
Regionální akční plán Kraje Vysočina - příloha č. 1 Textová část 
 

Obsah: 

1. Postup vzniku RAP 

2. Stručný popis aktivit Regionálního akčního plánu (RAP) pro území Kraje Vysočina 

3. Významnost aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR z hlediska RSK 
 

1. Postup vzniku RAP 

 

Aktivity RAP ve vazbě na operační programy byly sestaveny na základě zmapování 

absorpční kapacity od nejrůznějších subjektů z území (kraj, obce, PO kraje a obcí, NNO, VŠ, 

výzkumné instituce apod.). Mapování abkap bylo ukončeno k datu 30. 6. 2016 a vyčíslení 

nákladů jednotlivých aktivit a členění do let je provedeno pouze na základě sebraných 

projektů či projektových záměrů. Reálná absorpční kapacita však bude větší i vzhledem 

k tomu, že mnohé subjekty na výzvu ke sběru projektových záměrů nereagovaly. Největší 

vypovídací schopnost mají aktivity, kde je zastoupen kraj a jeho PO, velmi dobrou relevanci 

mají i projekty obcí, kde v podstatě reagovaly všechny větší obce, méně již reagovaly NNO i 

vzhledem k tomu, že na všechny NNO nemá sekretariát RSK kontakty a jejich oslovení 

probíhalo přes dostupné seznamy popř. zastřešující organizace (KOUS). V podstatě bez 

reakce byly podnikatelské subjekty. 

Struktura aktivit RAP ve vazbě na ESIF odpovídá specifickým cílům operačních programů. 

V některých případech byl daný SC rozdělen na více aktivit, pokud SC zahrnuje více 

samostatných témat (např. IROP 1.2 nebo 2.4). Pokud se za daný SC OP nepodařilo sebrat 

žádný záměr, nebyla aktivita zahnuta do RAP, přestože je pravděpodobné, že nějaký subjekt 

z území projekt připravuje. 

Vyčíslení nákladů jednotlivých aktivit je provedeno dle přiřazení nákladů projektů do daného 

období dle doby předpokládaného předložení projektů do výzvy operačního programu. 

Aktivity RAP ve vazbě na dotační tituly státu resp. bílá místa (nepokrytá DT státu) byly 

zmapovány na opět na základě dostupných projektů nejrůznějších subjektů (těchto projektů, 

ale bylo méně, protože sběr abkap byl primárně zaměřen na projekty ve vazbě na ESIF), 

zpracovaných místních akčních plánů vzdělávání (MAP), kde se objevovaly i záměry mimo 

ESIF, dostupných přehledů příjemců podpory u DT státu z minulých let, šetření u MAS, 

názoru odborníků z daných oblastí (zejména z odborů KrÚ) apod.  U většiny těchto aktivit 

převažují spíše expertní odhady.  

Vyčíslení nákladů u integrovaných nástrojů bylo složitější i vzhledem k tomu, že v mnoha 

případech má žadatel možnost stejný projekt předložit buď do individuální výzvy nebo přes 

výzvu v rámci IPRÚ nebo MAS a v tuto chvíli ještě neví, jakou cestu zvolí (toto zejména platí 

pro SCLLD). Vyčíslení nákladů v rámci IPRÚ Jihlavy vycházelo z dostupných podkladů 

získaných přes Magistrát města Jihlavy, případně dalších sebraných projektových záměrů. 

Vyčíslení u MAS proběhlo na základě dostupných finančních plánů MAS (získáno 14 plánů 

MAS z možných 16). Finanční plány MAS se však časově nečlení dle doby podávání 

projektů, ale až dle proplácení prostředků na zrealizované projekty (mnohdy jde v podstatě o 



teoretický plán čerpání). Plán je navíc ovlivněn zpožděním projednávání jednotlivých 

strategií. I díky tomu nebylo u tohoto integrovaného nástroje do roku 2016 nic vyčísleno, sběr 

projektů do konce roku 2016 bude možná zahájen jen u několika málo MAS.  Při přiřazování 

částek k rokům jsme vycházeli z premisi, že projekty jsou podávány cca rok před 

proplácením, proto byly v RAP započítány částky do období 2017-2018, pokud se ve 

finančních plánech vyskytovaly do roku 2019. Do období 2019+ pak zbytek předpokládaného 

čerpání. Navíc členění finančních plánů MAS není tak podrobné jako členění RAP, proto 

v těchto případech (např. IROP 1.2 nebo 2.4) byly částky poměrově rozděleny k aktivitám 

RAP. Vyčíslení nákladů aktivit u integrovaných nástrojů (zejména SCLLD) je tak třeba brát 

se značnou rezervou. 

