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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument) 

Název strategie 

Strategie území správního obvodu ORP 

Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních 

služeb, odpadového hospodářství 

a lokální ekonomiky 

Gestor tvorby strategie 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

Schvalovatel strategie 

Valná hromada Dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

Forma a datum schválení/projednání 
Schválena na jednání starostů dne 

11. 6. 2015. 

Doba realizace strategie 2015-2024 

Odpovědnost za implementaci 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko (předseda 

svazku) 
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu 

 

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí 

navazuje na Strategii území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální 

ekonomiky, která byla zpracována pro období vymezené roky 2015 a 2024 v rámci projektu 

Svazu měst a obcí ČR s názvem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 

v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

(č. pr. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001). Zpracování akčního plánu je další aktivitou tohoto projektu. 

Akční plán je stejně jako výše uvedená strategie zacílen na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Valašské Meziříčí (dále jen SO ORP Valašské Meziříčí), které se plně 

shoduje s územím Dobrovolného svazku obcí Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále jen DSO 

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko). Cílem tohoto dokumentu je upřesnit schválený 

dlouhodobý strategický plán a rozpracovat prioritní projektové záměry pro realizaci 

v krátkodobém časovém horizontu. 

Dokument se sestává ze dvou hlavních částí. První tvoří zásobník projektů shrnující všechny 

rozvojové projektové záměry pro oblast školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství 

a lokální ekonomiky, jejichž podoba byla na úrovni ORP Valašské Meziříčí diskutována 

při zpracovávání strategie území. Realizace těchto projektových záměrů je plánována 

v delším časovém horizontu, a to do roku 2024. Zásobník projektů bude každoročně 

aktualizován a případně také rozšiřován v návaznosti na nové podněty z území a potřeby 

jednotlivých obcí a měst řešeného území. 

Stěžejní částí je pak samotný akční plán území na roky 2016 až 2017 založený 

na rozpracovaných prioritních rozvojových aktivitách, které povedou k naplňování 

vytýčených cílů rozvoje území DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a řešení 

definovaných problémových oblastí prostřednictvím meziobecní spolupráce. 

Aktuální akční plán se stává podkladem pro přípravu rozpočtu DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko a zvyšuje také připravenost mikroregionu na čerpání finančních 

prostředků z dotačních zdrojů k realizaci konkrétních projektových záměrů. 

Zpracování akčního plánu vedl realizační tým projektu skládající se z koordinátorů 

meziobecní spolupráce a pracovníků pro analýzy a strategie. Významným prvkem tvorby 

tohoto dokumentu bylo zapojení hlavních aktérů řešených oblastí, tedy z oblasti školství, 

sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky. V období červen až srpen 

2015 tak proběhlo několik setkání k tvorbě akčního plánu, kterých se zúčastnili nejen 

představitelé vybraných obcí SO ORP Valašské Meziříčí, ale také mateřských a základních škol 

či pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb. Aktéři z území 
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byli oslovováni motivujícím starostou Bc. Robertem Stržínkem a motivujícím zastupitelem 

Přemyslem Sousedíkem, ale také samotnými koordinátory meziobecní spolupráce. 

První setkání proběhlo dne 31.7.2015 a účastnili se ho představitelé města Valašské Meziříčí 

a zástupci škol SO ORP Valašské Meziříčí. Setkání bylo zaměřeno zejména na konzultaci 

projektových záměrů klíčových pro oblast předškolní výchovy a základního školství 

pro zařazení do projektového zásobníku a dále byly konzultovány projektové záměry 

navržené k zařazení do akčního plánu na roky 2016-2017. 

Druhé setkání bylo realizováno za účasti pěti zástupců obcí SO ORP Valašské Meziříčí 

dne 14.8.2015 a prodiskutována zde byla zejména témata zaměřená na oblast sociálních 

služeb a došlo k rozpracování 2 projektových záměrů pro akční plán. 

Na třetím setkání, které se uskutečnilo dne 28.8.2015 za účasti čtyř představitelů obcí 

SO ORP Valašské Meziříčí, ale také zástupců oblasti školství a sociálních služeb, došlo 

k významnému rozšíření zásobníku projektu, zejména co se týče oblasti prevenci kriminality 

a osvětových akcí, ale také podpory lokální ekonomiky. 

Ke koncensu nad konečnou podobou Akčního plánu rozvoje území správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí došlo na čtvrtém setkání dne 15.9.2015, 

kde byl tento dokument shledán za jeden ze zásadních dokumentů dalšího prohlubování 

meziobecní spolupráce, který zvyšuje připravenost DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko na realizaci společných projektů. 

Tvorba akčního plánu tak spočívala zejména v sumarizaci projektových záměrů vycházejících 

jak z výše uvedené strategie, tak také námětů, které byly prezentovány účastníky 

na jednotlivých setkáních. Všechny rozvojové aktivity obsažené v zásobníku projektů byly 

vždy posouzeny realizačním týmem, a to zejména z hlediska věcného, časového a finančního. 

Důraz byl rovněž kladen na míru podpory ze strany jednotlivých obcí. Na základě posouzení 

pak byly vybrány aktivity vhodné k zařazení do akčního plánu na období 2016 – 2017 

a ve spolupráci se zástupci řešených oblastí podrobněji rozpracovány. 

Konečná podoba akčního plánu byla předložena k odsouhlasení Valné hromadě 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko dne 16.9.2015. Vzhledem ke skutečnosti, 

že na aktivitách obsažených v akčním plánu byla nalezena široká shoda mezi jednotlivými 

obcemi, byl tento dokument schválen v nezměněné podobě. 
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3. Zásobník projektů 

č. Cíl dle SD Oblast Název projektu 
Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

1 

1.1 Zlepšit technický stav 

školních budov 

1.2 Zlepšení vybavenosti 

škol 

Školství Místní akční plán 

pro rozvoj 

vzdělávání v 

SO ORP Valašské 

Meziříčí 

2/2016 – 

12/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

2 

2.1 Řešení prevence 

socio-patologických jevů 

Školství Rizika internetu 9/2016 – 

6/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

3 

2.1 Řešení prevence 

socio-patologických jevů 

Školství Podpora činností 
školních klubů 
v Mikroregionu 
Valašskomezičísko-
Kelečsko 

9/2016 – 
6/2018 

DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

4 

2.1 Řešení prevence 

socio-patologických jevů 

Školství Realizace 
příměstských táborů 
pro děti 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

7/2016 – 
8/2018 

DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

5 

2.2 Osvěta 
v environmentální oblasti 
a zdravého životního 
stylu 

Školství Osvětová kampaň 
pro zdravý životní 
styl dětí 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2018-2019 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

6 

3.1 Zavést kariérní 
poradenství na ZŠ 

Školství Kariérní poradce pro 
žáky základních škol 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

9/2017 – 
6/2018 

DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

7 

3.2 Zvýšit dostupnost 
pedagogicko-
psychologického 
poradenství 

Školství Vytvoření 
pedatogicko-
psychologické 
poradny pro 
základní školy 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2019-2020 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

8 

1.1 Aktualizace 

komunitního plánu 

sociálních a souvisejících 

služeb v rámci SO ORP 

Valašské Meziříčí 

Sociální 

služby 

Aktualizace 

komunitního plánu 

sociálních a 

souvisejících služeb 

Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

3/2016 – 

12/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

9 

2.1 Motivovat seniory 

k zapojení do veřejného 

života prostřednictvím 

vytvoření aktivizačních 

programů SO ORP 

Valašské Meziříčí 

Sociální 

služby 

Podpora aktivního 

života seniorů 

v Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

9-12/2016 

9-12/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

10 

3.1 Rozšíření 
preventivních aktivit a 
kompletní pokrytí SO 
ORP Valašské Meziříčí 

Sociální 
služby 

Bezpečnostně 
preventivní kampaň 
pro žáky MŠ a ZŠ 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2018-2019 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 
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č. Cíl dle SD Oblast Název projektu 
Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

