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Úvod:

     Místní ak�ní skupina MAS MOST Vyso�iny, o.p.s. vypracovala tuto
Integrovanou rozvojovou strategi pro region jako spole�ný živý strategický
dokument pro rozvoj na roky 2004 – 2013, tedy až do konce p�íštího
programovacího období EU

Strategie respektuje a prezentuje spole�né názory a p�ístupy ve�ejného a
soukromého sektoru regionu zast�ešených MAS s d�razem na výhled
dlouholeté spolupráce v programech Leader EU.

Dokument p�ináší nové myšlenky, integruje a dopl�uje p�edchozí strategie a je
v souladu se strategickými dokumenty kraj�  Vyso�iny a Jihomoravského na
jejichž území se rozkládá.

Cestou napl�ování vize Inegrované rozvojové strategie chce MAS MOST
Vyso�iny, o.p.s p�isp�t ke kvalit�  života jejích obyvatel ve všech oblastech a
umožnit regionu prezentovat se jako moderní evropský region. 

�ízení procesu, facilitace týmové práce MAS, statistické analýzy a formální úprava 
E consulting, s.r.o. T�ebí�
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2. Sociodemografická analýza regionu Velkomezi�í�sko
Bítešsko 

I. Úvod

Region Velkomezi�í�sko-Bítešsko leží z p�evážné �ásti na území spadající pod Velké
Mezi�í�í - obec s rozší�enou p�sobností ve východní �ásti kraje Vyso�ina.  Východní �ásti leží
na území kraje Jihomoravského. Na jih od regionu leží území bývalého okresu T�ebí�, na
západní stran� region ohrani�uje bývalý okres Jihlava. Ze severu je území definováno hranicí
s územími obcí Ž�ár nad Sázavou, Nové M�sto na Morav� a Byst�ice nad Perštejnem.

Regionu se v ekonomické oblastí da�í využívat výhody dálnice D1, která jej protíná od
západu na východ. 

Region vznikl na území 71 obcí s celkovou katastrální vým�rou 55.222 ha a s 37.422
obyvateli. Lesní plochy zabírají 15.831 ha, orná p�da 26.685 ha. O obcích z jižní a východní
�ásti se datují první písemné zmínky z 12. – 14. století. O obcích ze západní �ásti máme první
písemné zmínky z 13.-15. století.

Nejv�tšími obcemi regionu jsou Velké Mezi�í�í a Velká Bíteš. 
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Ilustrace 1: Umíst�ní regionu v kraji Vyso�ina
Zdroj : GIS kraje Vyso�ina; zákres E consulting, s.r.o.
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Tabulka 1: Seznam obcí regionu k 10.1.2005
Zdroj : vlastní rešerše E consulting, �SÚ – databáze MOS 31.12.2003 
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Baliny 595217 489 121 25 252 81 8 201 1358

Blízkov 595250 1344 332 25 334 687 15 917 1518

Borovník 595331 272 86 32 26 197 2 229 1398

Bory 595641 1647 745 45 808 484 20 725 1348

B�ezejc 595349 451 137 30 154 208 31 251 1371

B�ezí 595357 627 172 27 75 423 5 512 1349

B�ezské 595381 679 232 34 229 334 4 402 1349

�erná 595438 1045 310 30 280 545 13 701 1585

Dobrá Voda 595489 829 339 41 209 444 10 560 1252

Dolní He�manice 595501 1415 443 31 561 585 24 753 1349

Dolní Libochová 595519 409 155 38 55 237 28 303 1350

He�manov 595608 538 211 39 120 317 3 363 1349

Horní Libochová 595659 460 218 47 45 298 29 359 1364

Horní Radslavice 595675 467 94 20 137 240 2 301 1377

Chlumek 595713 665 179 27 217 286 2 404 1556

Jablo�ov 595730 885 316 36 216 498 3 605 1361

Jívoví 595802 767 305 40 137 393 30 543 1200

Kadolec 595811 608 166 27 232 166 10 322 1364

Kozlov 595888 407 224 55 127 194 8 232 1396

K�ižanov 595926 1363 1827 134 125 849 76 1040 1239

K�oví 595951 704 526 75 200 383 2 445 1371

Kundratice 595977 419 206 49 27 308 15 353 1358

Ku�imská Nová Ves 595985 488 114 26 161 248 2 290

Ku�imské Jest�abí 595993 528 125 24 227 211 2 268 1415

Lavi�ky 596019 573 411 72 43 355 20 447 1366

Lubné 596078 302 55 18 118 126 4 155 1360

Martinice 596094 604 411 68 128 334 6 421 1366

M��ín 596116 1787 1911 107 321 1033 23 1281 1298

Mezi�í�ko 587516 885 179 20 434 277 8 371 1409

Milešín 587770 293 81 28 13 236 3 259 1364

Moravec 596141 551 584 106 83 303 33 395 1374

Netín 596183 779 314 40 170 392 61 505 1156

Níhov 596191 493 205 42 160 248 18 285 1349

Nová Ves 596213 415 181 44 134 195 6 253 1364

Nové Sady 596248 365 189 52 28 265 1 304 1356

O�echov 596329 534 312 58 49 310 40 389 1366

Oslavice 596337 635 588 93 218 261 4 362 1355

Oslavi�ka 511412 419 94 22 139 186 15 236 1360

Osová Bítýška 596345 1031 788 76 166 633 31 733 1349

Osové 596353 325 51 16 145 127 3 168 1354

Otín 596370 555 269 48 132 279 4 390 1379

Pavlínov 596388 753 246 33 298 292 9 416 1479

Petráve� 596418 368 173 47 89 144 4 237 1456

Pikárec 549916 846 300 35 361 291 53 397 1436

Radenice 596515 674 157 23 406 173 6 222 1483

Rad�oves 596540 273 109 40 56 142 1 196 1364

Rojetín 596582 428 73 17 104 241 1 297 1355

Radkov 549924 396 177 45 27 291 18 332 1368

Rozse� 596639 202 112 55 11 145 4 172 1349

Rousm�rov 596604 543 109 20 214 244 9 292 1407

Ruda 596663 1303 350 27 348 701 26 843 1353

�ikonín 596698 261 41 16 114 48 5 112 1365

Sklené nad Oslavou 596744 650 230 35 288 209 46 283 1368

Sk�iná�ov 596761 899 150 17 540 274 7 319 1364

Skryje 549894 221 68 31 86 40 8 98 1368

Strážek 596825 2253 959 38 862 1111 41 1517 1338

Sviny 596850 371 113 30 136 193 2 216 1368

Stránecká Zho� 596817 1192 585 49 171 751 32 899 1414

Tasov 591831 1371 594 43 354 778 17 890 1233

Tišnovská Nová Ves 596892 427 72 17 172 160 1 233 1358

Uh�ínov 596906 622 268 43 146 295 7 427 1349

Újezd u Tišnova 549908 360 111 31 154 100 4 163 1334

Velká Bíteš 596973 4731 4878 103 1883 2079 38 2424 1240

Velké Mezi�í�í 597007 4067 11796 290 796 1820 111 2568 1236

Víde� 597058 784 381 49 91 517 42 594 1370

Vidonín 597066 325 171 53 60 193 1 239 1354

Vlkov 597082 569 252 44 152 295 25 336 1364

Vratislávka 597104 350 76 22 77 183 1 252 1358

Záblatí 597112 415 166 40 37 285 4 332 1376

Zadní Zho�ec 597121 414 134 32 145 151 8 239 1446

Ž�árec 597171 804 352 44 223 362 10 487 1358

Celkem 55222 37422 3236 15831 26685 1161 34067
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II. Obecná demografie

Z hlediska po�tu obyvatel lze rozd�lit obce do �ty� základních skupin :

� do 199 obyvatel v�etn�
� od 200 do 499 obyvatel
� od 500 do 1999 obyvatel
� od 2000 obyvatel

P�ibližn� polovina obyvatelstva žije v obcích s po�tem obyvatel do 2000. Druhá
polovina žije ve dvou nejv�tších obcích.

Stav obyvatel v regionu je z hlediska po�tu obyvatel v období stabilní. R�zná je
situace u jednotlivých velikostních skupin obcí.

V nejmenších obcích trvale ubývá obyvatelstva. Úbytek je zp�soben jak migrací tak
záporným rozdílem mezi porodností a úmrtností. 

U obcí s 200 – 499 obyvateli po�et obyvatel do roku 2000 klesal. Od roku 2001 má
celkový stav obyvatel rostoucí trend. Hlavní p�í�inou r�stu je imigrace.

U obcí s 500 – 1999 obyvateli po�et obyvatel až do roku 1999 rostl. Celkový p�ír�stek
obyvatel m�l v období do roku 1999 klesající tendenci. Svého minima dosáhl v roce 2001. Od
té doby má p�ír�stek stoupající tendenci a od roku 2003 je op�t kladný. Vliv migrace je u
tohoto typu obcí neutrální. Vliv na zm�nu obyvatel má u t�chto obcí p�evážn� rozdíl mezi
porodností a úmrtností.

U obcí s po�tem obyvatel nad 2000 v letech 1992-96 trvale klesal celkový po�et
obyvatel. V letech 1992-1995 byl pokles zap�í�in�ný porodností nižší než úmrtností. V letech
2000-2003 je pokles po�tu obyvatel zap�í�in�ný emigrací p�evyšující imigraci.
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Graf 1: Po�ty obyvatel podle velikostních typ� obcí; legenda
rozlišuje obce podle po�tu obyvatel
Zdroj : �SÚ – Lexikon obcí 1.1.2003
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Graf 2: Po�ty obcí v jednotlivých velikostních typech; legenda
rozlišuje obce podle po�tu obyvatel
Zdroj : �SÚ – Lexikon obcí 1.1.2003
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Graf 3: Hektarová vým�ra podle velikostních typ� obcí; legenda
rozlišuje obce podle po�tu obyvatel
Zdroj : �SÚ – Lexikon obcí 1.1.2003
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Graf 6: Demografický pohyb obyvatelstva v obcích od 200 do 499 obyvatel v letech 1992-2003;
Zdroj : E consulting, s.r.o. - vlastní rešerše �SÚ databáze MOS
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Tabulka 2: Vývoj po�tu obyvatel v jednotlivých velikostních skupinách obcí od 1971-2003
Zdroj : �SÚ SLDB 1961,1970,1980; �SÚ MOS 1991-2003; vlastní výpo�ty E consulting
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Graf 5: Demografický pohyb obyvatelstva v obcích do 199 obyvatel v letech 1992-2003;
Zdroj : E consulting, s.r.o. - vlastní rešerše �SÚ databáze MOS
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Obecná míra porodnosti za region v období 1992-2003 no = 10,5‰
Obecná míra úmrtnosti za region v období 1992-2003 mo = 11,09‰
Obecná míra p�irozeného p�ír�stku regionu v období 1992-2003 je rovna -0,59‰.

Obecná míra imigrace*1) za region v období 1992-2003 io=16,92‰.
Obecná míra emigrace*1) za region v období 1992-2003 eo=15,79‰.
Obecná míra p�ír�stku regionu z migrace v období 1992-2003 je rovna 1,13‰.

Obecná míra migrace*1) za region (v�etn� migrace uvnit� regionu) v období 1992-2003
mio=32,71‰.

Obecná míra celkového p�ír�stku obyvatelstva za období 1992-2003 je 0,54 ‰.
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Graf 7: Demografický pohyb obyvatelstva v obcích od 500 do 1999 obyvatel v letech 1992-2003;
Zdroj : E consulting, s.r.o. - vlastní rešerše �SÚ databáze MOS
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Graf 8: Demografický pohyb obyvatelstva v obcích nad 1999 obyvatel v letech 1992-2003;
Zdroj : E consulting, s.r.o. - vlastní rešerše �SÚ databáze MOS
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Graf 17: Demografický pohyb obyvatelstva v regionu v letech 1992-2003;
Zdroj : E consulting, s.r.o. - vlastní rešerše �SÚ databáze MOS
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Graf 16: Ro�ní p�irozený p�ír�stek a p�ír�stek z migrace za �R  – údaje uvedené v ‰
Zdroj : E consulting, s.r.o. - vlastní rešerše �SÚ databáze MOS
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Již hodnoty a trendy v hodnotách ukazatel� p�ír�stku obyvatelstva za jednotlivé velikostní
typy obcí dávají tušit, že obce do 200 obyvatel v porovnání s ostatními obcemi, jsou v demografickém
vývoji na horší pozici, než obce ostatní. Graf �. 17 ukazuje v t�chto obcích výrazn� vyšší podíl
obyvatelstva v poproduktivním v�ku. 

