památek a zajímavostí v zájmu posílení jednotné
identity mikroregionu.
• Realizace a inovace stávajících elektronických informačních zdrojů s využitím
nových IT technologií.
• Činnost turistických informačních center, rozvoj jejich vybavenosti a sjednocení
nabídky s ohledem na mikroregion Vsetínsko.
• Udržování značení turistických cílů značkami IS 23.
• Tvorba, aktualizace a inovace mobilních aplikací – turistických průvodců.
• Tvorba společných propagačních materiálů prezentujících mikroregion jako
celek, jeho jednotlivé obce, atraktivity a služby v nich.
• Společná propagace kulturních, sportovních a společenských akcí
mikroregionu, vytvoření a provozování společného „kalendáře akcí“.
• Budování informačních systémů a způsobů poskytování informací pro turisty
se specifickými potřebami (haptické mapy, zvukové nahrávky informací
o turistických zajímavostech apod.).
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet nově vytvořených navigačních systémů
• Počet společných propagačních materiálů
• Počet informačních systémů pro turisty se specifickými potřebami
• Počet udržených nebo nově vytvořených informačních center
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Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu
Garant opatření: Destinační společnost Valašsko, Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu je předpokladem pro jeho rozvoj
v destinaci. V návaznosti na potenciál cestovního ruchu (zejména jeho atraktivity) je
infrastruktura nezbytnou součástí nabídky cestovního ruchu a její komplexnost a kvalita je
jedním ze základních pilířů pro úspěšnou prodejnost destinace a zvyšování návštěvnosti.
Péče o rozvoj základní a doprovodné infrastruktury zahrnuje široký okruh problémů (dopravní
dostupnost a obslužnost destinace, modernizace a dobudování ubytovacích a stravovacích
zařízení, sportovních zařízení, dále zkvalitňování sítě cyklotras a cyklostezek, tras pro pěší a pro
běžecké lyžování apod.) s důrazem na růst kvality, vhodné struktury a rozložení v území.

Typové
aktivity

Indikátory

• Zkvalitňování dopravní dostupnosti a podpora udržitelné dopravy pro zmírnění
negativních dopadů cestovního ruchu včetně rozvoje specifických druhů
dopravy (pendlbusy, skibusy, cyklobusy, podpora zlepšení frekvence spojů).
• Budování a rozšiřování možností parkování, záchytná parkoviště a systém
dopravy z nich.
• Budování, opravy, údržba a značení turistických stezek a tras pro pěší, cyklisty
i lyžaře včetně vyhledávání možností oddělení pěších stezek od cyklostezek
a lyžařských stezek na frekventovaných územích, řešení návaznosti
jednotlivých úseků cyklostezek, cyklotras a turistických tras v jednotlivých
katastrech obcí.
• Zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců u stezek, které jsou vedeny po nebo
při silnicích pro motorová vozidla.
• Budování a údržba doplňkového mobiliáře a související infrastruktury
(odpočívadla, informační tabule, půjčovny kol, lyží a dalšího sportovního
vybavení, cykloservisy, dobíjecí stanice pro elektrokola apod.).
• Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pro volnočasové aktivity (sportovní
parky, lanová centra apod.).
• Rozvoj zázemí pro sjezdové a běžecké lyžování a ostatní zimní sporty a zázemí
pro letní sporty – cykloturistiku, pěší a vodní turistiku, hipoturistiku
(občerstvení, šatny, WC, úschovna věcí apod.).
• Rozvoj lyžařských běžeckých tras včetně jejich údržby. Vytipování vhodných
míst a vybudování okruhu/trasy pro běžecké lyžování se psy, případně okruhu
s veřejným osvětlením, šetrným k životnímu prostředí.
• Rozvoj tras pro turisty se speciálními potřebami (např. vozíčkáři).
• Modernizace ubytovacích a stravovacích zařízení sloužících pro cestovní ruch.
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet přepravených cestujících v specifických druzích veřejné dopravy
(pendlbusy, cyklobusy, skibusy) (osoby/km)
• Plocha rozšířených a nově zřízených parkovacích ploch
• Délka nově vybudovaných turistických a cykloturistických stezek
• Délka nově vyznačených turistických, cykloturistických a lyžařských tras
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• Délka strojově upravovaných lyžařských tras
• Počet nově vybudované doplňkové infrastruktury cestovního ruchu
• Počet modernizovaných ubytovacích a stravovacích zařízení
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Zvyšování kvality služeb a lidských zdrojů v cestovním ruchu
a podpora certifikace
Garant opatření: Destinační společnost Valašsko
Trh cestovního ruchu je ze značné části tvořen nabídkou a poptávkou po službách. Proto je jejich
kvalita velmi důležitým předpokladem úspěšného rozvoje cestovního ruchu v destinaci a je
výrazně ovlivňována lidským faktorem. Předmětem opatření je podpora vzdělávání a zvyšování
kvalifikace osob pracujících v zařízeních cestovního ruchu na území statku a jeho blízkého okolí,
a to prostřednictvím seminářů, kurzů a dalších výukových programů. Kvalita nabízených služeb
cestovního ruchu je jedním z klíčových prvků v rámci konkurenčního boje o návštěvníky.
Problematiku kvality služeb je nutné řešit systémově, a pro lepší orientaci návštěvníků vytvářet
předpoklady pro certifikaci zařízení a služeb cestovního ruchu, a to nejen podporou technických
předpokladů kvality, ale i vytvářením motivačních prvků pro zapojeni do certifikačních
programů. Specifickou možností je zavést vlastní certifikační program např. s názvem „Valašský
hostitel“. Komplexní nabídku je nutné rozšířit o další služby, aktivity, zážitky atd. Inovace
v nabídce jsou jednou z cest ke zvýšeni motivace destinaci navštívit. Příkladem je rozšiřování
tradiční regionální gastronomie či potravin a výrobků. Dále je potřeba rozvíjet moderní
a uživatelsky přívětivé rezervační systémy.

Typové
aktivity

• Podpora zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti cestovního ruchu,
informování o nabídce vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance
v cestovním ruchu.
• Spolupráce na realizaci a tvorbě vzdělávacích, školících a tréninkových
programů (možnost spolupráce s vysokými školami zaměřenými na cestovní
ruch – mj. například Střední škola cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm,
VŠE v Praze, Vysoká škola hotelová, Vysoká škola obchodní apod.).
• Spolupráce s akademickým sektorem a odborníky z praxe a postupná
implementace inovací.
• Podpora odborné přípravy ve vzdělávacích institucích na všech stupních.
• Výměna zkušeností (praxe, stáže, konference, odborné vzdělávání a příprava,
partnerství v oblasti vzdělávání atp.).
• Rozvoj spolupráce veřejných a soukromých subjektů se vzdělávacími
institucemi.
• Zavádění a realizace managementu kvality a vytvoření motivačních nástrojů
pro zvyšování standardů kvality v oblasti cestovního ruchu.
• Zvyšování standardů ubytovacích a stravovacích zařízení (např. zavádění
značky s možným názvem „Valašský hostitel“).
• Zavádění informačních, rezervačních a prodejních systémů destinace.
• Rozvoj služeb pro aktivní a rekreační formy cestovního ruchu (zimní, letní
sporty).
• Využívání certifikačních systémů ve vybraných segmentech cestovního ruchu
na celostátní úrovni včetně motivačních nástrojů pro certifikaci subjektů
v oblasti cestovního ruchu v těchto systémech, případně zavedení vlastního
systému certifikace služeb.
• Využívání regionálních specifik, regionálních produktů a potravin v oblasti
cestovního ruchu včetně podpory míst jejich prodeje.
• Podpora zvyšování délky pobytu např. prostřednictvím nabídky výhod pro
hosty ubytované na dvě a více nocí.
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• Podpora služeb pro turisty se specifickými potřebami – specificky
zaměřené vzdělávací kurzy pro personál služeb cestovního ruchu.
• Proškolení podnikatelů v cestovním ruchu k využívání hodnocení (Tripadvisor,
Google) a sociálních sítí k posilování své reputace a šíření dobré pověsti služeb
v regionu.

Indikátory

• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet vzdělávacích akcí
• Změna délky pobytu
• Počet nově certifikovaných subjektů cestovního ruchu
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Rozvoj a zkvalitnění atraktivit cestovního ruchu
Garant opatření: Destinační společnost Valašsko
Území mikroregionu Vsetínsko nabízí návštěvníkům mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití,
pobytu v krásné přírodě, návštěvě historických památek i „ochutnání“ specifických lidových
a řemeslných tradic Valašska. Na druhou stranu mnoho z těchto cílů ještě nebylo turisty
objeveno či plně doceněno, a naopak návštěvníci mají tendenci vyhledávat a koncentrovat se
v osvědčených turistických cílech. Pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti destinace
je nezbytné neustále rozvíjet nabídku cestovního ruchu a poskytovat návštěvníkům důvody
k opakované návštěvě i k prodloužení pobytu.

Typové
aktivity

Indikátory

• Rekonstrukce a zpřístupnění přírodních, kulturně-historických a technických
památek s využitím pro cestovní ruch.
• Zpřístupňováni a interpretace atraktivního přírodního a kulturního dědictví,
zviditelnění méně známých a frekventovaných turistických cílů.
• Modernizace, rozšíření a zkvalitnění stávajících expozic včetně vybudování
nových expozic muzeí a podobných zařízení.
• Zprovoznění nových prohlídkových okruhů v turistických atraktivitách.
• Rozšíření nabídky služeb stávajících turistických cílů včetně animačních
programů.
• Rozvoj aktivit na podporu tradic (řemeslných, kulinářských, hudebních apod.).
• Podpora živé kultury v návaznosti na lokální zvyky a tradice.
• Budování a rozvoj zážitkových a zábavních zařízení, tematických parků a aktivit
pro podporu cestovního ruchu.
• Rozvoj gastroturismu, např. gastrofestivaly, mapa gastronomických zážitků (je
vhodné navázat na osvětu v nakládání s gastroodpady a bioodpadem).
• Rozvoj zábavně-poznávacích zážitkových aktivit se zaměřením na historii,
identitu mikroregionu i agroturistiku a ochranu přírody (ekopenziony,
biofarmy, řemeslné dílny, muzea přírody, obecně prospěšné aktivity –
např. sečení luk, obnova památek, stezky přírody s pozorovatelnami ad.).
• Rozvoj společných navazujících produktů více poskytovatelů.
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet kulturních akcí a aktivit na podporu tradic
• Počet nově zpřístupněných památek a expozic

22

Podpora
poznávání,
ochrany
a zachování
a přírodního dědictví mikroregionu Vsetínsko

kulturního

Garant opatření: Destinační společnost Valašsko
K zachování i dalšímu zhodnocování kulturního a přírodního dědictví minulých generací, ale
i k posilování pocitu sounáležitosti s vlastním regionem mohou významně pomoci aktivity
zaměřené na poznávání a rozšiřování znalostí o kulturních a přírodních památek a dalších
cenných míst a zajímavostech mikroregionu Vsetínsko mezi širokou veřejností všech věkových
kategorií. Edukační činnost a dobře připravená interpretace kulturního a přírodního dědictví
stejně jako společné projekty na mapování, dokumentaci či záchranu drobných památek či
ochranu přírodních prvků pozitivně ovlivňují hodnotovou orientaci i postoje veřejnosti a její
vztah k vlastní obci, mikroregionu, okolní krajině.
Z hlediska udržitelnosti kulturní rozmanitosti světa jsou totiž stejně důležité jako fyzická
a legislativní ochrana hmotného i nehmotného dědictví, nebo dotační politika a generování
zisku, jež umožňují zajistit nejen údržbu a provoz již existujících památek, ale podporují také
vznik nových kulturních artefaktů. K úspěšné edukační činnosti přispívá mj. budování naučných
okruhů a stezek, vytváření rozměrnějších 3D modelů významnějších objektů včetně technických
památek či památek lidové architektury, ale také vytváření drobných pomůcek a vybavení včetně
populárně naučných publikací pro děti i dospělé, her, drobných dřevěných modelů.