11 

3.2 Spolupráce obcí 
s Městskou policií 
Valašské Meziříčí na 
základě veřejnoprávních 
smluv 

Sociální 
služby 

Rozšíření činnosti 
MP Valašské 
Meziříčí v rámci 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2020 - 2024 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

12 

1.2 Podpořit vybudování 

společného zařízení pro 

zpracování komunálních 

bioodpadů a řešení 

nakládání s komunálními 

bioodpady 

Odpadové 

hospodářství 

Vybudování 

společného zařízení 

pro zpracování 

komunálních 

bioodpadů 

2022 – 2024 DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

13 

1.3 Optimalizovat 

sběrnou síť a zajistit 

efektivní sběr všech 

využitelných složek 

odpadů 

Odpadové 

hospodářství 

Optimalizace sběrné 

sítě Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

2018-2020 DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

14 

2.2 Osvěta 

v environmentální oblasti 

a zdravého životního 

stylu 

2.2 Připravit a realizovat 

společnou vzdělávací 

kampaň pro širokou 

veřejnost s cílem 

správného nakládání 

s komunálním odpadem 

v SO ORP Valašské 

Meziříčí 

Školství 

Odpadové 

hospodářství 

Výchovou pro 

společnou 

budoucnost  

1/2016 – 

6/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

15 

2.2 Připravit a realizovat 

společnou vzdělávací 

kampaň pro širokou 

veřejnost s cílem 

správného nakládání 

s komunálním odpadem 

v SO ORP Valašské 

Meziříčí 

Odpadové 

hospodářství 

Osvětově-

propagační materiál 

– desatero třídění  

2018-2019 DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

16 

2.1 Zpracovat Plán 

odpadového 

hospodářství SO ORP 

Valašské Meziříčí 

Odpadové 

hospodářství 

Plán odpadového 

hospodářství SO 

ORP Valašské 

Meziříčí 

2019-2020 DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

17 

1.2 Vypracovat strategie 
místního rozvoje pro 
podporu a rozvoj lokální 
ekonomiky na území SO 
ORP Valašské Meziříčí 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Strategie místního 
rozvoje pro podporu 
a rozvoj lokální 
ekonomiky 

2017 - 2020 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

18 

2.1 Realizace jednotné 
platformy pro podporu a 
rozvoj lokální ekonomiky 
na území SO ORP 
Valašské Meziříčí 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Webové stránky 
lokální ekonomiky 
SO ORP Valašské 
Meziříčí 

2018 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

19 

2.1 Realizace jednotné 
platformy pro podporu a 
rozvoj lokální ekonomiky 
na území SO ORP 
Valašské Meziříčí 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Regionální soutěž 
na podporu 
lokálních 
producentů 

2019-2020 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 
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č. Cíl dle SD Oblast Název projektu 
Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

20 

2.1 Realizace jednotné 
platformy pro podporu a 
rozvoj lokální ekonomiky 
na území SO ORP 
Valašské Meziříčí 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Portfolio řemeslníků 
a živnostníků 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

5–12/2016 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

21 

2.1 Realizace jednotné 
platformy pro podporu a 
rozvoj lokální ekonomiky 
na území SO ORP 
Valašské Meziříčí 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Měsíčník 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2017 - 2024 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

22 

2.2 Popularizace lokální 
ekonomiky na území SO 
ORP Valašské Meziříčí 
(kulturní akce pro 
podporu místních tradic a 
řemesel) 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Farmářské trhy 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2018-2020 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

23 

2.2 Popularizace lokální 
ekonomiky na území SO 
ORP Valašské Meziříčí 
(kulturní akce pro 
podporu místních tradic a 
řemesel) 

Volitelné 
téma - lokální 
ekonomika 

Pořízení společného 
mobiliáře pro 
realizaci kulturních 
akcí v Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2017 - 2018 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

24 

2.2 Popularizace lokální 
ekonomiky na území SO 
ORP Valašské Meziříčí 
(kulturní akce pro 
podporu místních tradic a 
řemesel) 

Volitelné 
téma - lokální 
ekonomika 

Kreativní regionální 
festival pro děti 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

2018 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

25 
3.1 Vytvořit a realizovat 
„podnikatelský kruh“ 

Volitelné 
téma - lokální 
ekonomika 

Inspirativní kruh 2018-2019 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

26 
3.1 Vytvořit a realizovat 
„podnikatelský kruh“ 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Podnikatelský kruh 2020-2024 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

27 

3.2 Vytvořit příspěvkový 
systém v obcích a 
městech pro podporu a 
rozvoj lokální ekonomiky 
za účasti 
podnikatelského sektoru 
na území SO ORP 
Valašské Meziříčí 

Volitelné 
téma – lokální 
ekonomika 

Podpora malého 
rozsahu – lokální 
organizace a 
regionální akce 

2018-2020 DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

 

 

 



9 

 

4.  Akční plán 

č. Cíl dle SD Název 

Zdůvodnění 

potřebnosti 

projektu 

Cílová 

skupina 
Náklady 

Zdroj 

financování 

Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

Připraven

ost 

1 

1.1 Zlepšit 
technický stav 
školních budov 
1.2 Zlepšení 
vybavenosti 
škol 

Místní akční plán 

pro rozvoj 

vzdělávání v 

SO ORP Valašské 

Meziříčí 

Dle připravované 

výzvy v rámci 

OP VVV nebude 

možné čerpat 

dotační 

prostředky na 

projekty škol, 

které nebudou 

do tohoto plánu 

zařazeny. Pro 

jednotlivé školy 

je tak nutné 

správně nastavit 

své priority a 

pojmenovat 

problémové 

oblasti. 

Obce SO ORP 

Valašské 

Meziříčí, 

rodiče a žáci 

MŠ a ZŠ SO 

ORP Valašské 

Meziříčí, 

pedagogové MŠ 

a ZŠ SO ORP 

Valašské 

Meziříčí 

 

1 800 000 

Kč 

OP VVV – PO3, 

TP1, SC3 

2/2016 – 

12/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

Projektový 

záměr 

v přípravě, 

čekáme na 

výzvu 

2 

2.1 Řešení 
prevence socio-
patologických 
jevů 

Rizika internetu 

Uživatelé 

internetu často 

netuší, že pohyb 

na internetu není 

anonymní. Je 

proto potřeba na 

tato rizika 

upozorňovat, 

soustředit 

pozornost na 

zvyšování 

bezpečnosti na 

internetu a 

dodržování 

desatera 

Žáci a rodiče ZŠ 

SO ORP 

Valašské 

Meziříčí, 

pedagogové ZŠ 

SO ORP 

Valašské 

Meziříčí 

20 000 Kč 

Rozpočet DSO 

Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

9/2016 – 

6/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

Záměr 
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č. Cíl dle SD Název 

Zdůvodnění 

potřebnosti 

projektu 

Cílová 

skupina 
Náklady 

Zdroj 

financování 

Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

Připraven

ost 

bezpečného 

internetu. 

Realizace 

osvětových 

přednášek 

povede k 

vyvrácení mýtů 

spojených s 

užíváním 

sociálních sítí a 

internetu a v 

konečném 

důsledku ke 

snížení míry 

trestné činnosti 

související se 

zneužíváním 

internetu, mobilů 

a dat. 