Region jako celek má oproti pr�m�ru �R o 27% vyšší podíl obyvatel ve v�ku do 15 let. Po�et
ekonomicky aktivních je nižší o 10%, po�et obyvatel v poproduktivním v�ku je vyšší o 24%.

Krom� obcí do 200 obyvatel vykazují všechny ostatní typy obcí nižší v�kový pr�m�r než
pr�m�r kraje. Oproti hodnot� za �R je v�kový pr�m�r nižší u všech typ� obcí.
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Tabulka 3: Rozd�lení obyvatelstva podle v�ku a pohlaví
Zdroj : �SÚ – SLDB 2001

Region

 Obec do 200 obyvatel 451 1328 572 433 1428 400 38,36

 200-499 678 2067 762 720 2252 557 37,05

 500-1999 867 2828 970 898 2927 686 37,14

 Více než 1999 obyvatel 1533 5369 1594 1601 5526 1077 36,58

 Region celkem 3529 11592 3898 3652 12133 2720 37,02

 Kraj 43383 163244 56073 46345 170561 39605 37,58
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III. Vzd�lanost

V souladu s obecnými trendy ve vývoji struktury obyvatelstva sledujeme v obcích nad 2000
obyvatel výrazn� vyšší podíl obyvatel s úplným st�edním vzd�láním s maturitou oproti zbytku
regionu. Region potvrzuje pravidlo, kdy s klesajícím po�tem obyvatel v obci klesá podíl úrovn�
vyššího vzd�lání jejích obyvatel a recipro�n� se zvyšuje podíl osob bez maturity a se základním
vzd�láním. 

Tento trend je zp�soben mimo jiné i stá�ím obyvatel malých obcí. Tzn. vyšším podílem osob,
které byly mladé v dob�, kdy platily ve spole�nosti jiné zvyklosti ohledn� vzd�lání. 

Ze srovnání se zbytkem kraje vyplývá, že míra osob se základním vzd�láním je ve srovnání s
krajským pr�m�rem vyšší. V kraji je více osob s maturitním vzd�láním a mén� vyu�ených. Tento jev
je v souladu s již zmín�ným obecným trendem koncentrace lépe vzd�laných lidí do v�tších obcí.
Nejv�tší obce regionu jsou menší, než podobné obce (plnící stejné správní funkce) v kraji.
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Tabulka 4:  V�ková struktura obyvatel
Zdroj : �SÚ – SLDB 2001
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 Mén� než 200 obyvatel 31,7% 45,6% 16,9% 2,0% 3,1% 0,2% 0,5%

 200-499 29,4% 44,7% 18,7% 2,0% 4,4% 0,2% 0,6%

 500-1999 26,1% 42,9% 21,2% 2,6% 4,8% 1,9% 0,6%

 Více než 1999 obyvatel 21,8% 38,9% 26,4% 3,7% 8,6% 0,1% 0,6%

 Mikroregion 25,5% 41,7% 22,5% 2,9% 6,2% 0,6% 0,6%

 Kraj 24,2% 40,6% 24,2% 3,2% 6,7% 0,4% 0,8%
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IV. Náboženské vyznání

Pro region je charakteristická tradi�n� vyšší míra obyvatel (oproti krajskému i celostátnímu
pr�m�ru) hlásících se k n�kterému z náboženství. Nejvíce je zastoupeno �ímskokatolické náboženství.
Druhou nejv�tší skupinou jsou pak lidé bez vyznání (cca 35%). Nejvyšší podíl v��ících je zaznamenán
u obcí s 200-499 obyvateli. Vzhledem k vysokému zastoupení v��ících v obyvatelstvu lze za jeden z
významných faktor� ovliv�ujících kvalitu života v regionu ozna�it i kvalitu náboženského života.
Význam víry podtrhuje fakt, že i v obcích s nejmenším podílem v��ících je tento podíl v�tší než
pr�m�r kraje i �R.
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V. Národnostní složení

Z hlediska národnostního je region homogenní. Tém��
97% obyvatel se hlásí k �eské nebo moravské národnosti. 

VI. Bytový a domovní fond

Již z výše uvedeného demografického vývoje regionu lze dovodit vývoj domovního fondu. U
jednotlivých velikostních typ� obcí dochází k r�znému vývoji v po�tu obydlených dom�. V obcích s
500 a více obyvateli po�et trvale obydlených dom� stále roste. U obcí s po�tem obyvatel 200-499
po�et trvale obydlených dom� oproti r. 1991 poklesl. U obcí do 200 obyvatel po�et dom� klesá trvale.

S velikostí obce nep�ímo úm�rn� vzr�stá podíl dom� s rekrea�ním využitím. U obcí nad 2000
obyvatel je maximum obyvatelných dom� využívaných k bydlení.
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Graf 22: Po�ty obyvatel p�ihlášených k jednotlivým národnostem
Zdroj : �SÚ – Lexikon obcí 2003
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VII. Ekonomika

Z historického hlediska se v regionu uplat�ovaly dv� hlavní ekonomické aktivity.
Zem�d�lství, jehož produktová struktura byla dána geografickou charakteristikou regionu náležejícího
k �eskomoravské vrchovin�. Druhou aktivitou byl p�edevším strojírenský pr�mysl s vazbami na
blízké a po dálnici lehce dostupné Brno nebo Ž�ár nad Sázavou.

U nezam�stnanosti lze vysledovat sezónní periodicitu a stále se zvyšující míru v �ase.
Míra nezam�stnanosti roste nep�ímo úm�rn� velikostnímu typu obce. 
Za sledované období lze konstatovat, že pr�m�rná míra za region je nižší než pr�m�rná míra
celorepubliková. 
Z hlediska nezam�stnanosti jsou nejohrožen�jšími obce do 200 obyvatel. V t�chto obcích
nezam�stnanost p�ekra�uje celorepublikový pr�m�r. D�je se tak zpravidla v mimosezónní dob�.
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Graf 26: Vývoj pr�m�rné míry nezam�stnanosti za období 09/2001 – 08/2004 v jednotlivých velikostních typech obcí, kraji a �R;
Zdroj : MPSV �R – listopad 2004; Míra nezam�stnanosti v obcích se z d�vodu nedostupnosti dat o zam�stnaných na úrovni obcí po�ítá na základ� ekonomicky aktivního
obyvatelstva. Míra nezam�stnanosti za okres a obec uvedená v této statistice je pouze orienta�ní.
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VIII. Neziskové organizace

V regionu existuje cca 300 organizací ve form� spolk�, ob�anských sdružení apod. 
Nejv�tší skupinou jsou organizace dobrovolných hasi��, následované spolky mysliveckými,
sportovními kluby a sdruženími.
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Graf 27: Rozd�lení neziskových organizací mikroregionu podle zam��ení jejich �innosti
Zdroj : RES; vlastní rešerše E consulting
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IX. Ob�anská vybavenost

P�i zpracovávání kartogram� ob�anské vybavenosti byly zpracovávány t�i báze dat.
a) údaje �SÚ z databáze MOS platné k 31.12.2002
b) dotazníkové šet�ení u �len� MAS MOST Vyso�iny dne 20.11.2004
c) údaje �SÚ z databáze MOS platné k 31.12.2003

Údaje mezi ad a) a ad b+c) byly v n�kterých p�ípadech porovnány v metodicky shodných
kartogramech, �ímž je možné porovnat zm�nu v letech 2002 – 2004.

V devadesátých letech prob�hla ve velkém množství obcí plynofikace. V�tšina obcí disponuje
ve�ejným vodovodem, napojením na plyn a kanalizací (bez napojení na �OV). 

V obcích nad 500 obyvatel jsou ve v�tšin� p�ípad� z�ízena pro zajišt�ní léka�ské pé�e
detašovná pracovišt� d�tských, dorostových a obvodních léka��. Ve v�tších obcích je k dispozici stálý
obvodní léka�, ordinace specialisty (stomatologie, gynekologie ..), lékárna apod.
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Ilustrace 1: Plynofikace obcí, vybavenost vodovodem a kanalizací s �OV
Zdroj : �SÚ – MOS 2002
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Ilustrace 3: Dostupnost zdravotní pé�e
Zdroj : �SÚ – MOS 2002

Ilustrace 2: Plynofikace obcí, vybavenost vodovodem a kanalizací s �OV
Zdroj : MAS MOST Vyso�iny 20.11.2004; �SÚ – MOS 31.12.2003
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Ilustrace 5: Dostupnost pošty a policie
Zdroj : �SÚ – MOS 2002

Ilustrace 4: Dostupnost zdravotní pé�e
Zdroj : MAS MOST Vyso�iny 20.11.2004; �SÚ – MOS 21.12.2003
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Ilustrace 6: Dostupnost pošty a policie
Zdroj : MAS MOST Vyso�iny 20.11.2004; �SÚ – MOS 31.12.2003



V souvislosti s poklesem po�tu d�tí školního v�ku došlo ke zrušení n�kolika ZŠ. Sí�
školních za�ízení (1.-5. a  1.-9. ro�ník) k z�stává v rozsahu nutném k zajišt�ní dostupnosti
škol. Z mapy je patrná p�ítomnost školy v centru obcí, které pak své žáky do tohoto „centra“
vysílají. Školy jsou z�izovány v obcích s minimáln� 200 obyvateli.

Po�et základních škol se ve sledovaném období nezm�nil. Struktura z�stala také beze
zm�ny. Došlo k geografickým zm�nám v umíst�ní škol.
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Ilustrace 7: SÍ� školních za�ízení - nejvyšší dostupná škola v obci
Zdroj : �SÚ – MOS 1992
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Ilustrace 9: Výskyt sakrálních staveb a farností
Zdroj : �SÚ – MOS 1992

Ilustrace 8:  SÍ� školních za�ízení - dostupná škola v obci
Zdroj : MAS MOST Vyso�iny 20.11.2004; �SÚ – MOS 31.12.2003



Kartogram zobrazuje rozmíst�ní sportoviš� v regionu. Podobn� jako školy i výskyt
sportoviš� kopíruje na map� výskyt obcí nad 200 obyvatel. Výskyt sakrálních staveb a farností
zachycený na kartogramu �. 9 se �ídí tém�� shodnou zákonitostí.
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Ilustrace 10: Dostupnost sportovních za�ízení
Zdroj : �SÚ - MOS



Region protíná ve sm�ru V<->Z dálnice D1. Ve sm�ru S<->J je dopravní infrastruktura
tvo�ena silnicemi p�evážn� II. a III. t�ídy.

Ve st�ední �ásti protíná region mezinárodní železni�ní trasa Brno -  Havlí�k�v Brod, která
propojena s mezinárodní železni�ní tratí Brno – �eské Bud�jovice, která vede jižn� od hranic regionu.
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Ilustrace 11: Sí� dopravních cest v regionu
Zdroj : �SÚ – MOS 2002



X.Významné krajinné oblasti

V regionu je evidováno n�kolik významných krajinných oblastí, jeden p�írodní park, n�kolik
MZCHU (podmá�ená rašelinní luka) a z okolí do n�j zasahují dva p�írodní parky. Hranice kraje
vyzna�ené v následujícím kartogramu platily do r. 2004. Od roku 2005 došlo ke zm�n� východní
hranice kraje. Tyto zm�ny byly již zachyceny v p�edchozích kartogramech.
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Ilustrace 12: Ozna�ení významných krajinných oblastí
Zdroj : krajský ú�ad Vyso�ina



XI. Kulturní památky

Díky své historii sahající hluboko do 13. století disponuje region p�ibližn� 180-ti zajímavými
architektonickými, sakrálními, technickými a dalšími kulturními památkami.