Typové
aktivity

• Vytvoření platformy pro pravidelné setkávání a podporu spolupráce obcí
a spolků pečujících o cenná místa a zajímavosti regionu s cílem umožnit sdílení
příkladů dobré praxe.
• Vypracování strategie/plánu edukace a interpretace kulturních a přírodních
památek a dalších cenných míst a zajímavostí mikroregionu Vsetínsko,
poskytující obecně srozumitelné vysvětlení významu a svébytnosti těchto
lokalit a objektů pro místní obyvatelstvo i návštěvníky; rozpracování
strategie/plánu do krátkodobých akčních plánů.
• Příprava edukačních programů k využití v památkách a naučných okruzích
v mikroregionu Vsetínsko (i v rámci nabídek pro školy a školní výlety).
• Sběr, popis a propagace funkčních projektů posilujících sounáležitost v obcích
nebo posilující zájem veřejnosti o kulturní a přírodní památky a cenná místa
a zajímavosti regionu.
• Mapování a shromažďování dat o drobných památkách, zajímavých biotopech,
krajinných prvcích, místních odrůdách ovocných stromů apod. včetně zanesení
polohy v prostředí GIS jako první krok pro vytvoření plánů obnovy či ochrany.
• Vytváření mapové aplikace a databáze se zanesením všech lokalizovaných
kulturních a přírodních památek a dalších cenných míst a zajímavostí
mikroregionu Vsetínsko.
• Zpracování společné brožury s katalogem památek s cílem upozorňovat na
méně známé památky a lokality a sjednotit úroveň a rozsah poskytovaných
informací.
• Příprava cyklu přednášek o kulturním a přírodním dědictví mikroregionu
Vsetínsko pro různé věkové kategorie (např. U3V).
• Podpora spolupráce škol a spolků pečujících o kulturní a přírodní dědictví
regionu s možností zapojení do společné přípravy projektů a akcí (Noc kostelů,
Muzejní noc apod.).
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• Organizace výtvarných soutěží na školách zaměřených na kulturní a přírodní
památky a další cenná místa a zajímavosti mikroregionu Vsetínsko, podpora
místně zakotveného učení na školách a zapojování mládeže do dění v obcích.
• Vypracování nabídky produktů pro školní výlety zaměřených na poznávání
zejména méně známých kulturních a přírodních památek a dalších cenných
míst a zajímavostí mikroregionu včetně možností zajištění ubytování.
• Vytváření questingů, únikových her, geocaching.
• Kurzy pro edukátory a památkové pedagogy.
• Plánování a budování naučných okruhů a naučných stezek, vytváření 3D
modelů.
• Vytváření tištěných materiálů – knihy pro děti, pracovní sešity a pracovní listy,
leporela, pexesa, papírové modely, drobné dřevěné modely apod.
• Příprava elektronických médií – výuková videa, fotografie, hry.

Indikátory

• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet zpracovaných strategií
• Počet připravených edukačních programů a aktivit
• Počet vytvořených edukačních pomůcek
• Počet vzdělávacích akcí
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Zapojení a participace místních obyvatel
Garant opatření: Destinační společnost Valašsko
Důležitým faktorem ovlivňujícím udržitelný rozvoj mikroregionu Vsetínsko i rozvoj cestovního
ruchu na jeho území je postoj místních obyvatel a uživatelů soukromých objektů individuální
rekreace. Pro realizaci aktivit cestovního ruchu je nezbytné tuto skupinu včas a dobře informovat
tak, aby v případě střetu zájmů byla možnost nalézt optimální řešení pro všechny zainteresované
strany.
Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu může být značně ovlivněn obecnou bezpečností
návštěvníků v regionu. V případě zvyšování kriminality dotýkající se návštěvníků může dojít
k profilaci regionu jako turisticky „nepřívětivé“ lokality, a následnému výraznému snížení
návštěvnosti. Nárůst kriminality související s růstem atraktivnosti území a zvýšenou návštěvností
může také ohrozit i místní obyvatele a vyvolat aktivity proti rozvoji cestovního ruchu. V současné
době je kriminalita v regionu na úrovni odpovídající poloze v blízkosti hranic a je srovnatelná
s okolními regiony. Vzhledem k předpokládanému rozvoji cestovního ruchu, a tím i možností
zvýšení kriminality, je nezbytné hledat možnosti a vhodné nástroje, jak tomuto obecně
nežádoucímu jevu co nejvíce zamezit.
V zájmu posílení pocitu sounáležitosti místního obyvatelstva je účelné uvažovat o možnosti
poskytnutí návštěvnické karty zvýhodněným způsobem místním obyvatelům trvale žijícím na
území mikroregionu Vsetínsko (alternativně obyvatelům trvale žijícím v obcích mikroregionu,
nejvíce zatížených negativními jevy doprovázejícími cestovní ruch). Karta by byla nepřenosná na
jiné osoby.

Typové
aktivity

Indikátory

• Pravidelné poskytování informací občanům o aktivitách souvisejících
s rozvojem cestovního ruchu v území prostřednictvím médií, příprava
a realizace informačně-osvětových public relations akcí.
• Realizace průzkumů veřejného mínění obyvatel vzhledem k rozvoji cestovního
ruchu.
• Podpora budování bezpečnostních opatření na ochranu návštěvníků.
• Podpora bezpečnostních akcí na ochranu místních obyvatel proti kriminalitě
související s rozvojem cestovního ruchu.
• Distribuce návštěvnické karty místnímu obyvatelstvu s trvalým bydlištěm na
území mikroregionu Vsetínsko, za zvýhodněných podmínek.
• Pravidelné zjišťování názorů a nálad místních obyvatel vůči tématu cestovního
ruchu např. prostřednictvím dotazníkového šetření.
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet provedených průzkumů veřejného mínění
• Počet zrealizovaných bezpečnostních opatření
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Prioritní oblast 2: Konkurenceschopná lokální
ekonomika
Strategický cíl: Diverzifikace a podpora nových ekonomických oborů a odvětví a drobného
(živnostenské) podnikání v zájmu zajištění nabídky atraktivních pracovních míst
a kvalitního pracovního zázemí, jež přispějí k ekonomické (příjmové) stabilizaci místního
obyvatelstva a předcházení odlivu mladých a talentovaných pracovníků.
K úspěšnému rozvoji podnikání v mikroregionu Vsetínsko je nezbytné inovovat a využívat nové
příležitosti pro podnikání, například v oblasti bezpečnosti potravin, ochraně přírodních zdrojů
a ekosystémů, zmírňování dopadů klimatických změn, zájmu o místní potraviny a gastronomii,
a zvyšování vzájemné závislosti mezi venkovem a městem. Důležitým zdrojem zaměstnanosti jsou
také činnosti související s trávením volného času (cestovní ruch), osobní a domácí služby, podnikání
v oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo kulturní služby. Také poskytování obnovitelné energie
městům by mohlo být novou (ziskovou) oblastí podnikání na venkově.
Novými příležitostmi pro spíš venkovské oblasti mikroregionu Vsetínsko tak mohou být
potravinová ekonomika, biohospodářství, zelená (=ekologické hospodářství) a cirkulární
(=oběhová) ekonomika, digitální ekonomika, sociální ekonomika, znalostní ekonomika či rezidenční
ekonomika. Všechny tyto termíny jsou vysvětleny v seznamu pojmů na konci dokumentu.
Základním předpokladem úspěchu při snaze o diverzifikaci venkovské ekonomiky směrem
k nezemědělským činnostem je sdílená vize a územní přístup k rozvoji venkova (nikoliv odvětvový
přístup).
Seznam opatření
2.1 Zlepšení služeb pro podnikatele
2.2 Podpora zemědělství šetrného k životnímu prostředí a krajině
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Zlepšení služeb pro podnikatele
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, místní akční skupiny
Mikroregion Vsetínsko může podpořit podnikání na svém území zejména vytvářením vhodných
podmínek pro podnikatele, ať již infrastrukturních a technických, tak i poskytováním
nejrůznějších doprovodných služeb.

Typové
aktivity

Indikátory

• Rozvoj úzké spolupráce na aktivitách s Agenturou pro ekonomický rozvoj
Vsetínska.
• Spolupráce a zapojování podnikatelů do strategického plánování (kulaté stoly,
pracovní skupiny, komunitní plánování).
• Zlepšení informovanosti podnikatelů o aktivitách místních organizací
a samospráv, příležitostech financování, volných prostorách nebo veřejných
zakázkách.
• Usnadnění komunikace podnikatelů s úřady (vč. elektronické komunikace)
a snižování administrativní náročnosti.
• Podpora lokálních podnikatelů rozvojem odbytových kanálů jejich výrobků
(spolupráce se školami, organizátory trhů a kulturních akcí, zástupci
stravovacích a ubytovacích služeb ad.).
• Podpora bioekonomiky (soubor ekonomických činností souvisejících
s výzkumem, vývojem, výrobou a využíváním biologických zdrojů k výrobě
nových produktů.
• Rozvoj zelené ekonomiky (využívání šetrných technologií a postupů) a cirkulární
ekonomiky.
• Podpora rezidenční a stříbrné ekonomiky (rozvoj služeb a obchodu,
pečovatelských služeb apod.).
• Rozšiřování katalogu (databáze) místních podnikatelů, řemeslníků a produktů
• Zvyšování motivace k podnikání, mj. prostřednictvím soutěží (např. Valašský
kuchař roku), kampaní (např. Úspěšný start), startovacích prostor a pracovního
zázemí (co-work, digitální připojení, podnikatelský inkubátor, tréninkové
prostory, nabídka nevyužívaných a volných prostorů apod.).
• Zlepšení podmínek pro práci z domova (výstavba místních co-workových
center, rozvoj kapacity a rychlosti internetového připojení).
• Rozvoj spolupráce firem se školami (exkurze, odborníci ve výuce).
• Spolupráce v rámci vyjednávání dopravní obslužnosti území za účelem dopravy
zaměstnanců do místa práce (daného podniku či podnikatelské zóny).
• Vytipování vhodných pozemků a objektů pro podnikání, příprava databáze
využitelných objektů včetně jejich nabídky.
• Propagace podnikatelských aktivit.
• Organizace propagačně-prodejních akcí (např. regionální kulturně-řemeslný
festival/trh).
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Změna míry podnikatelské aktivity
• Změna míry nezaměstnanosti
• Počet hektarů revitalizovaných ploch
• Počet společných aktivit s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska
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• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet informačních a propagačních akcí
• Počet vzdělávacích akcí
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Podpora zemědělství šetrného k životnímu prostředí a krajině
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, místní akční skupiny
Vzhledem k venkovskému charakteru má ve větší části mikroregionu Vsetínsko velký význam
zemědělství. Vzhledem k zájmu o uchování kvalitního životního prostředí, rozvoji cestovního
ruchu i vzhledem k závazkům ČR v oblasti Evropské zelené dohody je třeba podporovat všechny
aktivity, které přispějí nejen k modernizaci zemědělské výroby, ale především k rozvoji
zemědělství šetrného k přírodě a krajině. Žádoucí je směřovat zemědělství směrem k využívání
nových podnikatelských příležitostí (potravinová ekonomika, výroba energie z obnovitelných
zdrojů apod.) i směrem k diverzifikaci podnikání k nezemědělským činnostem (např.
Agroturistika, zážitková turistika na místních farmách).