3 

1.1 Aktualizace 

komunitního 

plánu sociálních 

a souvisejících 

služeb v rámci 

SO ORP 

Valašské 

Meziříčí 

1.2 Zajištění 

účasti na 

pracovních 

skupinách 

v rámci 

komunitního 

plánu města 

Aktualizace 

komunitního plánu 

sociálních a 

souvisejících služeb 

Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

Oblast sociálních 

služeb je velmi 

diskutovanou a 

nákladnou 

problematikou, 

samotné 

rozdělení 

sociálních služeb 

je poměrně 

složité pro běžné 

uživatele, a je 

proto důležité 

zprostředkovat 

jim tyto služby co 

nejsrozumitelněj

Poskytovatelé 

sociálních 

služeb, 

uživatelé 

sociálních 

služeb, 

široká veřejnost 

58 960 Kč 

OP Z - PO 2 

Rozpočet DSO 

Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

3/2016 – 

12/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

Záměr 
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č. Cíl dle SD Název 

Zdůvodnění 

potřebnosti 

projektu 

Cílová 

skupina 
Náklady 

Zdroj 

financování 

Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

Připraven

ost 

Valašské 

Meziříčí a 

aktivní zapojení 

měst a obcí SO 

ORP Valašské 

Meziříčí do 

procesu 

komunitního 

plánování 

ší formou. 

Komunitní 

plánování na 

úrovni SO ORP 

Valašské 

Meziříčí může 

vést 

k zefektivnění 

všech 

poskytovaných 

služeb. 

4 

2.1 Motivovat 

seniory 

k zapojení do 

veřejného 

života 

prostřednictvím 

vytvoření 

aktivizačních 

programů SO 

ORP Valašské 

Meziříčí 

Podpora aktivního 

života seniorů 

v Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

V současné 

době existuje 

poptávka po 

aktivizačních 

programech pro 

seniory, 

neexistuje však 

adekvátní 

nabídka. Senioři 

nejsou cílovou 

skupinou v rámci 

dotačních 

programů EU, je 

řešení tohoto 

tématu obtížné a 

jako 

nejefektivnější 

způsob se jeví 

princip 

meziobecní 

spolupráce. 

Senioři DSO 

Mikroregion 

Valašskomeziříč

sko-Kelečsko 

21 440 Kč 

Rozpočet DSO 

Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

9-12/2016 

9-12/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

Projektový 

záměr 

připraven k 

realizaci 

5 
2.2 Osvěta 

v environmentál

Výchovou pro 

společnou 

Environmentální 

program má 

Žáci a rodiče 

žáků MŠ a ZŠ 

800 000 Kč 

při 

Fond mikroprojektů, 

rozpočet DSO 

1/2016-

6/2017 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

Projektový 

záměr, 



12 

 

č. Cíl dle SD Název 

Zdůvodnění 

potřebnosti 

projektu 

Cílová 

skupina 
Náklady 

Zdroj 

financování 

Období 

realizace 

Nositel 

budoucího 

projektu 

Připraven

ost 

ní oblasti a 

zdravého 

životního stylu 

2.2 Připravit a 

realizovat 

společnou 

vzdělávací 

kampaň pro 

širokou 

veřejnost 

s cílem 

správného 

nakládání 

s komunálním 

odpadem v SO 

ORP Valašské 

Meziříčí 

budoucnost přispět 

k informovanosti 

občanů SO ORP 

Valašské 

Meziříčí, což 

povede k vyšší 

efektivitě třídění. 

Zlepší se tak 

podmínky pro 

další zpracování 

odpadu, a to 

bude přispívat ke 

snížení množství 

odpadů 

ukládaných na 

skládky. 

SO ORP 

Valašské 

Meziříčí, 

pedagogové, 

místní a 

regionální 

orgány 

financování 

za využití 

dotace 

90 000 Kč 

bez dotace 

Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

-Kelečsko čekáme na 

výzvu 

6 

2.1 Realizace 

jednotné 

platformy pro 

podporu a 

rozvoj lokální 

ekonomiky na 

území SO ORP 

Valašské 

Meziříčí 

Portfolio řemeslníků 

a živnostníků 

Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

V důsledku 

nerealizace této 

aktivity může 

dojít k 

nedostatečnému 

rozvoji životní 

úrovně obyvatel 

a místních 

producentů a 

podnikatelů za 

podpory obcí a 

měst na území 

SO ORP 

Valašské 

Meziříčí. 

Řemeslníci a 

živnostníci SO 

ORP Valašské 

Meziříčí, 

pořadatelé akcí, 

široká veřejnost 

Bez nákladů 
Bez nároku na 

rozpočet 
5-12/2016 

DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko

-Kelečsko 

Projektový 

záměr 

připraven k 

realizaci 
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Cíl 1 – Cílem projektu „Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí“ je především koordinace investičních 

akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území SO ORP Valašské Meziříčí. Dojde také k zajištění podkladu 

pro zpracování strategií na vyšších územních úrovních a deklaraci potřeb ze strany jednotlivých obcí, respektive škol, které zřizují. 

Prostřednictvím tohoto plánu dojde k rozvržení potřebných investic a zvýšení připravenosti na případné čerpání dotačních 

prostředků. 

Přípravou tohoto akčního plánu dojde ke kompletnímu zmapování stavu školních zařízení v SO ORP Valašské Meziříčí 
a definování a přípravě konkrétních projektových záměrů, na které bude možné čerpat dotační prostředky, se zaměřením 
na realizaci zlepšování technického stavu školních budov a zlepšování vybavenosti škol, tedy naplňování cílů 1.1 a 1.2 souhrnného 
dokumentu pro oblast předškolní výchovy a základního školství. Analýza technického stavu budov a jejich vybavenosti, 
včetně identifikace potřeb, bylo hlavním opatřením navrženým k realizaci uvedených cílů. 
 

Cíl 2 - Smyslem aktivity „Rizika internetu“ je rozšířit právní povědomí a zvýšit bezpečnost uživatelů internetu a mobilních telefonů. 

Doprovodným efektem bude posilování normálních sociálních vazeb dětí a mládeže a jejich směrování k aktivnímu trávení volného 

času a navazování skutečných přátelství. 

Tento projekt proto povede k naplňování cíle 2.1 Řešení prevence socio-patologických jevů souhrnného dokumentu v oblasti 

předškolní výchovy a základního školství, kdy kyberšikana je jedním z nejvýznamnějších socio-patologických jevů projevujících 

se u žáků základních škol, kterým na rozdíl od závislosti na alkoholu a drogách není věnována potřebná pozornost. 

 

Cíl 3 – Jednoznačným cílem rozvojové aktivity „Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ je pravidelná aktualizace Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko, včetně elektronického katalogu sociálních služeb, a aktivní spolupráce představitelů obcí 

s poskytovateli sociálních služeb jak SO ORP Valašské Meziříčí, tak také sousedních SO ORP, na jejichž území se nacházejí 

spádová zařízení pro občany SO ORP Valašské Meziříčí. Pravidelná aktualizace v současné době probíhá ve velmi omezené míře, 

nejsou jasně stanoveny kompetence na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí. 

Výstupem této aktivity bude vytvoření částečného úvazku pracovníka DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jehož náplní 

práce bude aktivní přístup k realizaci komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v SO ORP Valašské Meziříčí 

(organizace a účast na pracovních skupinách aktérů z oblasti sociálních služeb, spolupráce při aktualizaci dat s poskytovateli 
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služeb v území SO ORP Valašské Meziříčí i okolních SO ORP, sestavení plánu činností v oblasti komunitního plánování vždy 

na jeden kalendářní rok a pravidelná aktualizace elektronického katalogu). 