V roce 1990 byly ve Velkém Mezi�í�í a Velké Bíteši vyhlášené m�stské památkové zóny.
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Ilustrace 14: Kulturní památky regionu
Zdroj : NPÚ Praha



�íslo Název Charakteristika Rozloha Katastr

1

	eho�ovský potok Olšiny a vlhké louky,
lokalita pérovníku
pštrosího 74596,07

Jersín, Mezi�í�ko u
Jihlavy

Evidovaná lokalita

2 Balinské údolí P�írodní park

3

Libenice Zbytky smíšeného
lesa s druhov�
bohatým podrostem

59562,99 Osové Evidovaná lokalita

4

Pod Martinickou
cihelnou

Jedine�n� zachovalá
spole�enstva
kv�tnatých
mezofilních luk

20682,63 Velké Mezi�í�í Evidovaná lokalita

5

Lokality
podmá�ených a
rašelinních luk

10157 ha

6 Bohdalovsko P�írodní park

7 Rasuve� MZCHU

8 Nad Horníkem MZCHU

9

Lokality
podmá�ených a
rašelinních luk

0,84 + 0,58 + 0,69
ha

10 Dobrá voda MZCHU

11 Šebe� MZCHU

12

Lokality
podmá�ených a
rašelinních luk

13

Lokality
podmá�ených a
rašelinních luk

14

He�manov

He�manovská louka

1,97 + 0,81 ha MZCHU

15

Rybník Obecník Rybník s cennou
vegetací obnažených
den

Horní Libochová Evidovaná lokalita

16

U Brabcova mlýna Su�ový les a
acidofilní doubrava,
významná lokalita
ost�ice tlapkaté

	ikonín Evidovaná lokalita

17 Plán� 11,34 + 8,68 ha MZCHU

18

Lada u Ku�imského
Jest�abí

Teplomilné trávníky
s ohroženými druhy
rostlin

Ku�imské Jest�abí Evidovaná lokalita

19 Olšove�ek 1,51 ha MZCHU

20

�ervenec Prameništní louka s
ohroženými druhy
rostlin

0,541 ha Mezibo�í Evidovaná lokalita

21

Lou�ka Zachovalá niva
Lou�ky s kvalitními
b�ehovými porosty

15,48 ha Hab�í, Mitrov,
Moravské Janovice

Evidovaná lokalita
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3. Popis procesu tvorby strategie

Strategie je zpracována týmov� komunitním zp�sobem s expertními prvky. 
Práce týmu probíhala s �ízením procesu zkušeným facilitátorem, metodika procesu je
p�vodní opakovan� ov��ené know how firmy E consulting, s.r.o. T�ebí� 

Pozn(Stejným zp�sobem byly v posledních dvou letech vedeny  a úsp�šn� dokon�eny strategie obcí,
velkých NNO, proces standardu služeb okresních hospodá�ských komor, „ Hledání cest“ neziskového
sektoru kraje Vyso�ina a dvojjazy�ná strategie Fóra pro �esko – rakouský dialog. Zp�sob vedení
workshop� na bázi týmové kultury se pozitivn� uplatnil i v deseti seminá�ích Sít� firem v letech 2003 /
4. Praxe budování tým� a využití týmové kultury v rozvoji venkova se setkává se zájmem odborné
evropské ve�ejnosti. ( PREPARE Gathering 2004 v Bulharsku) 
 
Nositelem všech myšlenek je 23 �lenný tým zpracovatel�, kterým v tomto p�ípad� je MAS
v širším smyslu. Tým byl složen ze správní rady MAS Most Vyso�iny, o.p.s., práce se
zú�ast�ovali i �lenové dozor�í rady. Tým reprezentoval všechny oblasti života regionu jak je
patrné z následujícího odstavce

P�edstavení strategického týmu
MAS

Sou�asn� zvoleným p�edsedou správní rady je Mgr Milan Dufek, �editel Jupiter klubu s.r.o.,
spole�nosti se 100% podílem M�sta Velké Mezi�í�í, která vyvíjí �innost zejména na poli kultury a
vzd�lávání. Po�ádá koncerty, výstavy, plesy a další kulturní akce významn� p�esahující hranice
nejenom m�sta, ale i regionu. 

Poloha p�i D1 mu dovoluje nasmlouvat i koncerty zahrani�ních hv�zd, které dávají t�i koncerty
v republice.

Milan Dufek je p�vodem u�itel s invencí a nápady, s manažerskými, komunikati�ními schopnostmi.
Zkušený vyjednáva�. Zú�astnil se nejenom n�kolika týmov� vedených seminá��, ale jako „ aktivní
divák“ i založení mikroregionu Velkomezi�í�sko- Bítešsko. Ve své profesní funkci spojuje zájmy
podnikatelského subjektu a ve�ejného sektoru.

Dalšími �leny správní rady o.p.s.v dob� zpracování strategie byli ing Marie  �ejková – ekonomka
Agro. M��ín, a.s. s bohatými zkušenostmi z tvorby a administrace velkých projekt�. Agro M��ín je
p�edním zem�d�lským podnikem v kraji Vyso�ina.  Ing Alena Vodová �editelka  St�edního oborného
u�ilišt�  zem�d�lského ve  Velkém Mezi�í�í  a zastupující ve�ejný sektor.

 Ing Zden�k Bou�ek CSc,  reprezentuje sou�asn� soukromý sektor a ekologický pohled v komisi. Je
jednatelem podniku Enviro- Eko- Analytika ve Velkém Mezi�í�í a auditorem EIA. Ing Helena
Bu�ková zastupuje  jako ekonomka Nemocnice sv. Zdislavy v Moštištích, a.s. sou�asn� soukromý
sektor a oblast zdravotnictví. Josef B�ezka jako pátý �len výb�rové komise je starostou malé obce
Bory a sou�asn� p�edsedou Mikroregionu Velkomezi�í�sko - Bítešsko  navíc zkušeným realizátorem
obecních projekt�. Od roku 2005 zvolen za P�edsedu Mikroregionu Velkomezi�í�sko- Bítešsko.
Zastupuje ve�ejný sektor. 
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Manažerkou strategie odpov�dnou za to, že Strategie bude živým dokumentem je ( byla navržena a za
souhlasu všech ustanovena )Ing Zuzana Villertová, sou�asn� zastává funkci p�edsedy Programového
výboru, je �lenkou správní rady a jedním ze zakladatel� o.p.s.  jako fyzická osoba. Zam�stnána jako
ú�ednice M�Ú ve Velkém Mezi�í�í, kde zastává funkci vedoucí regionálního rozvoje. Je vysoce
uznávána nejen ve Velkém Mezi�í�í, ale ve  všech obcích správního obvodu pro p�ehled, vysokou
profesionalitu a pe�livost. 

Dalšími �leny programového výboru jsou Ing Alois Koukola CSc, jeden ze zakladatel� o.p.s.
zárove� místostarosta M�sta Velká Bíteš a místop�edseda Mikroregionu Velkomezi�í�sko – Bítešsko,
Mgr František Eliáš, �editel ZŠ Heleny Benešové Bory se zájmem o nové trendy ve vzd�lávání a
postavení vesnických škol, Stanislav Dosko�il, který je �lenem správní rady  o.p.s. a zakladatelem
jako fyzická osoba a jehož hlavním zájmem je rovnost p�íležitostí a integrace hendikepovaných a Jan
Pe�áz, fyzická osoba, zakladatel a �len správní rady o.p.s.,povoláním d�kan velkomezi�í�ský, který je
ve m�st� a celém regionu uznávanou autoritou v oblasti národopisné, kulturní a duchovní. Z dob
svých studií ve Francii nejenom umí francouzky, ale má s Francií živé vazby, které dává k dispozici
ve�ejnosti nap�íklad ve form� poznávacích, kulturních a  poutních zájezd�.

Zbývajícími �ty�mi �leny správní rady (MAS) jsou za soukromý sektor Bc Olga Šmaková-
soukromá podnikatelka v zahradnictví,  Mgr. Nad�žda Sobotková, fyzická osoba ,́ Ing Alois
Nová�ek místostarosta M�sta Velké Mezi�í�í a místop�edseda Mikroregionu Velkomezi�í�sko-
Bítešsko, iniciátor týmového procesu v založení mikroregionu a aktivitách Leader a Ji�í Jaša,
soukromý zem�d�lec – majitel rodinné farmy z Pavlínova a nakažlivý optimista. 

�leny dozor�í rady, kte�í se aktivn� zú�astnili týmové práce jsou Ji�í Mrázek, starosta obce Otín a
první p�edseda Mikroregionu Velkomezi�í�sko- Bítešsko, Zde�ka Mužátková, starostka obce
Pavlínov, Ji�í Skryja, soukromý podnikatel, Michael Bezd�k, Jana Audy, Marta Muchová a Miloš
Holá� starosta obce Jívoví

Expertní práce provedená firmou E consulting sestává ( krom� facilitace)ze statistické
analýzy, komentá��, shrnutí a kone�né redakce dokumentu.

Proces tvorby Strategie:

A. Vybudování týmu ( sebereflexe, introspekce, o�ekávání, potenciál týmu)

B. Navržení a p�ijetí týmových pravidel:

Pravidla týmu týmu MAS Most Vyso�iny
1. Každý nápad je respektován a posouzen
2. Rozhodujeme konsensuáln�
3. Rozhodujeme zp�sobem „výhra – výhra nebo žádná dohoda“
4. Sejdeme se, pokud vznikne pot�eba
5. Chceme si vzájemn� d�v��ovat
6. Tato pravidla jsou otev�ený systém

      
      C.Brainstorming: Co je kvalita života?
      
      D.Stanovení klí�ových slov jako vodítka pro brainstorming SWOT
      
      E Brainstorming SWOT
      
      F.Diskuse SWOT analýzy v týmu – dopln�ní
      

G.Použití Paretova pravidla pro stanovení klí�ových hesel SWOT
(zadání statistických rozbor� –  nebyly zvláštní požadavky ) 
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H.Myšlenková mapa priorit

I. Formulace Strategické vize

J  Konsensuální shoda na prioritách – definice

K. Stanovení opat�ení a projektových zám�r�, které je napl�ují

L. Expertní dopln�ní statistických analýz, komentá�e SWOT
           Dopracování dle osnovy a redakce dokumentu

       M  Srovnání strategie s ostatními strategickými dokumenty
      
      N. Audit strategie všemi �leny MAS – správní rady (15)
      
       O Vydání strategie

       P. Komunitní projekdnání strategie 

Aktualizace strategie stanovena ve dvouletých intervalech týmem MAS,
poprvé ve druhé polovin�  roku  2006      

Z každého ze �ty�  týmových dn� ( každý ze dn� m�l 8 až 9 pracovních hodin) byla
zpracována písemná zp�tná vazba ve form� dotazniku vypln�ného každým z ú�astník�  a
podle jednotné metodiky vyhodnocena. Tabulka vybraných otázek vyhodnocených dotazník�
dává pohled na zapojení ú�astník� do týmové práce i na vlastní reflexi týmu

Otázka/                                                  den práce    1.    2.   3 4.
Jste spokojeni s výsledky  dnešní práce ?   96%  90%  86%  97%
Líbila se Vám týmová práce ?   96%  86% 89%  82%
Myslíte, že jste dostali p�íležitost uplatnit se ?   98%  94% 94%  97%
Jak hodnotíte práci moderátora  100%  90% 100% 100%
Nejkladn�jší odpov�� 100%, nejzáporn�jší 0%

Nutno zmínit fakt, že znalost týmového procesu mezi �leny týmu byla neobvykle vysoká i
díky stejnému zp�sobu práce  p�i tvorb� mikroregionu Velkomeze�í�sko- Bítešsko. Vysoké
hodnocení moderátora odráží kvalitu týmu a spole�ný zájem .