 

2. Stručný popis aktivit Regionálního akčního plánu (RAP) pro území Kraje 

Vysočina 

 

Aktivity ve vazbě na ESIF (operační programy) 

 

Aktivity s vazbou na IROP 

 

Název aktivity:  Modernizace silnic II. a III. třídy 

Odůvodnění: Existence oblastí či významných uzlů, které jsou nedostatečně napojené k 
TEN-T, dalším regionálním centrům a sousedním regionům. To omezuje možnost dojížďky 
do zaměstnání, rozvoj ekonomických aktivit a vede k nerovnoměrnému rozvoji v území.  

Popis aktivity: Jedná se o výstavbu, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic II. 
třídy, budování obchvatů sídel (popř. vybraných úseků silnic III. třídy). 

Typ nositele: kraj 

 

Název aktivity:  Budování a modernizace cyklostezek a cyklotras  

Odůvodnění: S nárůstem automobilové dopravy je třeba věnovat pozornost ve prospěch 
šetrnějších způsobů přepravy. Rozvoj cyklodopravy by měl vést zejména k poklesu množství 
dopravních nehod, kongescí a zlepšení životního prostředí snížením emisí, vibrací a hluku.  

Popis aktivity: Výstavba a modernizace cyklostezek, na kterých je vyloučená automobilová 
doprava, výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, 
např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Budování doprovodné 
infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. 

Typ nositele: obce, DSO 

 

Název aktivity:  Budování dopravních terminálů a souvisejících parkovacích systémů  

Odůvodnění: Infrastruktura přestupních terminálů je předpokladem k efektivnímu zajištění 
veřejných služeb v přepravě cestujících prostřednictvím provázané veřejné linkové, drážní, 
automobilové a cyklistické dopravy.  

Popis aktivity: Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných 
parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - 
systémy P+R, B+R apod.  

Typ nositele: obce, podnikatelské subjekty (dopravci) 



 

Název aktivity:  Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců  

Odůvodnění: Jedním z nejproblematičtějších míst z hlediska dopravy jsou místa, kde může 
dojít ke střetu chodců s motoristy. Tyto potenciálně kolizní místa je vhodné upravit a 
zabezpečit tak, aby riziko případných nehod bylo co nejmenší.  

Popis aktivity: Zvyšování bezpečnosti dopravy (např. podchody, úprava přechodů pro 
chodce, bezbariérový přístup zastávek apod.) 

Typ nositele: obce, podnikatelské subjekty (dopravci) 

 

 

Název aktivity:  Pořízení vozidel VHD a související infrastruktury  

Odůvodnění: Za účelem snížení zátěže na životní prostředí a eliminaci negativních vlivů na 
lidské zdraví je vhodné modernizovat vozový park směrem k alternativním zdrojům a 
používáním menších, lehčích a specializovaných silničních vozidel. 

Popis aktivity: Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel (CNG apod.) splňujících normu 
EURO 6 pro přepravu osob; nákup trakčních vozidel městské dopravy (trolejbusy) pro 
zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby. 

Typ nositele: obce, podnikatelské subjekty (dopravci) 

 

Název aktivity:  Zavádění telematiky a inteligentních dopravních systémů v návaznosti 
na veřejnou dopravu  

Odůvodnění: Rozvoj dopravní infrastruktury se dnes neobejde bez technologií, které zvyšují 
komfort a bezpečnost dopravy. Tyto technologie jsou používány za účelem optimalizace 
využití kapacity dopravní infrastruktury a zvýšení informovanosti účastníků dopravního 
provozu. 