Navržený projekt je přímou cestou k naplnění cíle 1.1 Aktualizace Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v rámci 

SO ORP Valašské Meziříčí souhrnného dokumentu pro oblast sociálních služeb, který mezi hlavní opatření řadí právě ustanovení 

pracovníka odpovědného za komunitní plánování sociálních služeb na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 

nastartování systému sběru dat a pravidelných aktualizací plánu, včetně elektronického katalogu. 

Zároveň projekt přispívá k naplňování cíle 1.2 Zajištění účasti na pracovních skupinách v rámci komunitního plánu města Valašské 

Meziříčí a aktivní zapojení měst a obcí SO ORP Valašské Meziříčí do procesu komunitního plánování, kdy pověřený pracovník 

bude mít na starosti také pravidelné předávání informací představitelům jednotlivých obcí SO ORP Valašské Meziříčí a jejich 

případné zapojení do procesu komunitního plánování. 

 

Cíl 4 - Cílem projektu „Podpora aktivního života seniorů v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ je aktivizace seniorů 

prostřednictvím rozmanité nabídky aktivit, především pohybových, relaxačních a rehabilitačních, se zohledněním specifických 

potřeb seniorů, což povede k rozvoji jejich pohybových schopností i podpoře kognitivních dovedností. 

Realizace této aktivity povede k naplňování cíle souhrnného dokumentu stanoveného pro oblast sociálních služeb, a to cíle 

2.1 Motivovat k zapojení do veřejného života prostřednictvím vytvoření aktivizačních programů v SO ORP Valašské Meziříčí. 

Popsaný projekt přesně kopíruje hlavní opatření, která byla stanovena v souhrnném dokumentu. Aktivizační program pro seniory 

Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko byl připraven ve spolupráci s koordinátorkou za Zdravé město a MA21 Valašské 

Meziříčí. Tvorba programu byla založena na dialogu mezi zástupci mikroregionu a vybraných členských obcí na straně jedné 

a poskytovatelů rehabilitačních a relaxačních služeb ze soukromého sektoru na straně druhé. Vzhledem k výběru místních 

poskytovatelé, aktivita zprostředkovaně přispívá také k podpoře lokální ekonomiky. 

 

Cíl 5 - Hlavním přínosem aktivity s názvem „Výchovou pro společnou budoucnost“ bude zvyšování motivace k zodpovědnému 

chování v oblasti produkce a nakládání s odpady již u malých dětí v mateřských školách, případně žáků základních a středních 

škol, kteří budou seznamováni s jednotlivými druhy odpadů a možnostmi jejich využití. Environmentální osvětou lze také působit 

na osobní návyky a preference občanů, které jsou formovány rodinou a prostředím. Jedním z očekávaných přínosů realizace této 

rozvojové aktivity bude také navázání spolupráce s organizacemi činnými v oblasti odpadového hospodářství a jejich aktivní 

zapojení do vzdělávací kampaně. 
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Příprava a realizace výše uvedeného vzdělávacího programu povede k naplňování cíle 2.2 Připravit a realizovat společnou 

vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem správného nakládání s komunálním odpadem v SO ORP Valašské Meziříčí, který 

je vymezen v souhrnném dokumentu pro oblast odpadového hospodářství. V první řadě je naplánována příprava vzdělávací 

kampaně zaměřené na environmentální osvětu pro žáky mateřských a základních škol. V následujících letech je plánováno 

rozšíření kampaně na další cílové skupiny. 

Projekt zároveň přispívá k dosahování cíle 2.2 Osvěta v environmentální oblasti a zdravého životního stylu, který taktéž zdůrazňuje 

potřebu zpracování a realizaci environmentální osvěty v rámci plánu environmentální osvěty a osvěty v oblasti zdravého životního 

stylu. 

 

Cíl 6 - Cílem projektu „Portfolio řemeslníků a živnostníků Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ je podpořit rozvoj lokální 

ekonomiky v území spočívající ve zpracování portfolia místních řemeslníků a živnostníků jako hlavních aktérů rozvoje lokální 

ekonomiky. Tím dojde k popularizaci místních produktů, výrobků a řemesel na lokální úrovni a zvýšení jejich poptávky. Cílem je tak 

dostat tyto drobné aktéry lokálního významu do povědomí všech občanů SO ORP Valašské Meziříčí, ale i jeho okolí. 

Tato aktivita je jedním z kroků k naplnění cíle 2.2 Popularizace lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí (kulturní 

akce pro podporu místních tradic a řemesel), který byl vymezen v souhrnném dokumentu pro volitelné téma Lokální ekonomika. 

Vytvoření portfolia řemeslníků a živnostníků SO ORP Valašské Meziříčí přispěje k propagaci těchto drobných aktérů místního 

rozvoje. Pořadatelé místních akcí budou mít k dispozici přehlednou databázi veškerých kontaktů na jednom místě v elektronické 

podobě a budou tak moci místní řemeslníky a živnostníky snadněji zařadit do svého programu. 
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit 

meziobecní spolupráce 

 

Projekt 1 – Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP 

Valašské Meziříčí 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Valašské Meziříčí reaguje zejména 

na špatný technický stav mateřských a základních škol zřizovaných obcemi SO ORP 

Valašské Meziříčí a také na jejich nedostatečnou vybavenost. V současné době 

existují pouze výjimečně zpracované plány obnovy školních budov a jejich zařízení. 

Obce tak nejsou připraveny na možné čerpání dotačních zdrojů ke zvyšování 

či zachování kvality vzdělávání. 

 

Jaké jsou příčiny problému? 

Základní příčinou problému je zastaralost budov i jejich vybavení a vysoká finanční 

náročnost potřebných oprav a investic k modernizaci výuky a celkového chodu 

zařízení (např. vytápění, stravování, sportovní zázemí atd.). 

 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Cílem je především koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení 

efektivního využití investic v území SO ORP Valašské Meziříčí. Dojde také k zajištění 

podkladu pro zpracování strategií na vyšších územních úrovních a deklaraci potřeb 

ze strany jednotlivých obcí, respektive škol, které zřizují. Prostřednictvím tohoto 

plánu dojde k rozvržení potřebných investic a zvýšení připravenosti na případné 

čerpání dotačních prostředků. 

 

Cílová skupina 

 Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující MŠ či ZŠ na svém území 

 Rodiče a žáci mateřských a základních škol SO ORP Valašské Meziříčí 

i spádových obcí z okolních SO ORP 

 Pedagogičtí pracovníci dotčených škol 

 

Zapojené obce 

Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, 

Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, 

Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 
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Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 Nevhodně nastavené priority při plánování investičních i neinvestičních potřeb 

pro oblast školství v SO ORP Valašské Meziříčí 

 Finanční náročnost přesahující možnosti obcí a nedostatečné pokrytí 

vytýčených potřeb dotačními zdroji 

 Nevyužití dotačních titulů 

 Nesoulad představ rodičů a žáků s plány vedení škol a představitelů obcí 

SO ORP Valašské Meziříčí 

 

Místo realizace rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující MŠ či ZŠ – Branky, Choryně, Jarcová, 

Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Police, Poličná, 

Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Zašová. 