Typové
aktivity

Indikátory

• Informační podpora zemědělců při využívání finančních zdrojů určených pro
rozvoj venkova.
• Podpora potravinové ekonomiky – výroby a prodeje regionálních specialit,
biopotravin, regionálních potravin (zkrácení dodavatelských řetězců,
marketingová podpora a koordinace, nákup potravin do škol a sociálních
zařízení apod.).
• Rozvoj značky regionální produkt.
• Podpora napojení místní produkce do regionální gastronomie v systému
podpory cestovního ruchu vč. agroturistiky a podpory tradiční a regionální
produkce.
• Nákup služeb zemědělců (úprava veřejných prostranství, zeleně, údržba
komunikací).
• Podpora zahájení činnosti mladých, respektive nových zemědělců, podpora
jejich činnosti (vzdělávání, informace o dostupných finančních zdrojích apod.).
• Diversifikace podnikání zemědělců směrem k nezemědělským činnostem.
• Podpora zlepšení postavení mikro, malých a středních podniků především
v zemědělství v rámci dodavatelských vztahů (vertikály), pro větší přidanou
hodnotu, finalizaci produkce, vlastní skladování, inovace na jedné straně
a zachování tradičních postupů a kvality, krátké dodavatelsko-zpracovatelské
řetězce.
• Zavedení principů digitální ekonomiky v malých a středních firmách, včetně
zemědělství a potravinářství.
• Podpora komunikace a spolupráce mezi zemědělci a obcemi.
• Organizační pomoc zemědělcům a farmářům při přípravě aktivit zážitkové
turistiky na farmách a směřování turistů do konkrétních míst
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet informačních a propagačních akcí
• Počet vzdělávacích akcí
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Prioritní oblast 3: Zdravá krajina a životní prostředí
Strategický cíl: Rozvíjet krajinné a přírodní hodnoty pro příští generace a zajistit
udržitelnost péče o životní prostředí.
Lidé, kteří v oblasti Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko po generace žijí, se umí o krajinu starat.
Způsob hospodaření, který fungoval a funguje i v poměrně neúrodném prostředí západních Karpat
(kde jsou méně úrodné typy půd, sesuvná území, drsné počasí a geomorfologie) ctí tradice, roční
období a sounáležitost obyvatel s krajinou a okolní přírodou. Pozornost do budoucna, by se tedy
měla zaměřit na podporu toho, co zde již dlouhodobě funguje, ale zároveň také podporovat šetrné
zemědělské hospodaření a lesnického hospodaření s ohledem na snížení dopadů změn klimatu,
zvláště pak podporu odolnosti krajiny v reakci na extrémní výkyvy počasí. Pod tímto si můžeme
představit místa, která jsou schopna zadržovat vodu, půda není degradovaná intenzivní
zemědělskou činností, větrnou a vodní erozí a celkově je krajinná mozaika doplněna o drobné
mokřadní plochy, tůňky, remízky a břehové porosty kolem vodních toků.
Šetrně a účelně lze nakládat s vodou nejen ve volné krajině, ale také ve městech a obcích, kde
můžeme srážkovou vodu využívat pro zalévání, splachování a užitkové účely. Do budoucna bude
nutná podpora obecného šetření s vodou (šetřící technologie v obecních budovách, školách,
výrobním sektoru) a také rozvoj možností znovu využívání předčištěné odpadní vody.
Specifickým tématem je budování protipovodňové ochrany v obcích, s upřednostněním přírodě
blízkých opatření, zvláště pak v oblasti beskydských řek, včetně jejich přítoků, které byly v minulosti
výrazně zregulovány, zkrácena a napřímena. Vhodné je také podporovat potenciál lesů, který je
pro oblast Vsetínska typický (města a obce jsou často významnými vlastníky lesních celků),
a v budoucnu více podporovat mimoprodukční funkce lesa (tedy opět schopnost lesů zadržet vodu,
ochlazovat mikroklima a například také poskytovat místo relaxaci).
Ve všech oblastech životního prostředí je důležitá environmentální osvěta, v tématice nakládání
s odpady to platí dvojnásob, zvláště pak s ohledem na současnou novou legislativu v odpadovém
hospodářství. Dlouhodobé kampaně a práce s veřejností v oblasti oběhového hospodářství
a nakládání s odpady je nezastupitelná. Důležité je zapojit obyvatele do systému odpadového
hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství v obcích, informovat na stránkách obcí,
iniciovat setkání s občany k problematice odpadů, pokračovat v trendu spolupráce se školami
a volnočasovými zařízeními a neziskovými organizacemi v oblasti nakládání s odpady.
Autentičnost a význam valašské krajiny jedním z lákadel turistického ruchu v oblasti. Do budoucna
je vhodné využít potenciál ochrany přírody s pomocí obecné ochrany přírody, k čemuž mohou obce
samotné výrazně přispět, například důslednou ochranou významných krajinných prvků, územních
systémů ekologické stability apod. Přírodní krásy a významný poměr CHKO oblasti na ploše
mikroregionu je na jednu stranu velkou výhodou, na druhou stranu může být vnímán jako limit,
například při otázkách nové výstavby, dodržování limitů vycházejících z ochrany přírody a tlaku na
zajímavá místa, která jsou turisticky exponovaná. Důležitá je komunikace subjektů a nacházení
kompromisních řešení. Z pohledu místních obyvatel by oblast mikroregionu pro turisty měla být
právě tím, čím je – místem, kde je možné zpomalit, vnímat krajinu Valašska jako tradiční,
a respektovat její hodnoty a přírodní rytmus.
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Při čtení výše uvedených opatření zjistíme, že environmentální vzdělávání, výchova a osvěta se
prolíná napříč všemi tématy, a je tedy nezbytným prvkem toho, aby níže navržená opatření
fungovala.
Seznam opatření
•
•
•
•
•

3.1. Podpora přírodě blízkého a tradičního hospodaření
3.2. Šetrné nakládání s vodou zadržování vody v obcích a okolní krajině
3.3. Zavádění principů oběhového hospodářství, podpora fungujících postupů v nakládání
s odpady, používání chytrých technologií a zapojení veřejnosti
3.4. Ochrana přírody, biodiverzity a charakteristik krajiny
3.5. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
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Podpora přírodě blízkého a tradičního hospodaření
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
V současné době, je důležitá podpora zadržování vody ve volné krajině, tedy její přirozené
retenční schopnosti, v období častějších výkyvů počasí je hodnotná krajina, která je schopná
vodu v období přívalových dešťů zadržet a postupně ji uvolňovat do okolí (můžeme podporovat
tvorbou nových drobných mokřadních ploch, drobných tůněk, výsadbou břehových porostů).
Zvláště v nivách řek je důležité snížit (a nejlépe eliminovat) rizika splachů zemědělské půdy do
povrchových vod a zmírňovat dopady bleskových povodní, zvláště pak v okolí drobných vodních
toků, které jsou v Beskydech výrazně regulovány a dále také tak, kde dochází k sesuvům půdy
(např. výsadbou vhodných dřevin podél vodních toků, či dodržování toho, že se nebude
v blízkosti vodních toků povolovat nová výstavba).
Zemědělství a péči o krajinu v oblasti mikroregionu Vsetínsko lze vnímat významný krajinotvorný
prvek a zároveň také nástroj (zadržování vody v krajině, podpora hodnoty půdy).
S pomocí obcí a měst by bylo vhodné podporovat zemědělce, lesní hospodáře a soukromé
vlastníky půdy v obcích vhodnými dotačními nástrojemi (financování projektů zadržování
a využití srážkové vody), vhodná výsadba (původní druhy stromů), obnova starých sadů
s tradičními odrůdami dřevin typickými pro Valašsko, obnova alejí kolem cest. Mnoho těchto
výše uvedených projektů lze financovat z krajských i národních dotačních titulů.
Důležité je také zaměřit se na podporu osvěty zemědělců, soukromých vlastníků půdy a lesních
celků, kteří se podílejí na obhospodařování krajiny a zlepšení komunikace se zemědělci v obcích
(např. pravidelná setkávání nad výše uvedenými tématy, například možnosti vodozádržných
opatření ve volné krajině např. na pozemcích, které jsou obecní či soukromé a zemědělci na nich
hospodaří). Pomocí zemědělců takto podporovat regionální produkty nejen „farmářské“ ale
skutečně certifikované regionální produkty a potraviny. Dále je možné podporovat výsadbu
zeleně, původních druhů dřevin a obnovu starých sadů s tradičními odrůdami ovocných dřevin,
což jde ruku v ruce s podporou produktů, typických pro region, například pěstitelského pálení
z místního ovoce.
Zajímavým tématem je podpora včelařů, což je spojeno s vhodnou výsadbou živných rostlin
nejen pro včely samotné, ale pro hmyz celkově (může se vhodně využívat i ve městech a obcích,
(výsadba květnaté směsi – důležitý je zde regionální zdroj semen) čímž dojde k podpoře
biodiverzity (květnaté směsi pro včely, na ně je navázán další hmyz, který tvoří potravní základnu
pro další druhy živočichů (ptáci, hmyzožravci, savci) což může přispět k podpoře biodiverzity
v intravilánu obcí.

Typové
aktivity

• Podpora šetrného zemědělského a lesnického hospodaření (tradiční
hospodaření, které obyvatelé Valašska dobře umí, s důrazem na mozaikovitou
strukturu krajiny)
• Podpora zadržování vody ve volné krajině (podpora přirozené retenční
schopnosti krajiny, budování drobných mokřadů a tůní)
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• Snižování rizika splachů zemědělské půdy a zmírňovat dopady bleskových
povodní a sesuvů půdy výsadbou vhodných dřevin
• Podpora komunikace se zemědělci v obcích (např. pravidelná setkávání nad
možnostmi, jak zadržovat vodu v okolní krajině)
• Zaměřit se na podporu zemědělců, vlastníků půdy a lesů, kteří se podílejí na
obhospodařování krajiny, informacemi o možnostech využívání dotační
podpory, případně podpořit vhodným dotačním nástrojem
• Podpora včelařů, která je spojena s vhodnou výsadbou živných rostlin nejen
pro včely, ale pro hmyz celkově (podpora biodiverzity v obcích)

Indikátory

• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
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Šetrné nakládání s vodou, zadržování vody v obcích a okolní
krajině
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Toto opatření se prolíná s výše uvedeným opatřením (3.1. Podpora přírodě blízkého
a tradičního hospodaření), avšak je primárně zaměřeno na podporu zadržování ve městech
a obcích (retence srážkové vody, popř. využití pro zálivku, splachování, užitkové účely, více
informací ve Směrnici a Příručce pro nakládání s dešťovými vodami v Mikroregionu Vsetínsko
z projektu Interreg_RainDrop_2006), podpora obecně šetření s vodou (šetřící technologie
v obecních budovách a školách), možnosti znovu využívání předčištěné odpadní vody
v budovách a rodinných domech. Důležitou roli hraje opět osvěta veřejnosti. Je možné zde
využít lesů v okolí obcí, navrhovat vybudování nových mokřadů, tůní a poldrů v zemědělské
krajině s cílem zvýšení retence vody a zároveň snížení rizika povodní a splachů zemědělské
půdy. Podporu zadržování vody v krajině je nutné řešit komplexně pro celé území, za
spolupráce obcí (příklady dobré praxe v regionu: inovativní vodozádržná opatření v lesích
(https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2021/zadrzovani-vody-v-Beskydech), budování
tůní a mokřadů (např. aktivity ČSOP Salamandr).
Se zemědělskými subjekty a vlastníky půdy a lesů, zejména těmi, kteří obhospodařují hranice
intravilánu obcí, je třeba navázat komunikaci s cílem zajistit koexistenci zemědělství, jako
krajinotvorného prvku a současně nástroje ke zvýšení retence vody v krajině. Bude vhodné
vyčlenit nebo rozšířit personální kapacity pro pomoc s přípravou žádostí soukromých
zemědělců a vlastníků či nájemců pozemků s žádostmi do existujících národních titulů či při
dotační podpoře soukromých vlastníků za účelem zadržování a využití srážkové vody.