Celkový objem týmové práce byl( p�epo�ítáno na jednotlivce 540 hodin)
 

Historická rekapitulace a komunitní aspekty strategie

Jediným právn� existujícím svazkem v posledním desetiletí minulého století byl
Mikroregion Sdružení obcí Balinky nesplnil však podmínky stanovené zákonem
128/2000Sb. o obcích a  nyní už právn� neexistuje.
Na p�elomu tisíciletí existovala 2 sdužení neformální,bez registrace, která si nechala
každé samostatn� zpracovat zám�ry strategií firmou Garep nazavané „Program
aktivizace pro území …“ nazvaná Mikroregion Velkomezi�í�sko a Mikroregion
Velkobítešsko v podstat� pokrývající sou�asné území mikroregionu. Úvahy o velkém
mikroregionu se p�es zahájená jednání pro rozdílnost názor� nenaplnily a žádný ze
svazk� nebyl registrován. 
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Zám�r založit nový mikroregion vznikl v roce 2003 se zadáním potla�it vliv velkých
m�st mikroregionu a vyzdvihnout rovnom�rný plošný rozvoj v katastrech všech obcí.
Místostarosta s vedoucí regionálního rozvoje m�sta  Velké Mezi�í�í se zú�astnili týmov�
vedeného seminá�e v�novaného sítím firem a na základ� zážitku týmové kultury oslovili
moderátora s p�áním použít týmový proces p�i založení mikroregionu.

Firma E consulting p�ijala práci spojenou s procesem a facilitací p�es zna�né riziko
neúsp�chu( negativní minulá zkušenost, k tomu vidina 40 – 50 starost� kolem kulatého
stolu, každý s vlastními prioritami a vybavený mandátem obecního zastupitelstva obhajovat
zájmy obce). 

Proces založení mikroregionu dopadl nad o�ekávání, p�esto, že probíhal v citlivé
dob�, kdy �ada obcí na východ� regionu uvažovala o odtržení od kraje Vyso�ina. Ale
p�ekvapiv� v�tšina t�chto obcí, p�esto, že z kraje Vyso�ina odchází v mikroreginu po
pozitivní zkušenosti z�stala.

Ješt� p�ed formální registrací mikroregionu  schválila rada mikroregionu podání projektu
Tygr Vyso�iny ( MMR 7. dot. Titul 2004), jehož hlavním výstupem byl proces založení
LAG/MAS její institucionalizace, p�ijetí integrované strategie,) která bude p�ejata
mikroregionem,) a týmové zpracování rámcového projektu v�novanému regionálnímu
celoživotnímu vzd�lávání ve všech oblastech. Tento projekt usp�l  a proces dle projektu
vrcholí – jeho výsledky ukazuje i tato strategie a podání žádosti do Leader+.
Nenaplnily se p�vodní obavy z nezájmu o �innost v MAS mezi podnikatelským sektorem. Po

plošném oznámení �lánkem( text v p�íloze) v týdeníku Velkomeze�í�sko a na internetu po
n�mž následovalo ješt� osobní oslovení vybraných podnikatelských a neziskových subjekt�
se mezi zakladateli a posléze ve správní rad� o.p.s. sešly zajímavé osobnosti nap�í� sektory
i oblastmi p�sobení p�esto, nebo možná práv� proto, že je k participaci v  procesu Leader
nikdo nenutil. 
Týmové práci p�edcházely 3 cca dvouhodinové sch�zky z nichž dv� byly v Rad�
mikroregionu a jedna pak v plénu složeném ze zájemc� z ve�ejné i soukromé scény. Ty m�ly
za úkol p�edstavit princip iniciativy Leader a nastínit p�ístupy, které se v rámci Leaderu
používají stejn� jako pravidla Leader+.

Proces založení i registrace prob�hl hladce a týmová zkušenost ud�lala ze správní rady
velice kompaktní t�leso, uvnit� n�hož jednotliví �lenové cítí vysoký stupe� úcty, bezpe�nosti
a d�v�ry.
Lze p�edpokládat, že MAS na bázi o.p.s. bude spolehliv� fungovat i do budoucna, protože
d�vodem založení nebyla ú�elová snaha zú�astnit se programu, jako zdroje pen�z, ale
práce s výhledem na p�íští plánovací období EU v letech 2007 – 13 s využitím všech
možností, které ustavení MAS p�ináší, p�i�emž máme na mysli i budování pozice a
kompetencí M AS v regionu a ú�ast o.p.s. v jiných programech než jenom   Leader.

Obyvatelstvo bylo informováno jak o mikroregionu a zp�sobu jeho založení v tisku a
prost�ednictvím starost� �lenských obcí svazku, tak prost�ednictvím tisku vyzváno k ú�asti
na založení MAS. Této možnosti také n�kte�í ob�ané ku prosp�chu skupiny využili.

Proces založení MAS  Most Vyso�iny je s velkou pozorností sledován  a monitorován
odborem regionálního rozvoje Kraje Vyso�ina, protože Kraj Vyso�ina za�íná realizovat
projekt (SROP 3.3.) v�novaný p�íprav� Regionálního opera�ního programu kraje pro roky
2007 – 2013.
Zde hodlá  spolupracovat s Místními ak�ními skupinami jako územními strategickými
partnery schopnými aplikace principu práce odspodu ( bottom – up).MAS by m�ly být
schopny zprost�edkovat za�len�ní skute�n� aktuálních pot�eb regionu do krajského
programu ROP formou promítnutí vlastních kvalitních strategií.
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4. Týmová SWOT analýza týmu MAS

SWOT analýza je st�edobodem strategie, protože v sob� skrývá nejenom zastavení
nad sou�asností ve sloupcích SW, ale v OT sloupcích úvahu nad vn�jšími
podmínkami a  možnostmi v �asovém výhledu trvání strategické vize. Pokud je d�lána
jako �ist� expertní produkt, chybí síla prožitku, jež je výchozím prost�edkem
uv�dom�ní si stavu a cesty pro ty, kte�í mají strategii naplnit. 
V p�ípad� práce týmu, jehož �lenové se scházejí ke SWOT analýze  s výhledem ji
nejenom vypracovat, ale zodpovídat za její uskute�n�ní, jak je tomu v p�ípad� MAS
MOST Vyso�iny lze p�edpokládat vzhledem k synergii a ší�ce záb�ru týmového
myšlení, že strategie bude skute�n� živým dokumentem.
 

+Pozn.
Zastánci  expertní cesty mohou namítat, že týmová SWOT analýza není ve shodných
bodech tak p�esná, jako strategie zpracovaná expertn�.
Pro tuto integrovanou strategii byla zvolena metoda týmové práce, výše zmín�ná námitka je
eliminována možností za�adit  hesla  ze statistické analýzy a prognózy do  týmové SWOT
analýzy. Tato hesla jsou do SWOT analýzy dopln�na vždy v konci oddílu s viditelným
odlišením.

Zpracování SWOT analýzy p�edcházela týmová definice pojmu „ Kvalita života“ metodou
volného brainstormingu s následným vybráním klí�ových slov, která byla posléze v pr�b�hu
týmového brainstormingu -SWOT analýzy umíst�na viditeln� nad jejím záznamem, tak, aby
je m�li �lenové týmu v pr�b�hu práce na o�ích.

Oba brainstormingy probíhaly moderovan�, kdy facilitátor sou�asn� se zaznamenáváním
hesel na Flip chart tak, aby je ú�astníci vid�li, hlídal proces práce. 

   Na týmové práci se podílelo  23 lidí a to správní rada o.p.s. – MAS a �lenové dozor�í rady
o.p.s.  Prob�hla ve dvou pracovních dnech s n�kolikadenní p�estávkou, kdy ve druhém dni
se objevily nové nápady a spojení. 
Celkov� odpracovaný �as na SWOT analýze ( jednotlivc� – �len� týmu v rámci spole�né
práce) je cca 320 hodin.
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Brainstorming a klí�ová slova „Co pat�í do Kvality života ?“   
- zápis není strukturován – hesla psána do sloupc� zleva vždy odshora dol�

Kompletní bezbariérovost
Krása
Vzd�lání 
Zdraví
Životní prost�edí
Estetika
Obnova zástaveb
Využití volného �asu
Zázemí pro spole�enské akce
Nabídka bydlení
Pracovní aktivita
Pracovní p�íležitosti
Obnova komunikací/silnic)
Komunitní život
Dopravní infrastruktura
Lidské vztahy
Tvorba krajiny
Podpora rodiny
Rekrea�ní potenciál
Informovanost
Ochrana krajiny a ž.p.

Pronikání kultur
Podpora tradic
Získávání zkušeností
Vybavení objekt� a služeb pro
zem�d�lství, obyvatelstvo a
podnikání
Potla�ování zhoubného rasismu
Úcta k lidem a k jejich práci
Za�azení hendikepovaných
skupin do života spole�nosti
Tolerance
Celoživotní vzd�lávání
Modernizace
Medializace
�ešení sociální stránky života
Problematika senior�
Dostupnost ve�ejné správy
Vst�ícnost ve�ejné správy
Pracovitost ve�ejné správy
Odstran�ní byrokracie
Potla�ení korupce

Rekrea�ní potenciál
Informovanost
Ochrana krajiny a ž.p.
Pronikání kultur
Podpora tradic
Získávání zkušeností 
Možnost volby alternativ
odchylujících se od obecných
zvyklostí
Svoboda
Podpora spolk�
Dostatek finan�ních zdroj�
Rozvoj sportu
Podmínky pro výb�r životního
partnera
Zdravotní služby
Komplexní sociální služby
Rozvoj kultury
Udržitelnost
Osobní bezpe�nost

Klí�ová slova:

Životní prost�edí       - p�írodní a sociální

Volno�asové aktivity
Infrastruktura          – stavby, silnice, telekomunikace, sít�       

 Podmínky pro MSP
Vzd�lávání          – zam�stnavatel�, profesní, celoživotní               Zajišt�ní finan�ních zdroj�
Služby          – komunální, zdravotní, sociální

 Pé�e o kulturní d�dictví   
P�ístup k informacím a jejich sdílení
Seberealizace          – osobní ambice, zam�stnatelnost

Lidské vztahy          – rodina, komunitní procesy, xenofobie
Dostupnost odpovídajícího bydlení

Postup p�i SWOT analýze( heslovit�) : 

Týmový brainstorming s facilitací se sou�asným zápisem do struktury SWOT tak, aby
všichni hesla vid�li- týmová diskuse a dopln�ní brainstormingu – uplatn�ní Paretova pravidla
20/80 ( týmové vyzna�ení klí�ových hesel s ohledem na kvalitu života) – *) -  p�epsání hesel
podle p�ibližných oblastí( expertn�) – dopln�ní viditeln� ozna�ených hesel ze statistické
analýzy/ prognózy( expertn�).
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*) tým hesla ze SWOT analýzy využil dále pro stanovení priorit strategie aniž
znal  rozd�lení oblastí z kone�né úpravy SWOT

Pozn: Hesla následující SWOT analýzy jsou výsledkem brainstormingu a pokud reflektovala okamžitý
názor �lena týmu a dotýkala se tématu nebyla jakkoli cenzurována a byla ponechána jako sou�ást
SWOT . Stejn� tak se ve formulaci strategických priorit objevují formulace, které nemají podklad ve
strategii a vznikly jako produkt kolektivního myšlení a synergie.
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S strengths, 
    Silné stránky

W weaknesses, 
   Slabé stránky

O.opportunities, 
     P�íležitosti

T.threats, 
    Ohrožení

Krajina, prost�edí
ekosystémy

Poloha u D1

Velikost území

Shoda území MAS a
státní správy

Zachovalost p�írody

Na území není
velkoplošná rezervace

P�íslušnost k novému
kraji Vyso�ina

2 kvalitní rovnob�žné
státní silnice

Lesy, vodní zdroje a
vodní plochy

Relativní hojnost zv��e

Existence obor pro
zv��

Dostatek pitné vody

Bohaté zalesn�ní

Poloha u D1

Evropská žel.
rychlodráha blokuje
území plány

Nízká hustota
osídlení
Špatný stav silnic
Za�len�ní území
mikroregionu do
necitliv� z�ízeného
kraje Vyso�ina
Lesní monokultura
Ekologická zát�ž
centra VM