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

1. etapa – příprava projektu – 9/2015–1/2016 

2. etapa – zpracování místního akčního plánu – 2/2016–12/2017  

 

Zdroje financování 

Předpokládáno je využití dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání, investiční priority 1 Omezování  a  prevence  

předčasného  ukončování  školní  docházky  a podpora rovného přístupu ke 

kvalitním programům předškolního rozvoje, k  primárnímu  a  sekundárnímu  

vzdělávání,  možnostem  formálního  a neformálního  vzdělávání,  které  umožňuje  

zpětné  začlenění  do procesu vzdělávání a odborné příprav, specifického cíle 3 

Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání (dále jen 

OP VVV), a to ve výši 100 %. 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 Zpracovaný Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání v SO ORP Valašské 

Meziříčí 
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Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Plánováno je vytvoření 3 pracovních míst na úrovni DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko s výší úvazku každého místa 1,0. Předpoklad 

celkových nákladů na personální zajištění realizace projektu činí 1 800 000 Kč 

na 2 roky realizace projektu (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění). 

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Jedná se o jedinečný projekt mapující potřeby v oblasti školství celého SO ORP 

Valašské Meziříčí a stane se tak efektivním nástrojem pro řízení financí 

poskytovaných do oblasti školství. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Dle připravované výzvy v rámci OP VVV nebude možné čerpat dotační prostředky 

na projekty škol, které nebudou plánovány, tedy zařazeny v tomto místním akčním 

plánu. Na základě zmapování potřeb v území prostřednictvím těchto strategických 

dokumentů pro oblast školství bude stanovováno zaměření vyhlašovaných výzev. 

Pro jednotlivé školy je tak nutné správně nastavit své priority a pojmenovat 

problémové oblasti. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Dlouhodobý záměr ČR 2015-2020 – cíl 2. Strategie rozvoje regionálního školství – 

Vzdělávání pro budoucnost 

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální 

ekonomiky – cíl 1.1 Zlepšit technický stav školních budov, 1.2 Zlepšení vybavenosti 

škol 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Projekt navazuje na výstupy projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systémová 

podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností“. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

2/2016 – 12/2017 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Informace o probíhající aktivitě bude zveřejněna na webových stránkách DSO 

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz) a zapojených obcí. 

Významným zdrojem informací o výstupech rozvojové aktivity budou samotné 

diskuze ve školních zařízeních SO ORP Valašské Meziříčí, na kterých bude probíhat 

sumarizace projektových záměrů a zamýšlených aktivit jednotlivých škol. 
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Projekt 2 – Rizika internetu 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Informační a komunikační technologie se stávají běžnou součástí života a zejména 

děti si neuvědomují rizika vyplývající z používání internetu a mobilu. Přibývá případů 

zneužívání informací, které o sobě uživatelé na internetu zveřejňují. V této souvislosti 

dochází také ke zvyšování počtu obětí trestné činnosti spojené s kyberšikanou, která 

má zejména psychické následky, a přibývá také počet dětských sebevražd. 

Na významu tak nabývá především prevence a osvěta dětí již od útlého věku. 

V SO ORP Valašské Meziříčí byly dosud realizovány osvětové akce pouze 

na školách největšího města správního obvodu, a to města Valašské Meziříčí. 

Rozvojová aktivita se proto zaměřuje právě na školy, na kterých nejsou v současné 

době osvětové přednášky realizovány. 

 

Jaké jsou příčiny problému? 

Hlavní příčinou zvyšujícího se výskytu kyberšikany je stále snadnější dostupnost 

internetu a jeho užívání při nízkém právním povědomí a neznalosti rizik spojených 

s pohybem ve virtuálním prostředí. K tomuto napomáhá také nadměrné trávení 

volného času dětí a mládeže u počítačů a závislost na sociálních sítích. 

 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Smyslem navrhované aktivity je rozšířit právní povědomí a zvýšit bezpečnost 

uživatelů internetu a mobilních telefonů. Doprovodným efektem bude posilování 

normálních sociálních vazeb dětí a mládeže a jejich směrování k aktivnímu trávení 

volného času a navazování skutečných přátelství. 

 

Cílová skupina 

 Žáci a rodiče žáků základních škol SO ORP Valašské Meziříčí 

 Pedagogové základních škol SO ORP Valašské Meziříčí 

 

Zapojené obce 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, 

Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, 

Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová. 

 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 Nezájem škol o realizaci přednášek o kyberšikaně z důvodu nastínění 

problematiky v rámci občanské výuky 

 Bagatelizace problému ze strany žáků 
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Místo realizace rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující ZŠ, s výjimkou města Valašské Meziříčí – 

Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, 

Mikulůvka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou a Zašová. 

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, 

Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, 

Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová. 

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

9/2016 – 6/2017 – realizace přednášek o kyberšikaně a vlivu internetu na základních 

školách SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí 

 

Zdroje financování 

Financování této aktivity je plánováno z rozpočtu DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Realizace prostřednictvím služeb externího lektora by 

neměla přesáhnout náklady ve výši 20 000 Kč. 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 Počet realizovaných přednášek zaměřených na prevenci socio-patologických 

jevů 

 Počet proškolených žáků základních škol obcí SO ORP Valašské Meziříčí 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

Aktivita není spojena s personálními náklady. Realizace aktivity bude provedena 

prostřednictvím nájmu služeb externího lektora při předpokládaných nákladech 

20 000 Kč. 

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

I přes snadný přístup k informacím nemají ani dospělí uživatelé informačních 

a komunikačních technologií představu o tom, jaká rizika jim hrozí. Je proto nutné 

diskutovat na toto téma již s žáky základních škol, kteří s internetem a mobilem 

začínají často daleko dříve, než jim to dovolují předpisy. Například profil 

na facebooku, kde o sobě uživatelé vyplňují spoustu údajů, je možné si zřídit 

od 13 let věku. Z průzkumu a přednášek realizovaných na základních školách 

ve městě Valašské Meziříčí však vyplývá, že si žáci zřizují falešné profily mnohem 

dříve. Řada informací, které zde o sobě zadají, navíc nikdy nejdou smazat. Realizací 

těchto přednášek tak dojde k významnému rozšíření služeb pro školy SO ORP, 

a to za využití principu meziobecní spolupráce. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Jak bylo popsáno výše, uživatelé internetu a mobilů často netuší, že pohyb 

na internetu není anonymní. Je proto potřeba na tato rizika upozorňovat, soustředit 

pozornost na zvyšování bezpečnosti na internetu a dodržování desatera bezpečného 
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internetu. Realizace osvětových přednášek povede k vyvrácení mýtů spojených 

s užíváním sociálních sítí a internetu a v konečném důsledku ke snížení míry trestné 

činnosti související se zneužíváním internetu, mobilů a dat.  

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální 

ekonomiky – cíl 2.1 Řešení prevence socio-patologických jevů 

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-

Kelečsko na období let 2012-2016 – cíl 4.2.5 Oblast péče Prevence socio-

patologických jev - 1. Sociální prevence  

Plán prevence kriminality města Valašské Meziříčí na roky 2013-2016 – cíl 2.1 

Eliminace sociálně-patologických jevů prostřednictvím nástrojů sociální prevence 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Rozvojová aktivita navazuje na přednášky realizované ve městě Valašské Meziříčí. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

9/2016 – 6/2017 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Propagace přednášek bude šířena především v rámci škol SO ORP Valašské 

Meziříčí. Za tímto účelem bude vytvořen propagačně-osvětový leták a osvětové 

letáčky pro rodiče dětí zapojených základních škol. 
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Projekt 3 – Aktualizace komunitního plánu sociálních 

a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

V SO ORP Valašské Meziříčí zabezpečuje sociální služby celá řada poskytovatelů. 

Uživatelé však nejsou dostatečně informováni o samotných poskytovatelích i rozsahu 

a podmínkách služeb, které poskytují. 

 

Jaké jsou příčiny problému? 