Typové
aktivity

Indikátory

• Podpora zadržování vody ve městech a obcích, podpora obecně šetření
s vodou, podpora možností znovuvyužívání předčištěné odpadní vody
v budovách a rodinných domech
• Osvěta v oblasti přírodě blízké protipovodňové ochrany
• Podpora využití městských lesů jako významné součásti modrozelené
infrastruktury, a podpora mimoprodukčních funkcí lesa
• Návrhy na vybudování nových mokřadů, tůní a poldrů v zemědělské krajině
s cílem zvýšení retence i snížení rizika povodní a splachů zemědělské půdy
• Podporu zadržování vody v krajině je nutno řešit komplexně pro celé území,
za spolupráce obcí
• Podpora jednání se zemědělskými subjekty, vlastníky půdy a regionálními
producenty s cílem zajistit využít zemědělství, jako krajinotvorného prvku
a současně nástroje ke zvýšení retence vody v krajině
• Expertní a organizační podpora pro vlastníky pozemků, vlastníky půdy a lesa,
kteří mohou vhodným opatřením výrazně ovlivnit míru retence vody v krajině
•
•
•
•

Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
Počet zrealizovaných projektů
Objem získaných finančních prostředků na realizaci
Počet nových komplexních řešení na úrovni obcí
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Zavádění principů oběhového hospodářství, podpora
fungujících postupů v nakládání s odpady, používání chytrých
technologií a zapojení veřejnosti
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Podporu zavádění principů oběhového hospodářství lze dobře vysvětlit na podpoře již
fungujících systémů RE-USE (Rožnov, Vsetín, Valašské Meziříčí, Ratiboř, Oznice) a následně
vytipováním vhodných míst a zjištění poptávky po opravnách výrobků, výměně věcí,
půjčovnách v oblasti mikroregionu.
Zajímavým tématem je prověření možnosti pořízení vlastní svozové techniky odpadu (např.
u několika obcí mikroregionu), spolupráce se svozovými firmami a zpracovateli odpadu,
spolupráce s místními podnikateli (např. problematika obalů a gastroodpadů při výkonu
podnikatelské činnosti).
Role SOMV při přípravě projektů financovatelných např. z OPŽP, lze vidět v roli poradce
v oblasti nakládání s odpady např. administrativní pomoc v tom, co vyplývá ze zákona
o odpadech pro menší obce, za využití zkušeností a návodů ze tří velkých měst. Využití
chytrých systému v rámci evidence odpadů, např. v odlehlejších obytných oblastech, ale také
evidence odpadu a nakládání s odpadem (např. úprava frekvence vyvážení odpadu),
nakládání s odpady obce a města dotují a nakládání s odpady tvoří převážnou část výdajů
z rozpočtu obcí (a výhledově, se novou legislativou v odpadovém hospodářství toto bude
nutné řešit i z ekonomických důvodů), jednání se svozovými firmami o možnosti zapojení
chytrých systému do svozu odpadů (reálné vyčíslení, kolik se vlastně odveze odpadu ve
sběrné nádobě, a zda obec například neplatí za prázdný odvoz).
Podpora akcí pro veřejnost, které jsou organizovány jako příklad dobré praxe při nakládání
s odpady (např. nepoužívají se jednorázové obaly).
Zapojit obyvatele do systému odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového
hospodářství v obcích, informovat na stránkách obcí, setkání s občany k problematice
odpadů, pokračující trend spolupráce se školami a volnočasovými zařízeními v oblasti
nakládání s odpady. Sdílení příkladů dobré praxe mezi obcemi mikroregionu (pravidelná
setkávání) k dané tématice (oběhové hospodářství).
Podpora motivace obyvatel k likvidaci biologický rozložitelných odpadů na vlastním pozemku
(u rodinných domů na venkově). Přestože je předpoklad, že na venkově bude bioodpad
a gastroodpad využit, realita je jiná, a bioodpad a odpad z přípravy pokrmů tvoří stále až 2/3
obsahu popelnic. Podpora motivace obyvatel k likvidaci BRKO na vlastním pozemku pro
vlastní potřeby (RD) a motivace občanů k likvidaci bioodpadu prostřednictvím komunitních
kompostérů i na sídlištích. V oblasti mikroregionu zpracovat studii nakládání s bioodpadem,
zjisti produkci, možnosti alternativního nakládání s bioodpady (kompostárna, bioplynová
stanice) v celém mikroregionu ve spolupráci s dalšími obcemi. Důležitým tématem je řešení
gastroodpadu v sociálních, zdravotnických a soukromých zařízeních a možnosti jeho dalšího
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využití (dříve fungovalo, ale dnes bohužel je zátěž pro provozovatele a prakticky není možné
gastroodpad poskytnout např. zemědělci pro krmení).

Typové
aktivity

• Osvěta, dlouhodobé kampaně a práce s veřejností v oblasti oběhového
hospodářství a nakládání s odpady
• Podpora systému RE-USE na místech, kde již funguje a vytipování vhodných
míst a zjištění poptávky po opravnách výrobků, výměně věcí, půjčovnách,
(možný pozitivní dopad na zaměstnanost a sociální oblast)
• Prověření možnosti pořízení vlastní svozové techniky odpadu
• Role SOMV, při přípravě projektů financovatelných z Operačního programu
Životní prostředí 2021–2027 v oblasti odpadového hospodářství, jako poradce
• Využití chytrých systému v rámci evidence odpadů
• Jednání se svozovými firmami o možnosti zapojení chytrých systému do svozu
odpadů v obcích
• Podpora akcí pro veřejnost, které jsou organizovány jako příklad dobré praxe
při nakládání s odpady (např. nepoužívají se jednorázové obaly)
• Zapojit obyvatele do systému odpadového hospodářství a zavádění principů
oběhového hospodářství v obcích, informovat na stránkách obcí, setkání
s občany k problematice odpadů, pokračující trend spolupráce se školami
a volnočasovými zařízeními v oblasti nakládání s odpady
• Sdílení příkladů dobré praxe mezi obcemi mikroregionu (pravidelná setkávání)
k dané tématice (principy oběhového hospodářství)
• Podpora motivace obyvatel k likvidaci biologický rozložitelných odpadů na
vlastním pozemku, zvláště pak u rodinných domů na venkově, a motivace
občanů k likvidaci bioodpadu prostřednictvím komunitních kompostérů i na
sídlištích
• Organizace dlouhodobých kampaní zaměřených na problematiku výstavby
technologií na materiálové (energetické využití odpadu, bioplynových stanic
• SOMV v roli poradce v oblasti nakládání s odpady ze zákona (např. konkrétní
vyhláška o odpadech).
• SOMV v roli poradce, pomoc starostům se strategiemi nakládání s odpady
v obcích.
• Zpracování studie proveditelnosti a vůbec zjištění poptávky při nakládání
s bioodpady či gastroodpady ve spolupráci s dalšími obcemi.

Indikátory

• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
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Ochrana přírody, biodiverzity a charakteristik krajiny
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Dodržování limitů vycházejících z ochrany přírody v chráněné oblasti Beskydy, či v přírodně
cenných lokalitách (zvláště chráněná území, biotopy vzácných a chráněných druhů rostlin
a živočichů) jsou na jednu stranu devizou určující charakter krajiny a životního prostředí, na
druhou stranu mohou být vnímány jako limit rozvoje (z pohledu člověka). Důležité je
podporovat a chránit to, co na Valašsku dlouhodobě funguje, a nově například využívat lesy
v okolí měst a obcí jako součást modrozelené infrastruktury a podporovat ekosystémové
služby lesa. Vhodným příkladem dobré praxe jsou například vodozádržná opatření v oblasti
Velkého Javorníku. Důležité je podporovat přirozenou druhovou a věkovou strukturu lesních
porostů. Atraktivní prostředí lesů lze využít nejen k relaxaci a rekreaci, ale také při aktivitách
EVVO (programy lesní pedagogiky).
Monitoring a likvidaci invazních druhů rostlin, má smysl provádět na celém území, nejen po
hranice dílčích regionů. V minulém programovém období OPŽP probíhala v údolí Rožnovské
a Vsetínské Bečvy likvidace křídlatky, ve spolupráci neziskové organizace (ČSOP Salamandr,
Povodí Moravy s.p., a jednotlivých obcí). V současné době (2020–2024) je aktuální projekt,
který řeší likvidaci křídlatky na pozemcích v povodí Vsetínské Bečvy a jejích přítoků v obcích
na území MAS Valašsko-Horní Vsacko. Při likvidaci křídlatek je nezbytná nutnost následného
monitoringu ohnisek křídlatky a monitoringu dalších invazních druhů, které po likvidaci
křídlatek úspěšně osidlují nová stanoviště (např. netýkavka žláznatá, pupalka dvouletá,
janovec metlatý a další).

Typové
aktivity

Indikátory

• Využití potenciálu ochrany přírody s pomocí nástrojů obecné ochrany přírody
(ochrana významných krajinných prvků, územních systémů ekologické
stability apod.)
• Usměrnění tlaku na chráněné oblasti a zajímavá místa, která jsou turisticky
exponovaná s pomocí chytrých řešení ve spolupráci s aktivitami v cestovním
ruchu (viz výše)
• Podpora kultivace životního prostředí obecně – péče o tradiční přírodní
hodnoty, kultivace krajiny, obnova starých sadů, včelařství
• Podpora využití městských lesů jako součást zelené infrastruktury ve městě
a podpora ekosystémových služeb lesa
• Podpora řešení využití lesů v okolí měst a obcí k plnění funkce lesa jako
součásti modrozelené infrastruktury, posílení a zdůraznění ekosystémových
služeb lesa a posílení atraktivní funkce lesů pro člověka (EVVO, rekreace, lesní
pedagogika)
• Monitoring a likvidace invazních druhů rostlin, nejen křídlatek
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
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Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO)
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Podpora neziskových organizací v oblasti EVVO na území mikroregionu, kteří vzájemně
dlouhodobě spolupracují, mají dlouholetou tradici, spolupracují s MA21, přesah do okolních
krajů, dále mají výborně zpracované vzdělávací programy a vzdělané a motivované
pracovníky, a do budoucna je nutné zajistit stabilitu systému EVVO (finanční podpora,
personální zajištění, finanční podpora obcí).

Typové
aktivity

Indikátory

• Pokud jsou obce a města zřizovateli škol a školek s NO spolupracují, připravují
programy ve spolupráci se školami (vhodné i nadále podporovat)
• Zajistit stabilitu systému EVVO (personální zajištění, finanční podpora obcí)
• Pracovníky EVVO je možné přizvat jako odborníky na dané témata na
workshopy a školení pořádané sdružením
• Podpora při zajištění aktuálních témat např. dlouhodobé kampaně v oblasti
oběhového hospodářství a nakládání s odpady (včetně problematiky
materiálového a energetického využití odpadu, řešení nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem) dále také znečišťování ovzduší, ochrany přírody
a změn klimatu
• Vybudování nového, či zajištění modernizace staršího centra ekologické
výchovy (např. v některém z brownfieldů, či starších rekreačních zařízení)
• Počet zrealizovaných projektů spolupráce
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů

38

Prioritní oblast 4: Plnohodnotný a spokojený život
obyvatel
Strategický cíl: Vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj dostatečných služeb zajišťujících
plnohodnotný a spokojený život obyvatel.
Pro udržitelný rozvoj mikroregionu Vsetínsko, zajištění jeho demografické stability
i plnohodnotného a spokojeného života jeho obyvatel je třeba soustředit se na zlepšování
podmínek života jak pro rodiny s dětmi a obyvatele v produktivním věku, tak i pro seniory.
Nezbytné je věnovat pozornost zlepšování dostupnosti a kvality základních služeb v sociální oblasti
a zdravotnictví, v péči o děti, v nabídce volnočasových aktivit pro děti i dospělé včetně nejstarších
generací, veřejné dopravě i zajištění bezpečnosti.
Venkovské regiony jsou často zasaženy úspornými opatřeními a centralizací veřejných služeb.
Některé venkovské komunity na tuto situaci reagují tím, že se snaží najít takové způsoby organizace
a poskytování služeb, které kombinují využívání veřejných, soukromých a komunitních zdrojů.
Poskytování služeb obecného zájmu tak představuje výzvu pro venkovské podniky, jak zvrátit trend
k centralizaci.
Seznam opatření
4.1
4.2
4.3
4.4

Spolupráce v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Podpora mladých rodin
Mobilita a bezpečnost dopravy
Zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality v mikroregionu Vsetínsko
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Spolupráce v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
V oblasti poskytování sociálních služeb a zdravotní péče je účelné sdružit síly a možnosti více
obcí. Jednotlivé obce většinou nedisponují potřebným objemem peněz i kapacitami, aby mohly
kvalitně zajistit celou šíři sociálních služeb. V případě záměru využít dotací navíc hraje svou roli
velikost cílové skupiny, pro niž má být dotace využita – a v případě spolupráce více obcí je tato
cílová skupina samozřejmě větší. Spolupráce obcí i měst v mikroregionu umožní to zajistit pro
obyvatele obcí širší paletu služeb, případně možnost kombinovat poskytnutí terénních služeb
v místě bydliště s využitím dalších služeb poskytovaných ve spádovém městě.