Obchvaty obcí

�istota vod

Málo využívané
t�íd�ní odpadu s
recyklací

Protipovod�ová
opat�ení

Staré ekologické
zát�že

Hluk z D1

Špatné kanaliza�ní
sít� na vesnicích

Zlepšení životního
prost�edí

Využívání alternativních
energetických zdroj�
(biomasa, kolektory)

Pokusit se o studii využití
území regionu (analogii
územního plánu
s ohledem na strategii)

Výstavba �OV

Podpora �istého vyáp�ní
s d�razem na obnovitelné
zdroje

Zachovat systém
ekologické stability krajiny

Evropská
rychlodráha
Zhoršující se ŽP

Zvyšující se
množství odpad�

Nár�st
automobilové
dopravy

Znepr�jezdn�ní
D1

Globalizace
Relativní blízkost
atomové elktrárny
Dopady terorismu
Nedostate�ný
krizový systém
Blízkost letišt�
NATO

Zne�ist�ní m�st a
vesnic návratem
k neekologickým
zp�sob�m
vytáp�ní

Povodn�

Poškození
dálni�ního mostu
( nebezpe�né
náklady,
terorismus)

Nadlimitní zatížení
sídel emisemi a
hlukem podél D1
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S strengths, 
    Silné stránky

W weaknesses, 
   Slabé stránky

O.opportunities, 
     P�íležitosti

T.threats, 
    Ohrožení

Partnerské principy a 
zapojení ve�ejnosti

Založení MAS

Založení mikroregionu
Nezkaženost
obyvatelstva

R�znorodost
zakladatel� MAS
Horácká pali�atost
( vytrvalost)
Partnerství mezi
obcemi
�innost spolk�
Spolupráce ve�ejné a
neve�ejné sféry
Kroužek mladých
rybá��
Existence
zahrádká�ského svazu

Ned�v�ra obyvatel

Nedostatek pen�z
pro zájmovou
�innost

Neexistence
rozvojové koncepce
regionu

Neexistence
poradenského
centra pro
zdravotn� postižené

Neexistence
poradenského
centra pro
neziskový sektor

Nedostate�ná
spolupráce
s partnerskými
m�sty  v EU
Neexistence
chrán�ných
pracoviš	 pro
hendikepované
Zastoupení regionu
v rozhodujících
orgánech EU
projekt�

Vytvá�et partnerství

Realizace alternativních
projekt�
Koordinace obcí
mikroreg.

Podpora aktivit

Získání fin prost�edk�

Efektivn�jší využití fin
prost�edk�

Pilotní projekty

Vtažení ob�an� do správy
v�cí ve�ejných

Prosazování regionálních
zájm� v samospráv�

Zamezit vysídlování obcí

Podpora neziskového
sektoru

Potírání korupce
Rozší�ení demokracie

Podpora komunitního
života

Dobrými p�íklady zlepšit
d�v�ru v politiku
Povzbudit další
mikroregiony k založení
MAS

Mezinárodní spolupráce
s mikroregiony a MAS

Zástupci regionu
v zastupitelstvu kraje

Nefunk�nost MAS

Nedostatek
vhodných projekt�

Nár�st delikvence
mládeže

Špatný odhad
investi�ních
zám�r�
Lobismus

Alkohol a drogy
mládeže

Vstup mafií
Nezájem
ve�ejnosti
Nedostatek
financí
Nezájem mladých
o ve�ejné v�ci
Byrokratická
omezení
Vznik dalších
MAS

Odliv mladých lidí
z vesnic regionu

„Jihlavocentrismu
s“
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S strengths, 
    Silné stránky

W weaknesses, 
   Slabé stránky

O.opportunities, 
     P�íležitosti

T.threats, 
    Ohrožení

Dosah p�sobnosti
týdeníku Velkomezi�í�sko
v celém regionu- možnost
regionálního týdeníku

Zapojení dalších subjekt�
do �innosti MAS

Zajišt�ní rovnosti
p�íležitostí pro všechny
znevýhodn�né skupiny
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S strengths, 
    Silné stránky

W weaknesses, 
   Slabé stránky

O.opportunities, 
     P�íležitosti

T.threats, 
    Ohrožení

Tradice, p�itažlivost
regionu a volný �as

Památkové objekty

Turisticky atraktivní
krajina

Existence 2
regionálních muzeí
Archívy
Letecký klub Uh�ínov
Bítešké hody

Zimní sporty-
podmínky a
vybavenost

Nedostate�né
využívání pam
objekt� v cest.
Ruchu

Cyklotrasy a
podmínky pro
cykloturistiku

Medializace
mikroregionu

Nedostatek
ubyovacích za�ízení

Výb�r mýtného na
nám�stí ve VM
Nedostatek
parkovacích ploch
Neexistence
rozhledny
Nedostatek
rekrea�ních vodních
ploch

Školy v p�írod�- „vývoz“
služby

Udržení mladých
v regionu

Obnova a zachování
�emesel

V�tší podpora
volno�asových aktivit

Regionální informa�ní
centra

Rodišt� známých
osobností

Udržování tradic

Po�ádání významných
regionálních akcí

Koordinace- monitorování
spolkové �innosti

2008 – oslavy 600 let
VM,VB

Rozhledna na sv. Ho�e u
He�manova 
P�íležitost využít p�ehradu
Moštišt�

Letišt� K�ižanov

Prezentace regionu na
veletrzích cestovního
ruchu

Nebezpe�í
založení
„ Disneylandu“
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S strengths, 
    Silné stránky

W weaknesses, 
   Slabé stránky

O.opportunities, 
     P�íležitosti

T.threats, 
    Ohrožení

Balí�ky turistických
produkt�

Oživení m�stských
památkových zón

Vybudování systému
cyklotras

Multifunk�ní
zem�d�lství a
inovativní MSP
 

Znalost regionu

4 pr�myslové zóny

Zájem investor� o
region

Hustá silni�ní sí	
v regionu

Rozvinutý chov ryb

Úsp�šné zem�d�lské
velkopodniky

Dostatek d�eva

Dopravní
infrastruktura

Rovnost p�íležitostí
v zam�stnání

Špatná dopravní
obslužnost na
vesnice

Slabá S-J dopravní
infrastruktura

Nízká vybavenost
zem�d�lských
farem

Neexistence
poradenského
centra pro
podnikatele a
zem�d�lce

Koordinace
dopravní obslužnosti

Agroturistika

Podpora podnikání

Nabídka pracovních míst

Ekofarmy

Založení regionální hosp.
komory
P�íliv mozk�
Podnikatelské inkubátory
Zpracování d�eva a
využití v regionu

Ideální profil mikroregionu
pro r�znorodost
multifunk�ního
zem�d�lství

Severojižní p�ivad�� na
D1

Zm�na legislativy
Pokles porodnosti
 
Odliv mozk�
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S strengths, 
    Silné stránky

W weaknesses, 
   Slabé stránky

O.opportunities, 
     P�íležitosti

T.threats, 
    Ohrožení

Služby ve všech
oblastech

Nabídka zdravotních
služeb

Existence nemocnice
sv. Zdislavy

Nákupní centra

Pé�e o
hendikepované a
seniory

Nedostatek zuba��
Nedostatek
d�tských léka��

Neexistence krytého
bazénu

Nedostate�ná
nabídka bydlení

Neexistence dietní
poradny
Jídelna s racionální
výživou
Nedocen�ní
existence
nemocnice sv.
Zdislavy
Nedostatek
investi�ních
prost�edk� pro
zdravotnictví

Po�et míst s pé�í
pro seniory

Bezbariérový p�ístup
do ve�ejných budov

�ídká železni�ní sí	

Nedostate�ná
informovanost
ve�ejnosti

P�ístup k informacím

Prevence nemocí
Nízkoprahová kavárna
Nealkoholická kavárna
pro mládež
P�ístup ve�ejnosti a obcí
k internetu
Vznik internetových
kaváren
Bezbariérový p�ístup do
ve�ejných budov

Komunitní plán
soc.služeb  pro 40 tisíc
obyvatel regionu

Nabídka stavebních
parcel na území
mikroregionu

Využívání dotací na
bydlení

Komplexní informa�ní
služba nap�í� obory

Zvýšený výskyt
rakoviny tlustého
st�eva

Cena pitné vody
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S strengths, 
    Silné stránky

W weaknesses, 
   Slabé stránky

O.opportunities, 
     P�íležitosti

T.threats, 
    Ohrožení

Vzd�lávání

Nabídka st�edních škol

Zázemí škol

Existence hotelové
školy

Úzké spektrum
nabídky SŠ vzd�lání

Nabídka
celoživotního 
vzd�lávání

Jazykové
schopnosti obyvatel

Rozvoj osobnosti

Nabídka CŽV

V�tší nabídka u�ebních
obor�

Odborné školy dle pot�eb
regionálních
zam�stnavatel�

Zvýšení informovanosti
v ochran� životního
prost�edí

Založit obecní vzd�lávací
centra

Udržet v chodu malé
obecní školy

Využití škol pro
volno�asové aktivity

Otev�ít školy ve�ejnosti

Zachování kapacity
st�edního u��ovského
školství s rozší�ením
diverzifikace vzhledem
k podnik�m (spolupráce
rodi�e-d�ti-podniky-škola)

P�esun st�edních
škol jinam

Komentá� výsledk� SWOT analýzy

MAS MOST VYSO�INY zast�ešuje velké území se 40 tisíci obyvateli – region evropských
parametr�, dnes už spadající do dvou kraj� i když v za�átcích budování partnerství pat�ilo
celé území pouze do kraje Vyso�ina.
Území regionu leží po obou stranách dálnice D1, kterou do nedávné doby vnímali všichni
pozitivn�, jako tepnu, p�ivád�jící do oblasti pracovní p�íležitosti a návšt�vníky.

Dnešní pohled zahrnuje i „ rub mince“. Ekolologické dopady na ovzduší ve m�stech a
obcích podél D1 násobené návratem k neekologickým zp�sob�m vytáp�ní v reakci na
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zdražení plynu, p�ípadné dopady p�i znepr�jezdn�ní dálnice �i haváriích jakéhokoliv druhu
na nejv�tším dálni�ním most� republiky jsou jasn� vnímanou daní za výhody, jež D1 do
života regionu p�ináší. P�ipomenutím  globaliza�ních trend� je nap�íklad restaurace Mac
Donald na dálni�ní stanici v bezprost�ední blízkosti m�sta

P�itom ve vzdálenosti jenom n�kolika málo kilometr� od dálni�ního pásu je po obou
stranách krásná a neporušená p�íroda Vyso�iny s nedocen�nými možnostmi nejenom
v cestovním ruchu, ale i pro regeneraci sil obyvatel regionu. Její nedot�enost je vid�t i na
absenci rekrea�ních komunikací – v území regionu chybí sí	 cyklotras a nau�ných stezek,
stejn� jako ozna�ené výhledy z kopc� s p�ípadnými rozhlednami.Na jeho hranicích ze všech
stran �ekají na napojení zejména cykloturistické sít�.Tento fakt je d�sledkem toho, že
mikroregion  za�al právn� existovat až v letošním roce.

Zvolená cesta praktického partnerství a positivní týmové zkušenosti pomocí níž byl
mikroregion založen koresponduje se zp�soby, jimiž již nyní fungují jeho struktury. 
Vykazují nevídanou dynamiku, kterou se mikroregion za�adil na �elo region� v kraji
Vyso�ina, ale chce se za�adit i do nadnárodních regionálních sítí a uskupení. 

Efektivita budování struktur odspodu a zkušenosti ze založení mikroregionu jsou cenným
vkladem vzniklé MAS, p�esto, že zástupc� tohoto svazku obcí je ve správní a dozor�í rad�
jenom n�kolik. 

Cestu odspodu chceme využít  i pro rozvoj sektoru služeb,  zejména služeb
v cestovním ruchu, které by m�ly  zejména v severní �ásti území vytvo�it  protiváhu
pr�myslové výroby soust�ed�né ve 4  pr�myslových zónách regionu podél dálnice. 
Znalosti partnerského procesu jsou však využitelné nejenom v této oblasti, ale ve všech
prioritách strategie „Kvalita života“.