V roce 2012 byl za podpory v rámci Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost realizován projekt „Zavádění procesů komunitního plánování 

sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“, v rámci 

kterého byl vytvořen komunitní plán sociálních a souvisejících služeb SO ORP 

Valašské Meziříčí. Tento komunitní plán je již neaktuální a pracovní skupina 

pro komunitní plánování sociálních služeb na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí není 

funkční. V rámci projektu byl vytvořen také Elektronický katalog sociálních 

a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Po skončení 

projektu zanikl realizační tým a nedošlo k ustanovení pracovníka, který by zajišťoval 

aktualizace komunitního plánu, včetně elektronického katalogu, na úrovni SO ORP 

Valašské Meziříčí. 

 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Jednoznačným cílem je pravidelná aktualizace Komunitního plánu sociálních 

a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, včetně 

elektronického katalogu sociálních služeb, a aktivní spolupráce představitelů obcí 

s poskytovateli sociálních služeb jak SO ORP Valašské Meziříčí, tak také sousedních 

SO ORP, na jejichž území se nacházejí spádová zařízení pro občany SO ORP 

Valašské Meziříčí. Pravidelná aktualizace v současné době probíhá ve velmi 

omezené míře, nejsou jasně stanoveny kompetence na úrovni SO ORP Valašské 

Meziříčí. 

Výstupem této aktivity bude vytvoření částečného úvazku pracovníka DSO 

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jehož náplní práce bude aktivní přístup 

k realizaci komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v SO ORP 

Valašské Meziříčí (organizace a účast na pracovních skupinách aktérů z oblasti 

sociálních služeb, spolupráce při aktualizaci dat s poskytovali služeb v území SO 

ORP Valašské Meziříčí i okolních SO ORP, sestavení plánu činností v oblasti 

komunitního plánování vždy na jeden kalendářní rok a pravidelná aktualizace 

elektronického katalogu). 
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Cílová skupina 

 Poskytovatelé sociálních služeb 

 Uživatelé sociálních služeb (rodiny, děti a mládež, senioři, lidé se zdravotním 

postižením, lidé s mentálním postižením, lidé s duševním onemocněním, 

drogově závislí a ohrožení, lidé v sociální krizi) 

 Široká veřejnost 

 

Zapojené obce 

Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, 

Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, 

Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 Nízká odbornost vybraného pracovníka na úrovni DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 Nezájem o zapojení poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb 

 Komunikační riziko v oblasti získávání dat z území 

 

Místo realizace rozvojové aktivity 

Členské obce SO ORP Valašské Meziříčí – Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, 

Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, 

Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

 ORP Valašské Meziříčí 

 ORP Vsetín 

 ORP Bystřice pod Hostýnem 

 ORP Hranice 

 ORP Nový Jičín 

Dopad na území sousedních SO ORP je dán spádovostí sociálních služeb, 

kdy převážná většina těchto služeb je poskytována nejen občanům v rámci jednoho 

správního obvodu, ale také osobám z geograficky nejbližších území. 

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

1. etapa – výběr pracovníka DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko – 

3/2016 

2. etapa – komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb – 4/2016–12/2017 

3. etapa – aktualizace elektronického katalogu sociálních a souvisejících služeb 

na stránkách www.meziricsko.cz - 4/2016–12/2017 

 

Zdroje financování 

Předpokladem je využití dotačního zdroje v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, 

s předpokládanou výší dotace min. 85 % a vyhlášením výzvy v posledním čtvrtletí 
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roku 2015. Spolufinancování projektu bude zajištěno z rozpočtu DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko. 

V případě nečerpání dotace bude aktivita realizována pracovníkem DSO Mikroregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Zřízení místa administrativního pracovníka na této 

úrovni je v současné době diskutováno. 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

- Vytvořený částečný úvazek na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko; 

- Aktualizovaný komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko, včetně elektronického katalogu; 

- Aktualizovaný elektronický katalog sociálních a souvisejících služeb 

Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

0,2 úvazku – 58 960 Kč na období realizace rozvojové aktivity (v rámci mzdy 

pracovníka DSO Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko) 

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

Významnost aktivity spočívá ve využití metody komunitního plánování, rozšíření 

působnosti poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a zacílení na obce 

SO ORP Valašské Meziříčí. Toto řešení je nejúčinnějším nástrojem, jak do procesu 

zapojit co nejširší skupinu osob, kterých se tato problematika dotýká. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Oblast sociálních služeb je velmi diskutovanou a nákladnou problematikou, samotné 

rozdělení sociálních služeb je poměrně složité pro běžné uživatele, a je proto 

důležité, zprostředkovat jim tyto služby co nejsrozumitelnější formou. Komunitní 

plánování na úrovni SO ORP Valašské Meziříčí může vést k zefektivnění všech 

poskytovaných služeb. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016-2018 

– cíl IV. Podporovat vytváření komplexů sociálních služeb ve smyslu vzájemné 

propojenosti a návaznosti služeb, cíl VI. Dosáhnout dobré kvality sociálních služeb 

a informovanosti o poskytovaných sociálních službách 

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální 

ekonomiky – 1.1 Aktualizace komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb 

v rámci SO ORP Valašské Meziříčí 

Plán prevence kriminality Města Valašské Meziříčí – cíl 1.3 Činnost pracovní skupiny 

Prevence socio-patologických jevů při komunitním plánování sociálních a jiných 

služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
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Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Aktivita bude navazovat na projekt „Zavádění procesů komunitního plánování 

sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko, který byl 

realizován v roce 2012 a bude spočívat v aktualizaci a rozšíření výstupů vytvořených 

v rámci tohoto projektu. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

3/2016-12/2017 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Informace o probíhající aktivitě bude zveřejněna na webových stránkách 

Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz), zapojených obcí 

a organizací. K šíření výstupů bude využito také samotných poskytovatelů sociálních 

a souvisejících služeb v SO ORP Valašské Meziříčí. 
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Projekt 4 – Podpora aktivního života seniorů v Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Aktivita řeší nedostatečnou nabídku aktivit pro seniory v Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Realizace projektu tak přispěje k odstranění pasivního 

způsobu života zapojených seniorů, podpoře jejich pohybových aktivit, odstranění 

sociální izolace a podpoře mezigeneračního dialogu. 

V minulých letech byl aktivizační program se zaměřením především na kulturní vyžití 

a společné setkávání seniorů realizován pouze ve městě Valašské Meziříčí pod 

názvem „60 a víc neznamená nic!“. Senioři ostatních obcí SO ORP Valašské Meziříčí 

neměli možnost se těchto aktivit zúčastnit. 

 

Jaké jsou příčiny problému? 

Základní příčinou problému je postupné stárnutí populace a nárůst skupiny seniorů 

nejen v DSO Valašskomeziříčsko-Kelečsko, ale i v celé společnosti. S tímto 

problémem souvisí také postupná sociální izolace členů cílové skupiny, pasivní 

způsob života a celková sociální exkluze nesoucí s sebou další negativní efekty. 

 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Cílem je aktivizace seniorů prostřednictvím rozmanité nabídky aktivit, především 

pohybových, relaxačních a rehabilitačních, se zohledňováním jejich specifických 

potřeb, což povede k rozvoji jejich pohybových schopností i podpoře kognitivních 

dovedností. 

 

Cílová skupina 

Obyvatelé SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí, 

ve věkové kategorii 60 let a více 

 

Zapojené obce 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

 Nízký zájem cílové skupiny z důvodu nutnosti dojíždění do místa poskytování 

služeb; 

 Komunikační riziko v podobě nedostupnosti zvolených informačních kanálů 

pro cílovou skupinu. 
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Místo realizace rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, 

Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, 

Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová. 