Typové
aktivity

Indikátory

• Průzkum potřeb a společné plánování sociálních služeb s cílem zajistit dobrou
dostupnost služeb (zejména terénních) v obcích a vhodnou strukturu služeb
tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel obcí. Zapojení do zpracování
(aktualizace) komunitního plánu.
• Průzkum potřeb zajištění bydlení pro seniory (domovy pro seniory, domovy se
zvláštní péčí apod.), možnost společného projektu výstavby domova pro
seniory.
• Průzkum zajištění a dostupnosti zdravotních služeb na území mikroregionu
Vsetínsko.
• Vyjednávání podpory pro udržení případně rozšíření zdravotních služeb
(udržení sítě ordinací – například zvýhodněním nájmů, pořízení vybavení
ordinací, iniciací krajského dotačního titulu pro udržení lékařů a zdravotních
sester v mikroregionu apod.).
• Pilotní využití prostředků telemedicíny.
• Společné projekty digitálních ochranných prostředků pro seniory (např. SOS
chytré hodinky).
• Vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb pro poskytovatele, pečovatele
i pro rodiny.
• Průzkum potřeb a společné pořízení a provozování dopravní služby pro seniory
(seniortaxi).
• Organizace zájmové činnosti a vzdělávání seniorů pro aktivní trávení volného
času (např. v návaznosti na co-workingové kreativní centrum v Rožnově pod
Radhoštěm).
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet provedených průzkumů a mapování potřeb služeb pro obyvatele
• Počet akcí zájmové činnosti pro seniory
• Počet vzdělávacích akcí
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
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Podpora mladých rodin
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Pro demografickou stabilitu obcí i mikroregionu Vsetínsko jako celku je žádoucí zvrátit negativní
trend stárnutí populace. Jednou z možností, jak obyvatelstvo ve venkovských oblastech
stabilizovat, případně zvýšit zájem o trvalý pobyt v obcích, jsou různé formy podpory rodin
a sladění rodinného a pracovního života. Společně může mikroregion, případně skupina obcí
řešit například otázky nabídky volnočasových aktivit pro děti, formy hlídání předškolních dětí či
pomoc rodičům při návratu z rodičovské dovolené do zaměstnání.

Typové
aktivity

Indikátory

• Průzkum zájmu a organizace kurzů pro matky (rodiče) na rodičovské dovolené
k usnadnění návratu na trh práce (motivační kurzy, organizace času, informace
o pracovních možnostech, sebediagnostika), prověření možnosti získání praxe
v organizacích obcí i měst.
• Společné projekty volnočasových aktivit pro děti (propagace, nabídka
společných aktivit, rozšíření a sdílení stávajících aktivit pro děti ze sousedních
obcí, a to jednorázové akce, několikadenní či celoroční aktivity – dětské dny,
karnevaly, ekovýchova v biocentrech, sportovní soutěže, ochotnické divadlo,
akce vztahující se k tradicím, doprovodné akce významnějších místních akcí,
soutěže v uměleckých disciplínách atd.).
• Nabídka aktivního trávení volného času pro děti o prázdninách s cílem zajistit
bezpečný pobyt pro děti zaměstnaných rodičů („příměstské“ tábory, sportovní
týdny apod.), ve spolupráci s dobrovolníky a ubytovacími zařízeními.
• Průzkum zájmu a zajištění hlídání předškolních dětí v období prázdnin, kdy
většina školek je mimo provoz – s využitím „spádové“ školky nebo pomocí
alternativních způsobů hlídání.
• Vyhledávání nových způsobů zajištění péče o předškolní děti pro menší obce,
kde provoz klasické školky by byl neefektivní (svoz dětí do mateřské školy
v blízké obci, vybudování a provoz miniškolky, dětské skupiny nebo lesní
školky).
• Podpora spolkové činnosti v obcích (možnost pořízení „spolkového“ mobiliáře
pro využití obcemi, mikroregionem, neziskovými organizacemi apod. při
pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí (velkokapacitní stan,
ozvučení, topení, podium, lavice, stoly apod.).
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet provedených průzkumů a mapování potřeb služeb pro obyvatele
• Počet akcí volnočasových aktivit pro děti a mládež
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
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Mobilita a bezpečnost dopravy
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Společné projekty v rámci mikroregionu mohou přispět k zefektivnění provozu veřejné dopravy
a jejímu přizpůsobení potřebám obyvatel. Důsledkem by mohlo být zvýšení využívání veřejné
dopravy a snížení individuální automobilové dopravy včetně jejích negativních dopadů na životní
prostředí.

Typové
aktivity

Indikátory

• Průzkum aktuálních způsobů dopravy žáků do škol a návrhy na jejich
optimalizaci v zájmu zvýšení bezpečnosti dětí (společné školní autobusy nebo
mikrobusy, možnost rozvoje digitálních systémů pro optimalizaci trasy školního
autobusu – chytrých žákovských karet).
• Průzkum potřeb obyvatel mikroregionu v návaznosti na veřejnou dopravu
(cesty za službami, do zaměstnání, na úřady apod.), společné návrhy na
optimalizaci spojů veřejné autobusové a železniční dopravy.
• Prověření možnosti rozvoje alternativních forem dopravy (sdílení aut,
projednání možností zavedení sítě venkovské autobusové dopravy
s rezervačním systémem, umožňujícím zastávky „na objednání“).
• Zajišťování dopravní obslužnosti v návaznosti na sociální péči (seniortaxi).
• Péče o přestupní místa veřejné dopravy (zvýšení komfortu přestupu a čekání,
dostupnost informací, možnosti parkování P+R a K+R).
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet provedených průzkumů a mapování potřeb služeb pro obyvatele
• Počet zrevitalizovaných přestupních míst veřejné dopravy
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
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Zvyšování bezpečnosti a prevence kriminality v mikroregionu
Vsetínsko
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
I když bezpečnost a kriminalita nepatří (ve srovnání s jinými regiony ČR) k stěžejním problémům,
které by musely obce mikroregionu Vsetínsko akutně řešit, nelze pominout rizika zvýšeného
výskytu negativních jevů zejména v místech větší koncentrace turistů případně v rámci hojně
navštěvovaných kulturních či sportovních akcí. V rámci meziobecní spolupráce je možné
realizovat některé aktivity, které ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obcí i návštěvníků přispějí.

Typové
aktivity

Indikátory

• Navázání spolupráce s městskou policií v městech mikroregionu, průzkum
možností (a potřebnosti) provádění hlídkové činnosti v sousedících obcích na
základě veřejnoprávních smluv.
• Vytipování vhodných míst pro umístění kamerových systémů, spolupráce na
projektech pořizování kamerových systémů.
• Spolupráce na programech prevence kriminality v základních a středních
školách.
• Navázání spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (Policie
ČR, Hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba) a realizace
podpůrných aktivit (například průzkum a zajištění průjezdnosti komunikací,
pořizování defibrilátorů, vytipování nebezpečných míst silničního provozu
a míst nebezpečných pro pohyb chodců, projednání možností nápravy – např.
umístění přechodu, semaforu apod.).
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet zrealizovaných bezpečnostních opatření
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Prioritní oblast 5: Digitální region
Strategický cíl: Využít nových trendů v oblasti digitalizace a proměn životního stylu s cílem
vytvořit nové lákavé podmínky pro život, práci a podnikání v mikroregionu.
Využití digitálních technologií může radikálním způsobem zvýšit kvalitu života ve venkovských
oblastech a odstranit, nebo alespoň zmírnit nevýhody, kterým venkovské oblasti čelí, jako jsou
vzdálenosti či nízká hustota obyvatel. Digitalizace může obyvatelům venkovských oblastí značně
přiblížit potřebné služby včetně sociálních a zdravotních, podnikatelům zkrátit cesty k zákazníkovi
a snížit náklady, úřadům zefektivnit jejich činnost.
Venkovské oblasti jsou ve srovnání s městy postižené trojnásobným digitálním vyloučením:
nedostatečným širokopásmovým připojením, nedostatečnými digitálními dovednostmi místního
obyvatelstva a nižším využití možností, jež moderní digitální technologie poskytují. Další hrozbou
je digitální vyloučení starších a zdravotně postižených osob, proto je nezbytné dbát na digitální
vzdělávání a osvětu.
Oblast již velmi dobře popisuje koncept Smart village (Chytrá vesnice), který se již několik let rozvíjí
nejen v zemích EU. Evropská komise popisuje Chytrý venkov jako koncept tvořený přímo obyvateli,
kteří se ujímají iniciativy při hledání praktických řešení hlavních výzev, kterým čelí, a chápou se
nových příležitostí, které nabízejí digitální komunikační technologie, inovace a lepší využití znalostí.
Koncept se tedy zaměřuje primárně na komunity a až posléze na technologie samotné.
Jedním z dosavadních poučení, která poskytla realizace projektů v obcích a regionech v ostatních
zemí EU, je to, že obce by měly infrastrukturu vysokorychlostního připojení budovat až ve chvíli,
kdy budou vědět, k čemu jej využijí. Nezbytné je tedy identifikovat potřeby obyvatelstva, obcí,
mikroregionu či podnikatelských subjektů a naplánovat digitální budoucnost oblasti, tedy posoudit
potenciál a možnosti využití pro digitální uzly, úřady, podniky, výzkumné organizace a místní
obyvatele. Nezbytnou podmínkou je při tom využití nástrojů participace a zapojení místních
obyvatel, podnikatelů, neziskových organizací a dalších v regionu působících institucí. Dobrým
zdrojem inspirace může být průzkum již existujících iniciativ a projektů. Výhodnější je volit spíše
integrovaný přistup nežli se zaměřovat pouze na jediný sektor. Vybudování inovační infrastruktury
vyžaduje také nasazení interdisciplinárních týmů a zajištění kvalifikovaného personálu pro
přípravu a realizaci ICT projektů. Jde o úkoly, které se většinou netýkají jednotlivé obce, ale snáze
a efektivněji jsou řešitelné spojením sil více obcí či celého mikroregionu.
Seznam opatření
5.1 Digitalizace pro zkvalitnění života v mikroregionu Vsetínsko
5.2 Elektronizace veřejné správy
5.3 Digitalizace pro rozvoj podnikání
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Digitalizace pro zkvalitnění života v mikroregionu Vsetínsko
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Základním předpokladem využití potenciálu digitálních technologií k rozvoji mikroregionu
Vsetínsko a zkvalitnění života jeho obyvatel je zajištění plné dostupnosti vysokorychlostní
infrastruktury po celém území mikroregionu, vzdělávání v digitálních dovednostech a široká
osvěta k šíření znalostí o možnostech využití digitálních technologií.
Lidem, kteří neovládají informační technologie alespoň na základní úrovni včetně využití
internetu, hrozí „informační chudoba“ a sociální vyloučení včetně dopadů na jejich uplatnitelnost
na trhu práce. Proto by vzdělávání v této oblasti mělo být průběžné a k dispozici by měl být
obyvatelstvu také informační servis. (Vhodným způsobem vzdělávání a osvěty jsou školení,
informační služby a předváděcí akce jak o základních kancelářských programech, pohybu na
internetu a elektronické komunikaci, tak i na téma například využití video‑konferencí pro
podniky, marketing prostřednictvím sociálních médií, optimalizace vyhledávače, informační
bezpečnost, využívání digitálních služeb staršími lidmi, virtuální realita jako prostředek k rozvoji
práce z domova apod). Zároveň je třeba naplánovat využití digitálních technologií v základních
i doplňkových službách dostupných obyvatelstvu obcí a měst na území mikroregionu Vsetínsko
– jako jsou zdravotnické služby, sociální služby, veřejná doprava, zásobování, školství a podobně.