Zdravotní a sociální služby v oblasti mají svoje specifika. 
Dominantním zdravotnickým za�ízením  regionu je soukromá nemocnice svaté

Zdislavy v Moštištích, která dává p�íklad diverzity možností v poskytování nemocni�ní
zdravotní pé�e a spolu s dobrou pov�stí a vlastní vizí do budoucna je stabilizujícím prvkem
ve sfé�e zdravotních služeb se kterým strategie MAS po�ítá.

Sociální služby jsou v oblasti zajiš	ovány zatím obvyklým zp�sobem. Tento stav je
charakterizován sloganem „ Nevíme, co pot�ebujeme“. 

M�sto Velké Mezi�í�í pat�í do sít� „Zdravých m�st“, která je charakterizována novými
p�ístupy práv� v sociální oblasti, ale jedenáctitisícové m�sto není dostate�n� velké pro
plošn� ú�inný plán obsahující všechny složky sociální pé�e. Optimální velikost oblasti leží
dle zkušeností EU n�kde okolo 40 000 obyvatel a práv� tak je velké celé území regionu.
Zde se naskýtá možnost efektivního komunitního plánu sociálních služeb i se za�azením ne
vždy obvyklých za�ízení: hospice, za�ízení pro drogov� závislé �i mobilního systému
sociálních služeb zajiš	ovaného v�tším množstvím soukromých �i neziskových subjekt�.
Dále je žádoucí otev�ít (ne vždy jednozna�n� vnímaná) za�ízení sociálních služeb pro
znevýhodn�né skupiny, mezi n�ž pat�í hendikepovaní, ale i nezam�stnaní p�ed penzí,
propušt�ní v�zni, drogov� závislí a další skupiny.Tato opat�ení strategie rovn�ž obsahuje. 
V systémovém �ešení komunitního plánu sociálních služeb v režii MAS p�edpokládáme
financování z jiných zdroj� mimo  Leader+. 
V rámci podporovaných Fiší z projektu Leader uvažujeme o realizaci n�kterých specifických
jednotlivých prvk� tohoto systému, které na území zatím chybí, Jsou to nap�íklad za�ízení
pro ženy na mate�ské dovolené – jež jsou na pomezí sociální pé�e a vzd�lávání, stejn� jako
systémy pro nezam�stnané absolventy a další znevýhodn�né skupiny.  Výrazn� inovativní
myšlenky týmu týkající se vnímání hendikepovaných obyvatel, nejenom jako skupiny, která
pomoc pot�ebuje, ale m�že mnoho nabídnout, ukazují na nová pilotní �ešení. 
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 Krajina Vyso�iny v regionu je  zajímavou krajinou a obsahuje �adu míst, která je však
t�eba zvýraznit a	 oživením detail� obecních dominant, drobných prvk� v krajin� nebo
zp�ístupn�ním zajímavých kout�, které poskytuje �lenitá p�íroda.

Zde je prostor pro zm�nu vnímání a vlastní role ze strany zem�d�lc� a zem�d�lských
podnik� a k posunu sm�rem k vícefunk�nímu zem�d�lství podporovanému EU. 

 T�i zem�d�lské subjekty zastoupené mezi zakladateli MAS reprezentují typické
velikostní p�edstavitele zem�d�lských podnik� regionu a spolu s r�znorodostí území
p�edznamenávají možnost uplatn�ní multifunk�ního zem�d�lství v celé jeho ší�i.
Ekofarmy, agroturistika, ale i alternativní plodiny a chovy jsou jasnými cestami ukazujícími
do budoucna. Ty mohou pomoci stabilizovat obyvatelstvo oblasti.

Území jako celek není sužováno nadpr�m�rnou nezam�stnaností, avšak plošn� se
v regionu tento údaj významn� liší. Oblasti dále od D1 trpí významn� vyšší nezam�stnaností
proti dv�ma dominantním m�st�m Velkému Mezi�í�í a Velké Bíteši a jejich  okolí.
Nedostate�ná sí	 silnic, stejn� jako dopravní obslužnost v ose S-J, má za následek
st�hování se za prací do center, a�koliv v p�ípad� zkrácení �asu dojíž�ky, by �ada rodin
rad�ji bydlela na venkov�.

Mezi nezam�stnanými ( ale nejenom mezi nimi) p�evládá �ekání na vhodnou nabídku práce
dle jejich profese.  Úrove� obecných znalostí slibujících vysokou p�izp�sobivost  (a tím i
zam�stnatelnost) je nízká, a	 už se jedná o znalost cizích jazyk�,  práci s po�íta�em, �i
znalosti jak komunikovat, o zp�sobech rozvoje osobnosti a duševní hygieny. V�tšina lidí
nemá  pot�ebu se nep�etržit� u�it. To jsou konkrétní zkušenosti nov� p�íchozích
zam�stnavatel� do oblasti, které jsou n�kdy d�vodem k náboru pracovník� odjinud.
I proto jednou z hlavních strategických priorit  MAS je systém regionálního celoživotního
vzd�lávání.

Nosným sm�rem je budování sít� komunitních škol v regionu. Komunitní školy
p�inášejí zm�nu ve vnímání vlastní odpov�dnosti za vzd�lání u široké populace.  Na základ�
p�íklad� víme, že postupná zm�na cestou pilotních projekt� je i v této oblasti je možná. A o
to ú�inn�jší, že nabádá k následování.
Nejenom pro lidi, kte�í cht�jí zvýšit svoji cenu na trhu práce, ale i pro ty orientované vn�
vlastní osobnosti a	 už sm�rem k neziskovým aktivitám a organizacím, tak k jiným formám
spolupráce na venkov�, dávají komunitní školy p�íležitost vzd�lání a stávají se nejsnáze
p�ístupnými centry pro školení v�d�ích osobností rozvoje venkova.

Motivace a chu	 vesnických skupin pracujících na principu p�ímé demokracie závisí
na kvalit� místních lídr�. Ti  jsou plošnými nositeli myšlenky komunitních metod.  V�d�í
osobnosti  mají �asto v�li, vytrvalost, nechybí jim charizma, ale v�tšinou se jim nedostává
pot�ebných dovedností a znalostí  . Navíc jsou spoutáni starými zp�soby uvažování, které jim
brání v  chápání metod „ p�ímé demokracie“ – pohybu odspodu( bottom up), jež jsou nosným
prvkem práv� u p�ístupu  Leader.

Hledání místních v�d�ích osobností, jejich vzd�lávání a navazování partnerství na obecní
úrovni bude  nezastupitelným krokem na cest� k obnov� venkova. M�l by se obnovit
nejenom po stránce vn�jškové �i vizuální, ale zejména ve vztazích mezi obyvateli uvnit�
regionu. 
Zatímco územní plán má dnes tém�� každá obec, výhledový strategický plán je vid�t velice
z�ídka.  I na oblast obecních strategií komunitními metodami bude zam��ena Fische 1.1. 

P�edpokládáme využít principu partnerství i  mezi obcemi a dalšími subjekty v regionu a
realizovat spole�né a sí	ové projekty s ohledem na ve�ejný zájem.( d�tská h�išt�) 

K tomu je pot�eba všechny zájemce o participaci v projektech Leader prakticky
vyškolit. Školení by se m�lo jenom z menší �ásti týkat formulá��, podmínek a administrace,
které budou ostatn� písemn� vydány a to p�esto, že se jedná o zna�n� složitou proceduru.
Hlavní náplní by m�lo být know -  how jak navrhnout projekt tak, aby byl pilotní a inovativní,
s vysokou p�idanou hodnotou. Tedy nau�it duševn� pracovat a projektov� myslet. 
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MAS bude krom� vytvá�ení prost�edí a administrace vypsaných program� vystupovat
jako zprost�edkovatel a poskytovatel systémových informací z oblasti rozvoje venkova,
zejména vlastního regionu.

K tomu chce vytvo�it ú�inné informa�ní zázemí jak s využitím Internetu tak ostatních médi
tak, aby k n�mu m�li rovný p�ístup všichni  obyvatelé regionu.

Jedním z hlavních strategických cíl� je vzbuzení a postupné prohlubování d�v�ry v MAS
jako neúplatný orgán, který vznikl odspodu pro  rozvoj regionu, ve ve�ejném zájmu. V této
oblasti p�jde MAS jako obecn� prosp�šná spole�nost cestou vlastního dobrého p�íkladu za
sou�asné  plošné dlouhodobé informovanosti a seznamování s cíli. 

Níže uvedená Strategie pro oblast Kvality života  ze SWOT analýzy p�ímo vychází a využívá
ji jako prvotní zdroj s ohledem na zvolený proces, ale zejména s pevnou vírou ve schopnosti,
týmové v�domí MAS a synergii.

5. Strategické priority a jejich specifikace

Vize pro region na období 2004 – 2013 stanovená týmem MAS 

S v�domím odpov�dnosti za sv��ené p�írodní a kulturní d�dictví chceme v naší �ásti
Vyso�iny vytvá�et podmínky pro udržitelný rozvoj na principech

ob�anské spole�nosti zapojující všechny skupiny obyvatel.

Cestou „ u�ícího se regionu“ budeme dbát na rozvoj a duchovní rozm�r
osobnosti, podporovat vzd�lanost, komunikaci a partnerství sm�rované dovnit�

i navenek.

Budeme p�ispívat k rozvoji podnikání, služeb, multifunk�ního zem�d�lství a
vytvá�ení sí�ových struktur s d�razem na vysokou p�idanou hodnotu produkt�,

kvalitu,  ekologickou šetrnost a regionální jedine�nost.

A� je region p�átelský ke svým obyvatel�m po celou dobu jejich života a nabízí
rovné p�íležitosti bez ohledu na jakýkoliv hendikep, p�vod �i barvu pleti.

Návšt�vníci a hosté a� se k nám rádi vracejí.
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P�ehled priorit strategie

P1 Podporujeme budování  a kultivaci ve�ejn� prosp�šných partnerství  v regionu ve
všech formách. Horizontáln�, vertikáln� i mezi sektory. sm�rem dovnit� i vn� ke
zlepšení mezilidských vztah� a sociálního klimatu s cílem zavád�ní princip� 
komunitní spole�nosti

P2  Využíváme všechny dostupné zp�soby vzd�lávání, zavádíme a podporujeme nové
postupy a systémy celoživotního u�ení tak, aby se region stal „u�ícím se regionem“
ve prosp�ch každého obyvatele i spole�nosti

P3   Podporujeme a iniciujeme v regionu rozvoj všech druh� služeb, aby napl�ovaly
svoje poslání : usnad�ovat a zkvalit�ovat lidem život.

P4    Usilujeme, aby všechny organizace a ob�ané nakládali s  p�írodním a kulturním
bohatstvím regionu  s ohledem na udržitelný rozvoj tohoto sv��eného d�dictví se
zodpov�dností pov��ených správc� 

P5    Multifunk�ní zem�d�lství v regionu je když …

P6     Podporujeme vznik a rozvoj podnik�, zejména MSP, které s souladu s prioritami
integrované strategie regionu zavád�jí vysp�lé technologie, zhodnocují regionální
suroviny s vysokou p�idanou hodnotou, budují kvalitní �ízení a dokáží nabídnout
seberealizaci lidem žijícím v regionu.  