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí, s výjimkou města Valašské Meziříčí - Branky, 

Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, 

Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová. 

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

V období od září 2016 do prosince 2017 proběhnou celkem 2 kola realizace 

aktivizačního programu. Projekt počítá se zájmem cílové skupiny, a proto 

je naplánováno jeho opakování. Jednotlivá kola budou probíhat vždy v období září – 

prosinec příslušného roku, tedy v termínech: 

 9-12/2016 

 9-12/2017 

 

Zdroje financování 

Aktivita bude financována z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko, prostřednictvím každoročních příspěvků členských obcí. 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

 Realizace 2 kol programu po 6 aktivitách 

 Počet účastníků obou kol programu – předpoklad 400 seniorů 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

0,2 úvazku – 21 440 Kč na období realizace rozvojové aktivity (v rámci mzdy 

pracovníka DSO Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko) 

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

V současné době není mimo město Valašské Meziříčí realizován žádný aktivizační 

program určený pro seniory Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Projekt 

přináší nové přístupy pro aktivizaci seniorů a jejich sociální inkluzi. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

V současné době existuje poptávka po aktivizačních programech pro seniory, 

neexistuje však adekvátní nabídka. Vzhledem ke skutečnosti, že senioři nejsou 

cílovou skupinou v rámci dotačních programů EU, je řešení tohoto tématu obtížné 

a jako nejefektivnější způsob se jeví princip meziobecní spolupráce. Neřešení 

daného tématu znamená prohlubování stávajícího špatného stavu, což představuje 

nárůst rizika sociální exkluze a zhoršování kvality života seniorů. 
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Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 – cíl G2 

Vytvářet dostatečnou nabídku preventivních programů v komunitě a ve společnosti, 

která akceptuje holistický přístup, specifický cíl 2 Podpořit aktivity a projekty 

související s tématem zdravé stárnutí s ohledem na rozmanité potřeby seniorů  

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální 

ekonomiky – cíl 2.1 Motivovat seniory k zapojení do veřejného života prostřednictvím 

aktivizačních programů pro obce Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Projekt navazuje na aktivizační program města Valašské Meziříčí s názvem „60 a víc 

neznamená nic!“ a výstupy projektu „Zavádění procesů komunitního plánování 

sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“.  

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

9-12/2016 a 9-12/2017 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Informace o aktivizačním programu pro seniory budou zveřejněny na webových 

stránkách Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz), 

ale také na stránkách zapojených obcí a organizací. Vytvořen bude informační 

plakát, který bude vyvěšen na informačních tabulích obcí a na obecních úřadech. 
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Projekt 5 – Výchovou pro společnou budoucnost 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Analýza odpadového hospodářství SO ORP Valašské Meziříčí prokázala dlouhodobé 

zvyšování produkce komunálních odpadů. Zároveň dochází ke snížení množství 

tříděného odpadu, a to v případě všech jeho hlavních složek – plastů, skla a papíru. 

Dlouhodobě je mezi hlavní problémy území řazen vandalismus a tvorba černých 

skládek. Neexistuje jasný přístup k environmentální výchově obyvatel SO ORP 

Valašské Meziříčí a nejsou realizovány osvětové kampaně, které by se zaměřovaly 

na objasňování zásad systému nakládání s odpady v daném území. Environmentální 

vzdělávání v oblasti odpadů by přitom nemělo být podporováno jen v případě dětí 

předškolního a školního věku. Hlubšími znalostmi v této problematice by měli 

disponovat také jejich pedagogové. 

 

Jaké jsou příčiny problému? 

Za příčiny nezodpovědného chování občanů v případě produkce a nakládání 

s odpady lze považovat nízkou míru povědomí o způsobech nakládání s odpady 

produkovanými v SO ORP Valašské Meziříčí a o finanční náročnosti nakládání 

s odpady a jejich třídění. 

 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Hlavním přínosem této aktivity bude motivace k zodpovědnému chování v oblasti 

produkce a nakládání s odpady již u malých dětí v mateřských školách, případně 

žáků základních a středních škol, kteří budou seznamováni s jednotlivými druhy 

odpadů a možnostmi jejich využití. Environmentální osvětou lze také působit 

na osobní návyky a preference občanů, které jsou formovány rodinou a prostředím. 

Jedním z očekávaných přínosů realizace této rozvojové aktivity bude také navázání 

spolupráce s organizacemi činnými v oblasti odpadového hospodářství a jejich 

aktivní zapojení do vzdělávací kampaně. 

 

Cílová skupina 

- Žáci a rodiče žáků mateřských a základních škol SO ORP Valašské Meziříčí 

- Pegagové mateřských a základních škol SO ORP Valašské Meziříčí 

- Rodiče 

- Místní a regionální orgány 
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Zapojené obce 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Potenciální rizika rozvojové aktivity 

- Nízká podpora zapojených obcí z hlediska financování/spolufinancování 

aktivity 

- Nízký zájem vzdělávacích institucí o zapojení do realizace aktivity 

- Nezájem rodičů o podporu dané aktivity 

 

Místo realizace rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí zřizující MŠ či ZŠ - Branky, Choryně, Jarcová, 

Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Police, Poličná, 

Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Zašová. 

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

1. etapa – příprava environmentálního programu – 1-6/2016 

2. etapa – realizace programu – 9/2016-6/2017 

 

Zdroje financování 

Navrženy byly dva způsoby financování. V případě využití dotačního titulu v rámci 

Fondu mikroprojektů se slovenským partnerem, který o realizaci podobné aktivity 

projevil zájem, jsou náklady předpokládány ve výši 800 000 Kč při 15% 

spolufinancování z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. 

V případě nevyužití dotačního titulu bude program realizován v omezeném rozsahu 

z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko při předpokládaných 

nákladech cca 90 000 Kč, prostřednictvím každoročních příspěvků členských obcí. 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

- Počet osob absolvujících osvětový program 

- Počet školských zařízení zapojených do realizace aktivity 

- Počet realizací aktivit v rámci osvětového programu 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

V případě dotace bude na personální zajištění aktivity na níže uvedené období 

realizace této rozvojové aktivity čerpáno 70 000 Kč, a to jedním pracovníkem 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. 
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V čem je navrhované řešení inovativní? 

Samotná prevence ve formě environmentálního vzdělávání je v dnešní době 

poměrně běžnou aktivitou. V rámci aktivity však bude kladen důraz na interaktivitu 

programu, který bude postaven na inovativních pomůckách (putovní výstava s danou 

problematikou a s interaktivními hrami). Přínosem bude také realizace této aktivity 

na základě meziobecní spolupráce, díky které dojde k významnému rozšíření dopadu 

rozvojové aktivity. 