Typové
aktivity

Indikátory

• Rozvod infrastruktury vysokorychlostního internetu.
• Marketing (zaměřený spíše na potenciální příchozí obyvatele a podnikatele
z jiných regionů – jaké možnosti využití digitálních technologií jsou
v mikroregionu Vsetínsko dostupné).
• Vzdělávání v digitálních dovednostech a osvěta (zaměřené na místní
obyvatelstvo – jak lze digitální technologie efektivně využívat). Cílem je rozvoj
způsobilosti místních podniků, neziskových organizací a obyvatel využívat
digitální služby.
• Digitální poradenský a informační servis pro obyvatele.
• Projekty vzájemné dobrovolnické podpory v posílení digitálních dovedností.
• Venkovská digitální centra (huby) poskytující moderní pracovní prostředí lidem
žijícím na venkově, digitální služby (vysokorychlostní internet). Prostor pro
podnikání, setkávání místní komunity, školení, pořádání malých konferencí.
• Využití chytrých systémů v rámci evidence odpadů (v odlehlejších obytných
oblastech, sledování naplněnosti sběrných nádob).
• Koordinace meziobecní spolupráce v oblasti sociálních služeb.
• Rozvoj udržitelné dopravy a posílení veřejné dopravy (koordinace) – například
místní autobusová doprava na zavolání, jednoduchá rezervace přes internet
nebo telefon. Řeší problémy s dostupností v periferních oblastech. Existence
pevných tras s možností rezervace zastávky na požádání.
• Podpora sdíleného využívaní automobilů.
• Podpora digitalizace venkovských škol (pořízení prostředků pro vzdálenou
výuku, podpora proškolení pedagogů).
• Podpora rozvoje a pořízení nástrojů telemedicíny – pořízení přístrojů
umožňujících provádění zdravotních kontrol na dálku.
• Pořízení prostředků k monitorování sesuvů půdy či povodní.
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
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• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet vzdělávacích akcí
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Elektronizace veřejné správy
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Informační technologie mění způsoby zpracování všech agend, s nimiž se vedení obcí
a zaměstnanci obecních úřadů setkávají. Zároveň se zejména menší obce potýkají s problémem
nedostatku odborných kapacit, které by jim pomáhaly nové informační systémy a programy
zavádět a zvládat práci s nimi. Elektronizace veřejné správy je jednou z oblastí, kde mohou obce
mikroregionu Vsetínsko své síly spojit a spolupracovat na případném využití odborných kapacit
dostupných zejména ve větších městech mikroregionu. Ve vzájemné spolupráci obcí a měst je
jednodušší a také hospodárnější získat příslušné poradenství, služby ICT odborníků,
zorganizovat vzdělávací akce pro zaměstnance obecních úřadů, ale i využít zkušeností lidí, kteří
s příslušnými technologii pracují. Snazší a hospodárnější je také dodržet nároky na provoz
a údržbu využívaných technologií včetně dodržení všech podmínek pro ochranu dat.

Typové
aktivity

Indikátory

• Spolupráce při zavádění e-governmentu do řízení obcí – vytvoření systému
poradenství (telefonické, emailové) pro zaměstnance obcí, systému školení
i konzultací na pracovištích k zavádění elektronických služeb, užívání systémů
a databází, užívání rejstříků a práci s daty v elektronické podobě.
• Společné řešení datových úložišť a technologického zázemí.
• Společná podpora pro zavádění spisových služeb (formou poradenství,
konzultací).
• Zavedení elektronických úředních desek do obcí.
• Rozvoj společných webových stránek mikroregionu k webové prezentaci
a propagaci mikroregionu Vsetínsko, společných aktivit, umístění kalendáře
akcí apod.
• Budování administrativního systému navázaného na společnou webovou
prezentaci, se základním grafickým rozhraním, který by umožňoval jednotlivým
obcím zpracovat vlastní webové stránky.
• Digitalizace vnitřního prostředí v malých a středních podnicích, rozšíření
digitálních řešení, rozšířené reality, umělou inteligencí až po kybernetickou
bezpečnost.
• Podpora spolupráce při digitalizaci, napojení regionálních malých a středních
podniků na centra pro digitální inovace.
• Podpora pořizování výkonné výpočetní techniky a software, kapacitní připojení
a vnitřní konektivita v malých a středních podnicích pro výkony nad 1 GB/s.
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet vzdělávacích akcí

47

Digitalizace pro rozvoj podnikání
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Projekty digitalizace mohou jednak místním podnikům výrazně zkrátit cestu k zákazníkům
a snížit náklady, jednak mohou přilákat nové podnikatele. Kromě pomoci se zaváděním chytrých
řešení v jednotlivých podnicích může mikroregion Vsetínsko podpořit růst podnikavosti na svém
území rovněž vytvářením podmínek a pracovních prostor pro podnikání s využitím digitálních
technologií zejména malých a drobných podnikatelů.

Typové
aktivity

Indikátory

• Podpora vytváření venkovských „hubů“.
• Vytvoření společné digitální platformy a vývoj a testování nových řešení
v oblasti dodávek zboží, komunikace, mobility a elektronické veřejné správy na
základě přístupu typu živá laboratoř (např. regionální online tržiště).
• Obchody bez prodavačů – zajištění provozu obchodu v obcích s nízkým počtem
obyvatel (obyvatelé si obchod sami otevírají pomocí kódu, zakoupené zboží
skenují prostřednictvím digitální aplikace, obchod je střežen bezpečnostními
kamerami).
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
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Prioritní oblast 6: Efektivní meziobecní spolupráce
Strategický cíl: Posílit vzájemnou spolupráci obcí v mikroregionu s cílem zajistit větší objem
finančních prostředků a kapacit pro další rozvoj v rámci meziobecní spolupráce v území
mikroregionu.
Významnou přidanou hodnotou zapojení obcí v mikroregionu je využití společného potenciálu –
ekonomického, organizačního, prostorového a v neposlední řadě také potenciálu v oblasti lidských
zdrojů. Spojení sil na realizaci potřebných záměrů a možnost sdílet nápady a zkušenosti umožní
neplýtvat energii i finanční prostředky na hledání řešení, která již byla nalezena. Dalším přínosem
může být možnost získat služby, které by jinak při zavedení v jednotlivých obcích byly nákladné,
neefektivní, a tedy pravděpodobně nedostupné. Významný potenciál lze nalézt také v koordinaci
přípravy a snížení personálních i finančních nákladů obcí na realizaci projektových záměrů v území
a v možnostech jejich financování včetně vyhledávání finančních zdrojů. V konečném důsledku tak
budou moci být zrealizovány aktivity, které by byly nad síly i potřeby jednotlivé obce.
Významnou roli v mikroregionu Vsetínsko hraje cestovní ruch – rovněž plné využití jeho potenciálu
pro rozvoj mikroregionu vyžaduje další rozvoj destinačního managementu. V řadě aktivit se jeví
účelné a hospodárné využívat společné kapacity i nástroje jak pro řízení mikroregionu Vsetínsko,
tak i pro řízení destinačního managementu na jeho území. Proto je opatření pro organizaci a řízení
cestovního ruchu zařazené v této prioritě č. 6, a nikoli v prioritě č. 1, věnované cestovnímu ruchu.
Seznam opatření
6.1 Centrum spolupráce
6.2 Rozvoj efektivního systému organizace a řízení cestovního ruchu na území mikroregionu
Vsetínsko
6.3 Partnerství pro rozvoj mikroregionu Vsetínsko
6.4 Rozvoj společného marketingu mikroregionu Vsetínsko a strategie značky
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Centrum spolupráce
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Destinační společnost Valašsko
Smyslem realizace opatření vytvoření zázemí a sdílené kapacity kvalifikovaného personálu
jednak pro efektivní dotační poradenství a pomoc s přípravou a řízením projektů, dále pro
koordinaci strategického plánování a pomoc se zpracováním strategických plánů obcí
a v neposlední řadě k výpomoci se zajišťováním administrativních činností společných pro
všechny obce či jejich skupinu.

Typové
aktivity

Indikátory

• Systematické budování odborného týmu pro využívání dotačních příležitostí
a dotační poradenství obcím a dalším aktérům na území mikroregionu
Vsetínsko (včetně průběžného vzdělávání ke zvyšování kvalifikace ve finančním
a projektovém řízení).
• Nastavení systému mapování aktuálních a budoucích dotačních příležitostí,
analyzování změn v dotačních programech, poradenství v oblasti dotačních
titulů, vyhledávání možností financování projektů.
• Monitoring objemu dotačních prostředků získaných pro projekty na území
mikroregionu Vsetínsko, monitoring potřeb obcí k dotačnímu financování.
• Vedení zásobníku projektů, iniciace námětů pro společné projekty
mikroregionu či skupiny obcí, případně dalších žadatelů, komunikace
o investičních záměrech a dotačních příležitostech s aktéry, zapojování
partnerů do přípravy projektů.
• Pomoc se zpracováním projektových žádostí a s řízením realizace projektů,
pomoc s organizací veřejných zakázek.
• Pomoc se zpracováním strategických dokumentů obcí a s jejich aktualizací
a koordinace strategického plánování na území mikroregionu Vsetínsko.
• Koordinace územního plánování v mikroregionu Vsetínsko.
• Zpracování průzkumu potřeb jednotlivých obcí a chybějících služeb jako
přípravné fáze pro společné využívání služeb v celém mikroregionu nebo jeho
části.
• Zajištění odborného poradenství v otázce hospodaření obcí, obecních
rozpočtů, případně vícezdrojového financování například prostřednictvím
dlouhodobé spolupráce s odbornou firmou/konzultantem (dlouhodobá
spolupráce umožní lepší seznámení s ekonomickou situací jednotlivých obcí
a tím kvalifikovanější poradenství).
• Zajišťování vybraných administrativních činností a agend, společných či
obdobných pro více obcí (např. GDPR, řešení IT, spisová služba, třídění
statistických dat pro obce, pasporty apod.).
• Zajištění
vzdělávacích
aktivit
pro
vedení
obcí
a zaměstnance
obecních/městských úřadů, organizační zajištění inspirativních cest za příklady
best practice, organizační zajištění činnosti pracovních skupin.
• Zajištění administrativního a technického zázemí mikroregionu Vsetínsko,
vyhledávání a zajištění finančních zdrojů pro provoz Centra spolupráce.
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet vzdělávacích akcí a poskytnutých odborných konzultací
• Počet vypracovaných strategických dokumentů
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Rozvoj efektivního systému organizace a řízení cestovního
ruchu na území mikroregionu Vsetínsko
Garant opatření: Destinační společnost Valašsko
Organizační struktura cestovního ruchu na území mikroregionu Vsetínsko je vybudována, avšak
k efektivnímu využívání potenciálu destinace je třeba její aktivity dále rozvíjet a posilovat.
Základem vybudování efektivního řízení cestovního ruchu v destinaci Vsetínska je partnerství
vycházející ze vzájemné spolupráce mezi veřejnými i soukromými aktéry. Důležitou roli v řízení
destinace hrají rovněž data a systém jejich sběru a sdílení. Relevantní data jsou potřeba jak pro
strategické řízení destinace, tak pro průběžné vyhodnocování realizovaných aktivit i zpřesňování
střednědobých a krátkodobých plánů subjektů.
Realizace tohoto opatření by měla vést k nastavení spolupráce a partnerství v destinaci,
nastavení pravidel fungováni organizací destinačních managementů a jejich financování, rolí
a kompetencí subjektů v organizaci/uspořádání cestovního ruchu, zavádění moderních metod
řízení včetně využiti IT technologii. Vybudování informačního systému se základnou datových
zdrojů pro využití jak v řízení destinace, tak pro podporu rozhodování veřejných i soukromých
subjektů.