P7  Iniciujeme a podporujeme programy vedoucí ke zvýšení p�itažlivosti regionu pro
jeho obyvatele návšt�vníky i hosty

Pozn.  + V programech, které neumož�ují spojovat í „kvalitu života“ s rozvojem  podnikání
vynechte p�i prezentaci strategie P6 a P7 posu�te na jeho místo, je možnostrategii
prezentovat s omezeným výb�rem opat�ení dle zam��ení programu

Horizontáln� procházející témata ( strings)
Jsou to spojující myšlenky procházející jako �ervená nit vn�kolika nebo všemi prioritami

strategie

H1 –  Motivace p�edchází �in
(v�tšinou)

H2 -  Jen ten kdo zná, m�že být partnerem

H3 – Všichni jsme n�jak postižení, n�kte�í z nás to  zatím
nev�dí
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�len�ní priorit na opat�ení 

P1 

Podporujeme budování  a kultivaci ve�ejn� prosp�šných partnerství  v regionu ve
všech formách. 
Horizontáln�, vertikáln� i mezi sektory. sm�rem dovnit� i vn� ke zlepšení mezilidských
vztah� a sociálního klimatu s cílem zavád�ní princip� komunitní spole�nosti

1.1. Obecní partnerství (Komunitní strategie m�st obcí a NNO aneb plánování jinak,
Mládež komunitn� (jednoduché projekty zpracované prokazateln� mladými,
projektové týmy na obcích, Hledání a školení v�d�ích osobností rozvoje regionu, Jak
d�lat projekty)

1.2. MAS p�íkladem neziskovému sektoru ( kalendá� úsp�šných projekt� Leader+v
regionu, vlastní projekt ve�ejn� prosp�šných pracovních míst jako p�ípravky pro
zam�stnání a zkvalitn�ní vlastní �innosti, podpora rozvoje neziskového sektoru,
podpora zakládání nových NNO jako jedné z možností dát v�ci do ponybu)

1.3. Informovaní bývají vst�ícní ( web portál, noviny pro region, certifikáty a zarámovaná
vize, studie informa�ní strategie pro region, anketa se sponzorskými cenami, studie-
motivace a jak získat zp�tnou vazbu

1.4. Rovné p�íležitosti

P2  

Využíváme všechny dostupné zp�soby vzd�lávání, zavádíme a podporujeme nové
postupy a systémy celoživotního u�ení tak, aby se region stal „u�ícím se regionem“
ve prosp�ch každého obyvatele i spole�nosti

2.1. Komunitní školy – základ celoživotního vzd�lávání

2.2. Nové u�ení ( netradi�ní metody d�tem – workshopy)

2.3. Rozvojem osobnosti a sociální inteligence k pln�jšímu životu a duševnímu
zdraví( Seriály kulatých stol�, workshop�, setkání ke smyslu a kvalit� života, U�íme
se navzájem ( hendikepovaní, senio�i a zdraví)- interaktivní u�ení)
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2.4. Na startu: regionální vzd�lávání znevýhodn�ným skupinám
(absolventi, ženy na a po MD apod. nap�. stacioná� znevýhodn�ným skupinám,
zprost�edkování aupair, stáže v zahrani�ních mikroregionech, projekty stáží typu
Leonardo

2.5. Rozvojem osobnosti a sociální inteligence k pln�jšímu životu a duševnímu
zdraví( Seriály kulatých stol�, workshop�, setkání ke smyslu a kvalit� života, U�íme
se navzájem ( hendikepovaní, senio�i a zdraví)- interaktivní u�ení)

2.6. U�ení – nejlepší investice v každém v�ku
Ziskové projekty pro vzd. Instituce, neziskové pro NNO
  

2.7. U�ící se organizace( zavád�ní princip� u�ící se organizace do podnik�m škol, NNO
i ve�ejné správy)

2.9       Vzd�lávání pro zam�stnání ( vocational training)
Školy  zam�stnavatel�m a naopak, projekty spolupráce studenti,rodi�e,škola ,
zam�stnavatelé

P3
   
Podporujeme a iniciujeme v regionu rozvoj všech druh� služeb, aby napl�ovaly svoje
poslání : usnad�ovat a zkvalit�ovat lidem život.

3.1. Komunitní plán sociálních služeb

3.2. Optimalizace zdravotních služeb regionu

3.3. P�ístup bez bariér(financování stavební projektové dokumentace

3.4. Bydleme na venkov�- projektová domumentace

3.5. Ve�ejné a komunální služby( Sí	 d�tských h�iš	 v obcích, Internetové kavárny,
�istírny šactva) – ziskové i neziskové projekty
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P4    

Usilujeme, aby všechny organizace a ob�ané nakládali s  p�írodním a kulturním
bohatstvím regionu  s ohledem na udržitelný rozvoj tohoto sv��eného d�dictví se
zodpov�dností pov��ených správc�

4.1. Studie využití území regionu (  územní studie dle r�zných hledisek- územní plán,
staré ekologické zát�že) ziskový i neziskový projekt podle nositele)

4.2. �istá voda efektivn�
Územn� plánovací studie pro spádové �OV
Uchování kvality a rozší�ení využívání zdroj� podzemních vod

4.3.       Odpady jsou surovina
                       Projekty, organiza�ní opat�ení, Nakládání s bioodpady

4.4.       Alternativní energetické zdroje pro region

P5    

Multifunk�ní zem�d�lství v regionu je když …

5.1. Ekofarmy a agroturistika neziskové i ziskové projekty

5.2. Zpracování zem�d�lských produkt� pro nezem�d�lské využití

5.3. Tvá� venkova( p�írodní zákoutí,p�ípadn� odpo�ívky, zelené plochy, drobnésakrální
stavby,architektonické a vzhledové detaily budov dotvá�ejících prost�edí) – ziskové i
neziskové projekty. 

P6

Podporujeme vznik a rozvoj podnik�, zejména MSP, které s souladu s prioritami
integrované strategie regionu zavád�jí vysp�lé technologie, zhodnocují regionální
suroviny s vysokou p�idanou hodnotou, budují kvalitní �ízení a dokáží nabídnout
seberealizaci lidem žijícím v regionu.
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6.1. Rozvíjíme mikrofirmy (Ziskové projekty podnik� do 10 osob vedoucí ke zvýšení
zam�stnanosti)

6.2. �ízením ke kvalit� (Zavedení systému �ízení vedoucího ke zvýšení kvality u podnik�
s vlastním vývojem)

6.3. �emeslo má zlaté dno ( podpora projekt� tradi�ních �emeslník� s ohledem
sou�asn� na komunální služby a turistický ruch) 

P7

Iniciujeme a podporujeme programy vedoucí ke zvýšení p�itažlivosti regionu pro jeho
obyvatele návšt�vníky i hosty

  

7.1     Reprezenta�ní regionální akce ( projekty a realizace)

7.2    Turistika   -  cesta  pro region  (Cyklostezky a cyklotrasy,Historické  nau�néstezky,
rozhledny, poutní trasy)

7.3     Živá tradice (Studie a živý kalendá�  Rok v regionu,Tradi�ní �emesla jako cíl
turistického ruchu, koncertní turné v regionu, divadelní turné v regionu, putovní výstava
v regionu)

+Poznámka: U program�, které vylu�ují oblast podnikání z „kvality života“ vynechte
prioritu P6 a P7 posu�te na její místo( p�i  prezentaci strategie)P�i  prezentacích je
možno vypustit n�která opat�ení.
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6.Srovnání integrované strategie MAS s ostatními strategickými
dokumenty

1) Rada Mikroregionu Velkomeze�í�sko- Bítešsko  se rozhodla  p�evzít   Strategii
MAS za svoji mikroregionální strategii.

2) Strategie je ve v�tšin� bod� v souladu s práv� vznikající strategií M�sta Velké
Mezi�í�í,  která  je  tvo�ena  sou�asn�  komunitním  a  expertním  procesem.
P�esn�jší srovnání bude provedeno v rámci první aktualizace strategie v roce
2006

3) Srovnání s Plánem rozvoje kraje Vyso�ina ( PRK Vyso�ina)

Strategie MAS MOST Vyso�iny, o.p.s.
(LEADER) Program rozvoje kraje Vyso�ina (PRK)

P1 Podporujeme budování  a kultivaci
ve�ejn� prosp�šných partnerství  v regionu
ve všech formách. 
Horizontáln�, vertikáln� i mezi sektory.
sm�rem dovnit� i vn� ke zlepšení
mezilidských vztah� a sociálního klimatu
s cílem zavád�ní princip� komunitní
spole�nosti

Program rozvoje kraje Vyso�ina byl zpracován expertním
zp�sobem, stanovením problémových okruh�  a jmenováním
expert� do jednotlivých odborných
pracovních skupin �ešících problémové okruhy. 
Budování a kultivace ve�ejn� prosp�šných partnerství  není
obsaženo v hlavních prioritách Programu rozvoje kraje
Vyso�ina.
�áste�n� lze postihnout tuto problematiku v Opat�ení 1.3.4
Integrace ekologických a ekonomických rozvojových strategií,
cílených na podporu rozvoje venkovských oblastí. Metoda není
specifikována

1.1. Obecní partnerství     
 

� Komunitní strategie m�st obcí a
NNO aneb plánování jinak

� Mládež komunitn� (jednoduché
projekty zpracované prokazateln�
mladými

� Projektové týmy na obcích
� Hledání a školení v�d�ích

osobností rozvoje regionu
� Jak d�lat projekty

� Opat�ení 1.3.4 Integrace ekologických a ekonomických
rozvojových strategií, cílených na podporu rozvoje
venkovských oblastí. Metoda není specifikována

1.2. MAS p�íkladem neziskovému sektoru 
� kalendá� úsp�šných projekt�

Leader+v regionu
� vlastní projekt ve�ejn�

prosp�šných pracovních míst jako
p�ípravky pro zam�stnání a
zkvalitn�ní vlastní �innosti

� podpora rozvoje neziskového
sektoru

� podpora zakládání nových NNO
jako jedné z možností dát v�ci do
pohybu)

� Zakládání a �innost MAS není obsaženo v PRK
� Podpora �innosti NNO je vyjád�ena v celé �ad� opat�ení

p�edevším Opat�ení 1.3.4 Integrace ekologických a
ekonomických rozvojových strategií, cílených na podporu
rozvoje venkovských oblastí, Opat�ení 1.3.6 Rozvoj
venkovských sídel a Cíl 2.3 -Zvyšování standardu
zdravotních a sociálních služeb a prevence t�chto rizik 
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1.3. Informovaní bývají vst�ícní 
� web portál
� studie informa�ní strategie pro

region
� noviny pro region
� certifikáty a zarámovaná vize
� studie- motivace a jak získat  ZV

� Rámcov� opat�ení 3.2.1 Zlepšení možností p�ístupu
ve�ejnosti k informacím prot�ednictvím IT

� Opat�ení 1.3.4 Integrace ekologických a ekonomických
rozvojových strategií, cílených na podporu rozvoje
venkovských oblastí. Metoda není specifikována

1.4. Rovné p�íležitosti Tento aspekt se prolíná všemi opat�eními, které �eší
problematiku Cíle 1 – Zlepšení konkuren�ní pozive ekonomiky.