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

Environmentální program má přispět k informovanosti občanů SO ORP Valašské 

Meziříčí, což povede k vyšší efektivitě třídění. Zlepší se tak podmínky pro další 

zpracování odpadu a to bude přispívat k snížení množství odpadů 

ukládaných na skládky. Multiplikačním efektem tohoto opatření je zlepšení prostředí 

SO ORP Valašské Meziříčí a snížení finančních nákladů pro obecní rozpočty. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice – 

cíl Zajistit přístupnost informací a poradenství o životním prostředí pro širokou 

veřejnost a možnost účasti na rozhodování v záležitostech životního prostředí, 

cíl Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji – 

cíl Osvěta a zapojování veřejnosti 

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální 

ekonomiky – cíl 2.2 Osvěta v environmentální oblasti a zdravého životního stylu, cíl 

2.2 Připravit a realizovat společnou vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost s cílem 

správného nakládání s komunálním odpadem v SO ORP Valašské Meziříčí 

Akční plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko – cíl 4 Trvale 

zlepšovat životní prostředí v Mikroregionu, omezovat rizika povodní, snižovat 

energetickou náročnost objektů, podporovat obnovitelné zdroje energie, odstranit 

ekologické zátěže a nabídnou lidem možnost ekologické osvěty v oblasti ochrany 

životního prostředí. 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Projekt navazuje na rozvojové projekty obcí zaměřené na zkvalitňování systému 

nakládání s odpady (pořízení domácích kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů 

na tříděný odpad atd.). 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

1/2016-6/2017 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Cílové skupiny budou o realizaci programu informovány zejména prostřednictvím 

webových stránek DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a jednotlivých 
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obcí SO ORP Valašské Meziříčí. Dále bude informace zveřejněna v místním tisku, 

zejména v rámci zpravodaje jednotlivých obcí a také prostřednictvím letáčků 

ve školských zařízeních SO ORP Valašské Meziříčí. 
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Projekt 6 – Portfolio řemeslníků a živnostníků Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Iniciátor rozvojové aktivity 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

 

Jaký problém rozvojová aktivita řeší? 

Aktivita se zaměřuje na řešení problému nízké podpory a zapojení organizací 

do aktivit, které vedou k rozvoji lokální ekonomiky v území. V současné době je tato 

problematika spojena s nízkým povědomím o potenciálu lokální ekonomiky 

a u realizovaných aktivit není dostatečně využíváno potenciálu místních živnostníků 

a řemeslníků. 

 

Jaké jsou příčiny problému? 

Příčinou tohoto problému je zejména chybějící jednotná propagace v rámci 

popularizace lokální ekonomiky na území SO ORP Valašské Meziříčí. Další příčinou 

je také současné zaměření samospráv, kdy podpora lokální ekonomiky není prioritou, 

a roli zde hraje také časová vytíženost představitelů měst a obcí jakožto překážka 

intenzivnější spolupráce na území SO ORP Valašské Meziříčí a nízká míra 

spolupráce na úrovni DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Další příčinou 

je také to, že obce a města mají nedostatečný transfer znalostí ohledně lokální 

ekonomiky. 

 

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity? 

Cílem je podpora rozvoje lokální ekonomiky v území spočívající ve zpracování 

portfolia místních řemeslníků a živnostníků jako hlavních aktérů rozvoje lokální 

ekonomiky. Tím dojde k popularizaci místních produktů, výrobků a řemesel na lokální 

úrovni a zvýšení jejich poptávky. Cílem je tak dostat tyto drobné aktéry lokálního 

významu do povědomí všech občanů SO ORP Valašské Meziříčí, ale i jeho okolí. 

 

Cílová skupina 

- Řemeslníci a živnostníci SO ORP Valašské Meziříčí 

- Pořadatelé akcí 

- Široká veřejnost 

 

Zapojené obce 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 
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Potenciální rizika rozvojové aktivity 

- Největším rizikem se může stát nedůvěra drobných živnostníků či řemeslníků 

- Omezené možnosti činnosti drobných aktérů lokální ekonomiky v souvislosti 

s legislativními omezeními 

- Nezájem veřejnosti o lokální výrobky a akce související s jejich propagací 

(např. s ohledem na nižší ceny některých výrobků v obchodních řetězcích 

a supermarketech) 

 

Místo realizace rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Území dopadu rozvojové aktivity 

Obce SO ORP Valašské Meziříčí - Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, 

Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. 

 

Harmonogram rozvojové aktivity 

1. etapa – analytická část tvorby portfolia – 5/2016–8/2016 

2. etapa – vytvoření portfolia a jeho zveřejnění na stránkách www.meziricsko.cz – 

9/2016 – 12/2016 

3. etapa – aktualizace portfolia – 1/2017 a dále 

 

Zdroje financování 

Tato aktivita bude spojena pouze s externími náklady souvisejícími se zajištěním 

potřebného softwaru k vytvoření a užívání portfolia řemeslníků a živnostníků, kterou 

budou plně pokryty z rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 

z každoročních příspěvků jednotlivých členských obcí. 

 

Indikátory výstupů rozvojové aktivity 

- vytvořené portfolio řemeslníků a živnostníků SO ORP Valašské Meziříčí 

- počet návštěvníků portfolia zveřejněného na stránkách www.meziricsko.cz 

 

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity 

V rámci této aktivity nevzniknou mzdové náklady, portfolio bude vytvořeno 

administrativním pracovníkem DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

ve spolupráci se zástupci jednotlivých obcí SO ORP Valašské Meziříčí. 

 

V čem je navrhované řešení inovativní? 

V SO ORP Valašské Meziříčí působí řada drobných řemeslníků a živnostníků, 

kteří musí obstát velké konkurenci a chybí jim finanční prostředky na potřebnou 

propagaci a nemají tak mnohdy možnost získat další zákazníky. Realizací 
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této rozvojové aktivity dojde k propagaci drobných řemeslníků a živnostníků a bude 

tak posilováno povědomí občanů o všech aktérech lokální ekonomiky.  

 

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity 

V důsledku nerealizace této aktivity může dojít k nedostatečnému rozvoji životní 

úrovně obyvatel a místních producentů a podnikatelů v SO ORP Valašské Meziříčí. 

Pokud nebude zajištěna jednotná propagace především drobných řemeslníků 

a živnostníků, nebudou mít obce a města možnost využít tohoto specifika pro zvýšení 

své atraktivity pro přilákání nových obyvatel a turistů. Obyvatelé měst a obcí 

také nebudou mít dostatečný přehled o možnostech lokální produkce na území 

SO ORP Valašské Meziříčí a dojde tak k odlivu finančních prostředků mimo území 

SO ORP Valašské Meziříčí, nízké podpoře místních farem, zemědělských družstev 

a dalších aktérů lokální ekonomiky. Může dojít také ke zhoršení kvality poskytování 

místních produktů a služeb. Místní producenti nebudou své produkty a služby 

na lokální úrovni dále rozvíjet. 

 

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň) 

Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální 

ekonomiky – cíl 2.1 Realizace jednotné platformy pro podporu a rozvoj lokální 

ekonomiky na území ORP Valašské Meziříčí (webové stránky, místní periodikum, 

osvětové akce, soutěže a rozvojové aktivity pro podporu lokální ekonomiky) 

 

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty 

Aktivita navazuje na činnost místních akčních skupin (dále jen MAS) působících 

v SO ORP Valašské Meziříčí, a to MAS Rožnovsko, MAS Kelečsko-Lešensko-

Starojicko a MAS Střední Vsetínsko, které dle zájmu sdružují také místní podnikatele, 

kteří mohou prostřednictvím MAS získat podporu. 

 

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity 

5 – 12/2016 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita? 

Informace o probíhající aktivitě bude zveřejněna na webových stránkách 

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (www.meziricsko.cz) a také v rámci 

tištěného materiálu. Samotné portfolio bude propagováno také na veletrzích 

cestovního ruchu, a to tuzemských i zahraničních. 
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6. Kontakty 

 

Dokument zpracovali: 

Ing. Helena Dobešová (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 727 844 588, 

mail: dobesova.mikroregion@gmail.com 

Ing. Daniel Šulák (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 602 709 659, 

mail: sulak@muvalmez.cz 

Ing. Václav Valčík (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 602 777 362, 

mail: valcik@muvalmez.cz 
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7. Přílohy 

 

Příloha č. 1 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 31. 7. 2015 

Příloha č. 2 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 14. 8. 2015 

Příloha č. 3 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 28. 8. 2015 

Příloha č. 4 Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 15. 9. 2015 