Typové
aktivity

• Vymezení a zpřesnění rolí, kompetencí a úkolů jednotlivých složek na úrovni
destinačního managementu v mikroregionu Vsetínsko.
• Posilování role a jména Destinační společnosti Valašsko jakožto klíčového
aktéra
v cestovním
ruchu
Vsetínska
u místního
soukromého a veřejného sektoru i aktérů mimo region.
• Posilování
značky
Valašsko
prostřednictvím
rozvoje marketingových
aktivit, zaměření komunikace na specifické cílové skupiny (především rodiny,
příznivce outdoorových aktivit ad.), rozšíření nabídky propagačních produktů
v návaznosti na identitu území a brand Valašsko.
• Aktualizace marketingové strategie a každoroční vypracování marketingového
plánu, vyhodnocení jejich plnění.
• Rozvoj spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu – vytvoření společné platformy
aktérů cestovního ruchu na území destinace (mikroregionu) Vsetínska. Aktivní
zapojení klíčových aktérů v cestovním ruchu především z řad podnikatelů
a dalších organizací pro lepší koordinaci aktivit a generaci nových nápadů.
• Úzká spolupráce a komunikace se zástupci obcí, obzvláště pak těch
s intenzivnějším cestovním ruchem (Rožnov pod Radhoštěm, Velké Karlovice,
Valašské Meziříčí, Vsetín ad.).
• Využití potenciálu přeshraniční a meziregionální spolupráce prostřednictvím
nových partnerství a společných projektů, posílení spolupráce s Centrálou
cestovního ruchu Východní Morava i Zlínským krajem.
• Vytvoření přehledu atraktivit v přeshraničních regionech a propojení nabídky
těchto regionů, plánování cest, stezek spojujících atraktivity přes hranice
• Zmapování nabízených služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování,
atraktivity, akce, doprava apod.) jako podklad pro vytváření společné nabídky
a produktů.
• Zaváděni nových technologií (inovací) do řízení destinace.
• Zavádění marketingových a řídících informačních systémů destinace. Využití
digitálních technologií v marketingovém mixu, pro strategické řízení i v rámci
nových produktů cestovního ruchu (např. rozšířená realita, aplikace
s interaktivním průvodcem, audioprůvodce, využití QR kódů u infotabulí apod.).
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• Podpora vytváření příznivých podmínek pro podnikatele, zejména pak malé
a střední podniky.
• Rozvoj systému a organizace sběru dat a jejich vzájemné sdílení. Realizace
marketingových průzkumů. Monitoring počtu a rozmístění návštěvníků
v destinaci,
měření
návštěvnosti pro ověření efektivity
marketingových
a dalších aktivit.
• Měření a vyhodnocování účinnosti marketingových kampaní v oblasti
cestovního ruchu.
• Zavádění a realizace návštěvnického managementu.
• Benchmarking marketingových aktivit konkurenčních destinací.
• Rozvoj vzájemné informovanosti, spolupráce a komunikace destinačních
managementů se subjekty z oblasti cestovního ruchu v destinaci i mimo ni (ČR,
zahraniční), profesními organizacemi a partnery. Realizace studijních
návštěv a zapojení se do vzdělávacích aktivit v oblasti cestovního ruchu pro zisk
know-how a seznámení se s příklady dobré praxe.
• Integrace ekologických aspektů při realizaci projektů v oblasti cestovního
ruchu (obnovitelné materiály, lokální produkty, odpovědné nakládání
s přírodními zdroji a přírodním bohatstvím, zachování biodiverzity a krajinné
rozmanitosti, respektování limitů využívání území, snižování nadměrné zátěže
přetížených území, časová a prostorová diverzifikace cestovního ruchu).
• Rozvoj spolupráce s CHKO Beskydy a Lesy ČR na projektech šetrné turistiky.
• Zajištění stability financování aktivit v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím
příspěvků od obcí a soukromého sektoru. Využití externích zdrojů
financování zejména pro projekty realizované ve spolupráci více obcí.

Indikátory

• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem
získaných
finančních
prostředků
na
realizaci
aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
• Počet informačních akcí
• Počet vzdělávacích akcí
• Počet poskytnutých odborných konzultací
• Počet vypracovaných strategických dokumentů
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Partnerství pro rozvoj mikroregionu Vsetínsko
Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Zapojení obcí v mikroregionu je vhodnou příležitostí spojit síly v oblastech společného zájmu
(např. při hájení či prosazování zájmů zúčastněných obcí na krajské či národní úrovni) nebo při
řešení společných problémů dotýkajících se všech obcí či jejich části, jejich řešení jednotlivou
obcí by bylo neefektivní a nákladné. Mikroregion je také vhodným nástrojem pro sdílení dobré
praxe a nápadů mezi jednotlivými obcemi a dalšími aktéry, kteří na území mikroregionu působí
(firmy, neziskové organizace apod.) a o jejich zapojení jak do procesu strategického plánování,
tak i do života mikroregionu a jednotlivých obcí obecně. V neposlední řadě jde rovněž o možnost
zlepšení úrovně strategického plánování obcí. Výkonným zázemím pro zajišťování společných
aktivit by mělo být Centrum spolupráce (viz. opatření 6.1.).

Typové
aktivity

Indikátory

• Zřízení platformy pro sdílení dobré praxe mezi obcemi mikroregionu (síť
tematických pracovních skupin pro řešení společných problémů obcí, zajištění
možnosti diskuze problémů se starosty, propagace a šíření dobré praxe přes
osvědčené kanály – kulaté stoly, web, vytvoření chráněného diskusního fóra na
webu k jednotlivým tématům, newsletter apod.).
• Vytvoření pracovních týmů na jednotlivá prioritní témata pod vedením
aktivních podnikatelů, organizací, obyvatel nebo zástupců obcí.
• Organizace inspirativních cest starostů, zastupitelů, případně zaměstnanců
obecních úřadů a zástupců aktivních organizací za příklady dobré praxe.
• Výměna know-how s ostatními mikroregionu a dalšími oblastmi.
• Rozcestník pro nová vedení obcí – pomoc pro nově nastoupivší starosty
a zastupitele (školení, návody, vypracování seznamu zkušenějších
starostů/zastupitelů včetně témat, v nichž mohou poradit/na které se
specializují).
• Společné strategické plánování a řízení rozvoje obcí zapojených do
mikroregionu Vsetínsko, hájení společných zájmů obcí na krajské a národní
úrovni.
• Rozvoj spolupráce se Zlínským krajem, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením
místních samospráv ČR, místními akčními skupinami, Hospodářskou komorou,
Agrární komorou a dalšími organizacemi a institucemi při prosazování cílů
mikroregionu (průběžné informování, vzájemná podpora při plánování
a realizaci rozvojových aktivit).
• Rozvoj přeshraniční spolupráce mikroregionu Vsetínsko a obcí na jeho území.
• Posilování zapojení neziskových organizací do života a aktivit obcí
i mikroregionu Vsetínsko jako celku.
• Počet podaných žádostí pro projekty realizované ve spolupráci více obcí
• Počet zrealizovaných projektů
• Objem získaných finančních prostředků na realizaci aktivit
z veřejných/soukromých zdrojů
• Počet nově aplikovaných inovativních a SMART řešení
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Rozvoj společného
a strategie značky

marketingu

mikroregionu

Vsetínsko

Garant opatření: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Destinační společnost Valašsko
Značka hraje významnou roli zejména v komunikační strategii destinace, kdy je využívána ve
většině aktivit marketingového mixu a současně také při prodeji. Je jasným identifikátorem
destinace, který pomáhá při diferenciaci destinace od konkurenčních. Je nositelem vzkazu
(poselství) ohledně hodnot destinace, její kvality a příslibů pro klienta, které by měly odpovídat
jeho očekávání. Proces vybudování hodnotového sděleni značky a následně komunikace je velmi
náročný. Podstatou opatření je realizace takových aktivit, které povedou k posílení image
a vnímání silné značky mikroregionu Vsetínsko za účelem jednoznačné identifikace a propagace
území jako unikátní destinace cestovního ruchu.
Pro efektivní výkonově orientovanou marketingovou kampaň je samozřejmostí důkladná znalost
cílových skupin, marketingových nástrojů, existence relevantních produktů, silná značka
destinace, a především znalost trhu, chováni klientů, sledování trendů atd. Veškeré tyto
informace musí být systematicky zjišťovány prostřednictvím marketingových kvalitativních
i kvantitativních výzkumů (marketingový informační systém). Relevantní data jsou rovněž
nepostradatelná pro vyhodnocování realizovaných marketingových aktivit nebo naplňováni
strategie.

Typové
aktivity

Indikátory

• Vytvoření a rozvoj značky mikroregionu, zpracování strategie značky, evaluace
práce se značkou.
• Vypracování společné marketingové strategie mikroregionu Vsetínsko a její
rozpracování do ročních marketingových plánů.
• Vypracování společné komunikační strategie mikroregionu Vsetínsko, rozvoj
nástrojů komunikace veřejné správy s veřejností.
• Spolupráce mezi subjekty v mikroregionu Vsetínsko při tvorbě marketingových
plánů včetně marketingového mixu pro domácí i zahraniční trh.
• Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní a posílení kvality
marketingových aktivit.
• Pomoc s modernizací a tvorbou nových oficiálních webových stránek obcí
a s aktualizací stávajících webových stránek
•
•
•
•
•

Počet zrealizovaných projektů
Počet zpracovaných strategií
Počet provedených evaluací
Počet zrealizovaných komunikačních a marketingových kampaní
Počet vytvořených nebo modernizovaných webových stránek obcí
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Příklady inspirativních projektů
Prioritní oblast 1: Udržitelný cestovní ruch
Mobilní aplikace Nexto (Lublaň, Slovinsko)
Aplikace kombinuje tradiční audio průvodce s dalšími zábavnými prvky, jako jsou puzzle nebo
kvízy, zaměřuje se na vyprávění příběhů o daných lokalitách a pomáhá s propagací oblasti.
Turismus skrze zdraví (Nord et du Pas-de-Calais, Francie)
V rámci rozvoje francouzských přírodních parků byli na vícedenní workshop pozváni zástupci
institucí CR i zdravotníci, fyzioterapeuti a sportovní trenéři. Cílem byl rozvoj rekreačního sportu
i pro návštěvníky se specifickými potřebami.
Gurmánská země (Alpes Côte d’Azur, Francie)
Certifikát kvality pro restaurace využívající suroviny z místní produkce nebo ekologického
zemědělství. Podařilo se zvýšit návštěvnost restaurací o 30 % i odbyt pro místní farmáře.
The Green Key (Talinn, Estonsko)
Hotel se značkou „The Green Key“ dodržuje určité ekologické standardy, jakými je šetření vodou,
využívání obnovitelných zdrojů energie nebo snižování odpadu.
GoBoats (Kodaň, Dánsko)
Lodě poháněné solární energií vyrobené z recyklovaných plastových lahví, přístaviště z udržitelně
získávaného dřeva a zapůjčení lodi zdarma pro návštěvníky, kteří přislíbí, že při plavbě pomohou
se sběrem odpadků.
Tematické stezky za identitou města (Jasy, Rumunsko)
Sedm tematických stezek, které seznamují se sedmi různými tvářemi města od aktivní, která
návštěvníkům nabízí sportovní vyžití, po historickou, která je provádí po významných místech
dějin. Mezi další trasy patří i romantická stezka nebo stezka poustevníků.

Prioritní oblast 2: Konkurenceschopná lokální ekonomika
Zhodnocení zemědělského odpadu (Švédsko)
Spoluprací docílili farmáři ve Smålandu výstavby zařízení na bioplyn pro využití zemědělského
odpadu. Bioplyn je následně prodáván místním čerpacím stanicím a městům pro potřeby MHD.
Zelené podnikání (Jönköping, Švédsko)
Série bezplatných školení se zaměřením na zelenou ekonomiku, určených především mladým
lidem pro zvýšení motivace k rozjezdu venkovského podnikání (školení, mentoring, networking,
finanční podpora).
Podnikatelský inkubátor (Komárno, Slovensko)
Vhodné podnikatelské prostory i pro školení a schůzky, obzvláště vhodné pro začínající podniky,
pořádají se zde také networkingové akce a akce pro veřejnost.
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Komunitní podnikání (Kaldabruna, Lotyšsko)
Umělecká dílna pro zpracování dřeva a skla v areálu staré školy, výroba designerských produktů
s přidanou hodnotou, atraktivní pracovní místa, moderní pracovní stroje, workshopy pro
veřejnost.