P2  Využíváme všechny dostupné zp�soby
vzd�lávání, zavádíme a podporujeme nové
postupy a systémy i celoživotního u�ení tak,
aby se region stal „u�ícím se regionem“ ve
prosp�ch každého obyvatele spole�nosti

Rámcov� :
� Opat�ení 1.3.6 Rozvoj venkovských sídel
� Cíl  2  Zvýšení kvality sociálního prost�edí s d�razem na

rozvoj lidských zdroj�
� Opat�ení 2.1 Zvyšování vzd�lanosti obyvatelstva a

adaptability pracovních sil
2.1. Komunitní školy – základ

celoživotního vzd�lávání
� Rámcov� opat�ení 2.1.1 – Podpora vzniku a rozvoje

terciálního vzd�lávání a vytvá�ení regionálních struktur
celoživotního vzd�lávání a u�ení

� Rámcov� opat�ení 1.3.6 Rozvoj venkovských sídel
2.2. Nové u�ení ( netradi�ní metody d�tem

– workshopy)
-

2.3. Rozvojem osobnosti a sociální
inteligence k pln�jšímu životu a
duševnímu zdraví( Seriály kulatých
stol�, workshop�, setkání ke smyslu a
kvalit� života, U�íme se navzájem
( hendikepovaní, senio�i a zdraví)-
interaktivní u�ení)

-

2.4. Na startu: regionální vzd�lávání
znevýhodn�ným skupinám

(absolventi, ženy na a po MD apod. nap�.
stacioná� znevýhodn�ným skupinám,
zprost�edkování aupair, stáže v zahrani�ních
mikroregionech, projekty stáží typu Leonardo)

� Rámcov� celý Cíl 2.1 Zvyšování vzd�lanosti
obyvatelstva a adaptability pracovních sil

� Opat�ení 2.1.1 – Podpora vzniku a rozvoje terciálního
vzd�lávání a vytvá�ení regionálních struktur
celoživotního vzd�lávání a u�ení

� Opat�ení 2.1.2 Rozvoj systému regionálního vzd�lávání,
podpora implementace vhodných vzd�lávacích
program� odborných škol a jejich koordinace
s pot�ebami trhu práce

� Opat�ení 2.1.3 Zvýšení adaptability zam�stnanc� a
zam�stnavatel� na technologické zm�ny

2.5. U�ení – nejlepší investice v každém
v�ku

Ziskové projekty pro vzd. Instituce, neziskové
pro NNO  

� Rámcov� celý Cíl 2.1 Zvyšování vzd�lanosti
obyvatelstva a adaptability pracovních sil

� Opat�ení 2.1.1 – Podpora vzniku a rozvoje terciálního
vzd�lávání a vytvá�ení regionálních struktur
celoživotního vzd�lávání a u�ení

� Opat�ení 2.1.2 Rozvoj systému regionálního vzd�lávání,
podpora implementace vhodných vzd�lávacích
program� odborných škol a jejich koordinace
s pot�ebami trhu práce

� Opat�ení 2.1.3 Zvýšení adaptability zam�stnanc� a
zam�stnavatel� na technologické zm�ny

2.6. U�ící se organizace -
2.7. Vzd�lávání pro zam�stnání ( vocational

training)
Školy  zam�stnavatel�m a naopak, projekty
spolupráce studenti,rodi�e,škola ,
zam�stnavatelé

� Rámcov� celý Cíl 2.1 Zvyšování vzd�lanosti
obyvatelstva a adaptability pracovních sil

� Opat�ení 2.1.1  Podpora vzniku a rozvoje terciálního
vzd�lávání a vytvá�ení regionálních struktur
celoživotního vzd�lávání a u�ení

� Opat�ení 2.1.2 Rozvoj systému regionálního vzd�lávání,
podpora implementace vhodných vzd�lávacích
program� odborných škol a jejich koordinace
s pot�ebami trhu práce

� Opat�ení 2.1.3 Zvýšení adaptability zam�stnanc� a
zam�stnavatel� na technologické zm�ny
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P3   Podporujeme a iniciujeme v regionu
rozvoj všech druh� služeb, aby napl�ovaly
svoje poslání : usnad�ovat a zkvalit�ovat
lidem život.

� Rámcov� celý Cíl 2.3 Zvyšování standardu zdravotních
a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních
rizik

3.6. Komunitní plán sociálních služeb � Rámcov� Opat�ení 2.3.2  Udržovat a zlepšovat
podmínky v oblasti služeb soc. pé�e. Metodiky tvorby
jednotlivých projekt� není specifikována

3.7. Optimalizace zdravotních služeb
regionu

� Rámcov� Opat�ení 2.3.1 Udržovat a zlepšovat podmínky
v oblasti zdravotní pé�e

3.8. P�ístup bez bariér
(financování stavební projektové dokumentace)

� Bezbariérový p�ístup v��ejných budou a prostranství
vyplývá ze zákona. 

� P�ísp�vek na realizaci bezbariérového p�ístupu do
ve�ejných budou �ešil FOND Vyso�iny v dota�ním
programu „Vyso�ina bez bariér“.

3.9. Bydleme na venkov�- projektová
domumentace

� Rámcov� Opat�ení 2.2.1 Podpora bytové výstavby a
regenerace bytového a nebytového fondu.

� P�ísp�vek na realizaci této problematiky �ešil FOND
Vyso�iny v dota�ním programu „Bydlete na venkov�. 

3.10. Ve�ejné a komunální služby( Sí�
d�tských h�iš� v obcích, Internetové
kavárny, �istírny šactva) – ziskové i
neziskové projekty

-

P4    Usilujeme, aby všechny organizace a
ob�ané nakládali s  p�írodním a kulturním
bohatstvím regionu  s ohledem na udržitelný
rozvoj tohoto sv��eného d�dictví se
zodpov�dností pov��ených správc�

Tyto aspekty respektují  všechny cíle a opat�ená PRK

4.1. Studie využití území regionu 

� územní studie dle r�zných hledisek
� územní plán
� staré ekologické zát�že ziskový i

neziskový projekt podle nositele

� Opat�ení 1.3.4 Integrace ekologických a ekonomických
rozvojových strategií, cílených na podporu rozvoje
venkovských oblastí. Metoda není specifikována

� Opat�ení 3.4.1 P�íprava územn�-plánovací
dokumentace a dokument� reg. rozvoje

� Cíl 4.1 Podpora trvalé udržitelnosti krajiny Vyso�iny

4.2. �istá voda efektivn�
� Územn� plánovací studie pro

spádové �OV
�  Uchování kvality a rozší�ení

využívání zdroj� podzemních vod

� Opat�ení 1.3.4 Integrace ekologických a ekonomických
rozvojových strategií, cílených na podporu rozvoje
venkovských oblastí. Metoda není specifikována

� Opat�ení 1.3.6 Rozvoj venkovských sídel
� Opat�ení 4.1.1 Trvalá udržitelnost krajiny Vyso�iny
� Opat�ení 4.1.2  Nakládání s odpady

4.3. Odpady jsou surovina
� Projekty, organiza�ní opat�ení
� Nakládání s bioodpady
� Alternativní energetické zdroje pro

region

� Opat�ení 1.3.6 Rozvoj venkovských sídel
� Opat�ení 4.1.2  Nakládání s odpady a z toho vycházející

a Krajská koncepce nakládání s odpady
� Cíl 4.4 Podpora rozvoje systému environmentální

výchovy, vzd�lávání a osv�ty a Agenda 21
� Cíl 4.3 Podpora rozvoje obnovitelných a alternativních

zdroj� energie
�  Cíl 4.4 Podpora rozvoje systému environmentální

výchovy, vzd�lávání a osv�ty a Agenda 21

P5    Multifunk�ní zem�d�lství v regionu je
když …

Rámcov� Cíl 1.3 Ekonomická stabilizace venkova s d�razem
na integraci ekonomických aktivit a polyfunk�ní využívání
krajiny
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5.1. Ekofarmy a agroturistika neziskové i
ziskové projekty

� Opat�ení 1.3.1 Restrukturalizace a stabilizace
zam�d�lství, lesnictví a navazujícího zpracovatelského
pr�myslu s cílem zvýšení zam�stnanosti na venkov� a
zabezpe�ení polyfunk�ního využívání krajiny

� Opat�ení 1.3.2 Podpora místních specifik výroby a
služeb

� Opat�ení 1.3.3 Podpora mimoproduk�ních funkcíí
zem�d�lské a lesnické výroby v�. program� revitalizace
krajiny a nepotraviná�ského využití zem�d�lských
produkt�.

� Cíl 1.4 Podpora rozvoje cestovního ruchu
5.2. Zpracování zem�d�lských produkt�

pro nezem�d�lské využití
� Opat�ení 1.3.3 Podpora mimoproduk�ních funkcíí

zem�d�lské a lesnické výroby v�. program� revitalizace
krajiny a nepotraviná�ského využití zem�d�lských
produkt�.

5.3. Tvá� venkova( p�írodní
zákoutí,p�ípadn� odpo�ívky, zelené
plochy, drobné sakrální
stavby,architektonické a vzhledové
detaily budov dotvá�ejících prost�edí) –
ziskové i neziskové projekty. 

� Opat�ení 1.3.6 Obnova a rozvoj venkovských sídel
� Další možnost realizace prost�ednictví Programu obnovy

venkova, který ve v�tšin� dota�ních titul� p�ešel od r.
2004 na kraje(v PRK z t�chto d�vod� není zohledn�n).

P6 Podporujeme vznik a rozvoj podnik�,
zejména MSP, které s souladu s prioritami
integrované strategie regionu zavád�jí
vysp�lé technologie, zhodnocují regionální
suroviny s vysokou p�idanou hodnotou,
budují kvalitní �ízení a dokáží nabídnout
seberealizaci lidem žijícím v regionu.
6.1. Ziskové projekty podnik� do 10 osob

vedoucí ke zvýšení zam�stnanosti pro
podniky se sídlem v regionu

6.2. Zavedení systému �ízení vedoucího ke
zvýšení kvality u podnik� s vlastním
vývojem

6.3. �emeslo má zlaté dno ( podpora
projekt� tradi�ních �emeslník�
s ohledem sou�asn� na komunální
služby a turistický ruch) 

� Rámcov� Cíl 1.1 Zvyšování investi�ní atraktivity
� Cíl 1.2Všeobecná podpora MSP s d�razem na rozvoj

exportních a inova�ních aktivit 
� Cíl 1 .3 ekonomická stabilizace venkova s d�razem na

integraci ekonomickýxh aktivit a polyfunk�ní využívání
krajiny

                 

P7  Iniciujeme a podporujeme programy
vedoucí ke zvýšení p�itažlivosti regionu pro
jeho obyvatele návšt�vníky i hosty

Rámcov� Cíl 1.4 Podpora rozvoje cestovního ruchu

7.1. Reprezenta�ní  regionální  akce
( projekty a realizace)

7.2. Turistika   -  cesta  pro  region
(Cyklostezky  a  cyklotrasy,Historické
nau�né stezky, rozhledny, poutní trasy)

7.3. Živá tradice (Studie a živý kalendá�
Rok v regionu,Tradi�ní �emesla jako cíl
turistického  ruchu,  koncertní  turné
v regionu,  divadelní  turné  v regionu,
putovní výstava v regionu)

� Opat�ení 1.4.3 Tvorba turistických produkt�, program� a
projekt� propagace regionu

� Opat�ení 1.4.4 Podpora budování a zkvalit�ování
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,
zejména v rámci MSP

� Opat�ení 1.3.6 Obnova a rozvoj venkovských sídel

Záv�r  :   Z uvedeného  srovnání  vyplývá,  že  Integrovaná  Strategie  je  s PRK  kraje
Vyso�ina  v zásadním  souladu  a  rozvíjí  a  blíže  specifikuje  opat�ení  s ohledem  na
specifika regionu
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4) Vazba na PRK Jihomoravského kraje

Od 1.1. 2005 p�ejde �ada obcí  na území regionu k Jihomoravskému kraji.  Srovnání
Startegie na Strategický dokument Jihomoravského kraje bude provedeno v rámci její
první aktualizace v roce 2006.

5)   Pilotní charakter Integrované strategie

Pilotnost strategie jako celku podle  názoru týmu MAS tkví ve t�ech hlavních
bodech

1) Strategie( nikoliv bezd�vodn�, ale na základ� konkrétních p�ípad�) v��í
lidem a vychází z p�edpokladu, že v�tšina lidí je v jádru slušná a schopná se
domluvit, pokud k ní slušn� p�icházíte.
Staví na úct� k osobnosti  a vytvo�ení kvalitních mezilidských vztah�

2) Snaží se konkrétními metodami s využitím princip� komunitní, p�ípadn�
komunitn� – týmové práce probudit venkov k praktickému partnerství
budovanému odspodu na základ� zm�ny elementární kultury. Rozši�uje  tak
do budoucna tv�r�í základnu této strategie Kvality života v regionu na
stovky až tisíce lidí a nabízí princip využitelný kdekoliv opakovan�

3) U�ení, jako proces osvojování dovedností, nepoužívá jako frázi, ale nabízí
�adu konkrétních opat�ení a finan�n� nenáro�ných projekt�, jež mohou
p�inést plošn� lidem venkova bez rozdílu generací takové znalosti, které
budou ku prosp�chu nejenom jim osobn�, ale i regionu. Takové projekty
jsou využitelné opakovan� (a  tém�� beze zm�n jejich logického rámce)
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