Prioritní oblast 3: Zdravá krajina a životní prostředí
Bioenergetická vesnice (Jühnde, Gottigen, Německo)
Místní MAS se zaměřila na aktivity v oblasti klimatu a obnovitelných energií. Projekty podporují
místní výrobu obnovitelné energie v obcích v oblasti Gottigenu. V současnosti je v oblasti
v provozu pět bioenergetických vesnic.
ReGen Villages (Holandsko)
Fungování vesnice je založeno na zacykleném systému (výstupy jedné části jsou vstupem další
části). Koncept kombinuje celou řadu inovativních technologií jako jsou pasivní domy, obnovitelné
zdroje energie, akumulace energie, místní produkce bio potravin, vertikální zemědělství
či hospodaření s vodou a odpady.
Dálkové monitorování úlů: spolupráce mezi vědou a praxí (Španělsko)
Projekt zavedl monitorovací pozorovací systém, který umožňuje včasné odhalení problémů v asi
500 včelích úlech. Technologie senzorů umožňuje monitorování populací včelstev na dálku.
Centrum Veronica, Hostětín
Důvody, proč se zde vydat – pasivní standard budovy a praktický návod, jak protopit až 10× méně
energie, biomoštárna, sad a přírodní zahrada, tradiční sušírna ovoce, kořenová čistírna
odpadních vod, obecní výtopna na biomasu, šetrné veřejné osvětlení

Prioritní oblast 4: Plnohodnotný a spokojený život obyvatel
Zeitbank 55+ (Rakousko)
Participace místních komunit na zajištění chybějících služeb v místních obcích (vzájemná výměna
nápadů, dobrovolnictví), vznik projektu Zeitbank 55+, tedy časové banky pro seniory, kteří si
vzájemně vyměňují služby.
Multifunkční komunitní centrum pro mladé (Urk, Nizozemí)
Zapojení mládeže do plánování a návrhu centra, uplatnění principu „plánování nástupnictví“
(schopnost řízení a převzetí vedení) a demokratických principů (spolurozhodování). Prostory pro
kapely a další aktivity odrážející zájmy místních mladých lidí.
Bwcabus (Wales, Velká Británie)
Místní autobusová doprava na zavolání, jednoduchá rezervace přes internet nebo telefon. Řeší
problémy s dostupností v periferních oblastech. Existence pevných tras s možnosti rezervace
zastávky na požádání.
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Učení, výchova, soužití s farmářkami (Bolzano, Itálie)
Sociální zemědělství propojuje sociální služby s venkovským prostředím. V Itálii vzniklo družstvo
matek na rodičovské dovolené nabízející péči o děti, výuku na farmách, specifické služby pro lidi
se zdravotním postižením, animoterapii.
Obchody bez prodavačů (Viken, Švédsko)
Obchod řeší problém v obcích s malým počtem obyvatel, kde se nedokáže obchod s prodavači
uživit. Obyvatelé si obchod sami otevírají pomocí kódu, zakoupené zboží skenují prostřednictvím
digitální aplikace, obchod je střežen bezpečnostními kamerami.

Prioritní oblast 5: Digitální region
Digitální obec (Porýní-Falc, Německo)
Vytvoření společné digitální platformy a vývoj a testování nových řešení v oblasti dodávek
místního zboží, komunikace, mobility a elektronické veřejné správy na základě přístupu typu živá
laboratoř (např. regionální online tržiště).
Venkovská digitální centra „huby“
Poskytnutí moderního pracovního prostředí lidem žijícím na venkově, digitálních služeb
(vysokorychlostní internet). Prostor pro podnikání, setkávání místní komunity, školení, pořádání
malých konferencí.

Prioritní oblast 6: Efektivní meziobecní spolupráce
Efektivní plnění ohlašovacích povinností (Českobrodsko)
Více obcí využívá jednoho externího odborníka, který se jim stará o hlášení ISPOP, zvyšuje jeho
kvalitu a efektivitu a snižuje administrativní a časovou zátěž.
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Seznam pojmů
Potravinová ekonomika (food economy) je založena na zvyšování kvality a přidané hodnoty
a také na zlepšování přístupu na trh. Přidanou hodnotou může být výroba regionálních specialit,
biopotravin či potravin vyrobených podle přísných ekologických norem, za něž jsou spotřebitelé
zpravidla ochotni více zaplatit. Výroba je sice většinou dražší, nicméně je vyvážena vyšší cenou
konečného produktu. Výrobci navíc mohou sami přímo vstupovat na trh. Cílem podpory krátkých
dodavatelských řetězců je umožnit vyhnout se závislosti na jediném dodavatelském řetězci. Jejich
úspěch závisí na místní spolupráci (kolektivní organizaci) a na řízení nabídky a poptávky. Rovněž
důležitý je přímý prodej přímo na venkově. Velkou výzvou je v této souvislosti internetový
marketing, který zprostředkovává venkovské produkty městům.
Bioekonomika je soubor ekonomických činností souvisejících s výzkumem, vývojem, výrobou
a využíváním biologických zdrojů k výrobě nových produktů. Biohospodářství má potenciál
zejména v lesnickém sektoru – zpracování dřeva a buničiny. Relativně novými produkty v této
oblasti jsou izolační materiály ze dřeva, rákosové izolace nebo výroba bioenergie. Technický vývoj
poskytuje nové příležitosti k využívání přírodních zdrojů. Dynamickým odvětvím ve venkovských
oblastech se může stát rozvoj ekologického stavebnictví a odvětví ekologických materiálů (dřevo).
Zelená ekonomika spočívá ve využívání technologií a postupů šetrných k životnímu prostředí.
Tento přístup může znamenat nové příjmy z dříve odpadových materiálů. V praxi se tento způsob
využívá také v oblasti ekologického cestovního ruchu nebo při značkování ekologických potravin.
Zelená ekonomika zahrnuje přechod na bezuhlíkové a zdrojově efektivní hospodářské činnosti,
přispívá ke zlepšování životního prostředí.
Cirkulární ekonomika je chápána jako koncept, ve kterém neexistuje odpad (nachází inspiraci
v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických
živin). Mezi základní principy, které cirkulární ekonomiku definují, patří uzavírání toků materiálů ve
funkčních cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů
a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy
a lidské zdroje.
Digitalizace je pro venkovské regiony příležitostí v oblasti přístupu na trhy, digitálních služeb
a marketingu. Pomáhá zkracovat geografické vzdálenosti, mění komunikaci i logistiku. Vytváří
nové formy trhů, znalostí i vztahů napříč podniky. Digitalizace může také snižovat administrativní
zátěž. Dále technologický pokrok mění venkovské regiony v uživatele obnovitelných zdrojů, zvláště
energetických. Při rozvoji digitální ekonomiky je třeba dbát také na digitální gramotnost
(vzdělávání). Využívání digitálních technologií
Energetický sektor lze také považovat za potenciální zdroj zaměstnanosti a ekonomického
rozvoje, zejména pokud jde o výrobu obnovitelné energie. Příležitostí jsou obnovitelné zdroje
energie jako vítr, slunce, voda a biomasa. Obnovitelné zdroje mohou hrát významnou roli zvláště
v odlehlých periferních oblastech.
Zážitková ekonomika může stavět na přírodním nebo kulturním bohatství. Důležité je zvolit
správný marketing. Návštěvníci přinášejí řadu podnikatelských příležitostí. Poptávku po aktivním
trávení volného času lze přetavit v rozvojový potenciál venkova. Roste význam také agroturistiky
(prázdniny na farmě).
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Rezidenční ekonomika. Lidé žijící na venkově vytváří poptávku po místních obchodech a službách.
Tradiční řemeslná výroba tak může získat nový impuls k rozvoji.
Zvláštní formou této ekonomiky je „stříbrná ekonomika“. Na venkov se často stěhují bohatší lidé
v důchodovém věku, kteří vytvářejí požadavky nejrůznějšího typu – od rekreačních, pečovatelské
a zahradnických služeb až po zdravotní péči.
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Seznam zdrojů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2020-2030
Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030
Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje
Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO)
Koncepce rozvoje místní kultury Zlínského kraje na léta 2014-2024
Koncepce účinnější péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018–2025
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Valašsko na období let
2019–2022
Venkovský cestovní ruch EU
Koncept Chytrého venkova, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2021
Smart Villages Revitalising Rural Services, EU Rural Review No 26, European Network for
Rural Development 2018
Smart Villages – how to ensure that digital strategies benefit rural communities.
Orientations for policy-makers and implementers, European Network for Rural
Development 2015
Směrnice pro zvolení optimální strategie pro hospodaření s dešťovou vodou, 2006
Příručka pro nakládání s dešťovými vodami v Mikroregionu Vsetínsko, 2006
Ježek, Jiří, Adaptační strategie rozvoje venkova. Příklady dobré praxe, Západočeská
univerzita v Plzni, Plzeň 2020
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Seznam zkratek
BRKO

biologický rozložitelný komunální odpad

ČOV

čistírna odpadních vod

ČSOP

Český svaz ochránců přírody

EVL

evropsky významné lokality

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation)

GIS

geografické informační systémy

CHKO

chráněná krajinná oblast

IT

informační technologie

ICT

informační a komunikační technologie

KKS

kulturní a kreativní sektor

K+R

Kiss and Ride, typ parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení
a nastoupení osob, které dále využívají prostředků veřejné dopravy

MA21

Místní agenda 21

MAS

Místní akční skupina

MŠ

mateřská škola

OZE

obnovitelné zdroje energie

PPK

Program péče o krajinu

P+R

Park and Ride, typ záchytného parkoviště

SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

SŠ

střední škola

TIC

turistické informační centrum

U3V

univerzita třetího věku

VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

ZŠ

základní škola

ŽP

životní prostředí
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Příloha č. 1: Analýza rizik
V průběhu tvorby strategie se mohou vyskytnout rizika, která mohou ovlivnit její úspěšnost nebo
zcela zabránit vzniku nové strategie. Cílem řízení rizik tvorby strategie je identifikovat potenciální
problémy dříve, než se vyskytnou, nastavit postupy pro snížení pravděpodobnosti výskytu těchto
problémů, případně pro minimalizaci jejich dopadů na cíle projektu tvorby strategie. Je důležité
identifikovat rizika ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami nastavit plán, jak budou tato
rizika řízena. V rámci tvorby Plánu řízení rizik jsou nejdříve identifikována možná rizika projektu
tvorby strategie, později je nastavena organizační struktura řízení rizik a postupy monitorování
a průběžné kontroly rizik (v souladu s Plánem tvorby strategie).
Analýza rizik tedy slouží k popisu a identifikaci nejkritičtějších rizik při následné implementaci
navržených opatření strategie, vzniku případného problému tak lze předcházet nebo jej včas
eliminovat.
U každého rizika je uveden komentář, respektive přístup, jak bylo nebo by mělo být danému riziku
předcházeno.
Metodická rizika
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedostatek projektových záměrů nebo nereálný akční plán bez adekvátní míry přidělené
zodpovědností za realizaci, nereálné termíny realizace
Nevhodně či nejasně nastavené cíle a indikátory
Absence aktualizace Strategie
Nezohlednění aktuálních strategií v různých oblastech
Nedostatek nových návrhů a inovací
Neochota partnerů v mikroregionu spolupracovat
Nedostatečné zapojení klíčových aktérů (včetně všech politických subjektů, či významných
firem)

Návrh přístupu k eliminaci rizik
•
•
•
•

Více zapojených subjektů do participace na identifikaci nových nápadů, námětů a k hledání
spolupráce na společných projektech
Zapojení externích poradců a subjektů a spolupráce s dalšími organizacemi při hledání
nových příležitostí
Vhodná je provazba na strategické programy vyšší úrovně (krajské, národní, evropské)
Větší informovanost o procesu realizace a aktivní zapojování do příprav projektů by mohlo
snížit neochotu partnerů ke spolupráci

Politická rizika
•
•
•
•
•

Změna vedení, vize, strategických směrů, nefunkční koalice v obcích, nedohoda na řízení
mikroregionu
Možný střet zájmů zainteresovaných skupin
Rizika komunikace
Neztotožnění s hlavními prioritami ze strany klíčových aktérů
Špatně definované cílové skupiny a nástroje komunikace
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Návrh přístupu k eliminaci rizik
•
•

realizaci strategie a společných strategických cílech jsou a průběžně nadále budou
informování všichni členové SOMV
Zapojeno je co největší množství klíčových aktérů v regionu, průběžně komunikují, aktivita
na pracovních skupinách, popřípadě následně v týmech (což strategie doporučuje)

Finanční a ekonomická rizika
•
•
•
•

Změny ve financování ze strany dotačních výzev
Nedostatek finančních zdrojů pro realizaci projektů
Nesoulad cílů Strategie s finančními příležitostmi
Nejzávažnější rizika a na ně návazná preventivní opatření

Návrh přístupu k eliminaci rizik
•

Některá opatření mohou být finančně náročnější a jejich realizace může být omezena
nedostatkem finančních prostředků, což bude řešeno při přípravě rozpočtů a rozpočtových
výhledů

Personální
•

Personální změny u nositele koncepce či změny klíčových zaměstnanců a přerušení
kontinuity

Návrh přístupu k eliminaci rizik
•

Koncepce je připravována v širším týmu lidí, čímž se riziku předchází

Legislativní
•

Změny zákonů, norem a nařízení

Návrh přístupu k eliminaci rizik
•

Riziko vyvolání požadavků na změny je nízké, řešitelné běžnými postupy
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