Popis aktivity: Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních 
dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu;  zavádění nebo 
modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné 
dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou 
dopravu 

Typ nositele: obce, podnikatelské subjekty (dopravci) 

 

Název aktivity:  Modernizace infrastruktury a pořízení techniky pro složky IZS 

Odůvodnění: S rostoucími výkyvy klimatu a možnými mimořádnými situacemi je třeba, aby 
složky IZS v Kraji Vysočina disponovaly efektivními nástroji pro zmírnění následků a projevů 
těchto mimořádných událostí. Složky IZS se potýkají s nedostatečnou vybaveností a 
odolností především v území se zvýšeným či předpokládaným výskytem mimořádných 
událostí a rizik (povodně, sucho, orkány, sněhové srážky atd.). Pro dosažení plné 
připravenosti je nutné v exponovaných územích posílit vybavenost a odolnost infrastruktury 
základních složek IZS. 

Popis aktivity: stavební úpravy či budování stanic IZS, pořízení specializované techniky 
v exponovaných územích; modernizace výukových a vzdělávacích středisek složek IZS 

Typ nositele: obce, složky IZS  

 

Název aktivity:  Budování a modernizace zařízení komunitní služeb  

Odůvodnění: Cílem je formou primární prevence zlepšit sociální situaci vybraných cílových 
skupin (komunity) v některých lokalitách a zvýšit tak i jejich uplatnitelnosti na trhu práce 
formou podpory služeb komunitního charakteru, kde dochází ke kombinaci veřejných a 
komunitních služeb (sociální poradenství apod.)  



Popis aktivity: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem vytvoření prostoru pro 
setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením  

Typ nositele: obce, neziskové organizace 

 

Název aktivity: Deinstitucionalizace sociálních služeb  

Odůvodnění: V oblasti pobytových zařízení je i nadále důležité pokračovat v započatém 
procesu humanizace a transformace pobytových zařízení sociálních služeb. Smyslem 
transformace je změna systému služeb sociální péče směřující k individuální podpoře života 
lidí s postižením v přirozeném prostředí a bez prvků instituce.  

Popis aktivity: Výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování 
komunitní péče (včetně pobytových zařízení).   

Typ nositele: kraj, PO kraje 

 

Název aktivity: Infrastruktura pro sociální péči a sociální služby  

Odůvodnění: Územní rozložení sociálních služeb není v rámci kraje rovnoměrné. Hlavním 
cílem je zajistit dostatečnou nabídku a místní a časovou dostupnost sociálních služeb a v 
odpovídající kvalitě. Vedle zajištění dostatečné lůžkové kapacity je třeba klást důraz na 
rozvoj terénních a ambulantních služeb (pečovatelská služba, denní stacionáře apod.).  

Popis aktivity: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky 
pro kvalitní poskytování sociálních služeb (terénní služby, ambulantní sociální služby, 
pobytové sociální služby)  

Typ nositele: kraj, PO kraje, obce, neziskové organizace 

 

Název aktivity: Řešení potřeb sociálního bydlení  

Odůvodnění: Jedním z důvodu sociálního vyloučení může být i nedostatečný přístup 
k vhodnému bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel. Problematika sociálního vyloučení v 
oblasti bydlení se týká zejména domácností s nízkými příjmy. Kraj Vysočina nedisponuje 
dostatečným počtem sociálních bytů pro pokrytí potřeb všech domácností v bytové nouzi.   

Popis aktivity: Výstavba a stavební úpravy bytů, bytových domů a adaptace nebytových 
prostor pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení   

Typ nositele: obce 

 

Název aktivity: Rozvoj infrastruktury pro sociální podnikání 

Odůvodnění: Rozvoj sociálního podnikání je jedním z vhodných nástrojů aktivního 
začleňování, který slouží k řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným 
lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování 
nezaměstnanosti.   

Popis aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

Typ nositele: podnikatelské subjekty, neziskové organizace 

 

Název aktivity: Zkvalitňování návazné péče ve zdravotnických zařízeních 

Odůvodnění: Překážkou v poskytování odpovídající zdravotní péče je zejména zastaralá 
infrastruktura včetně zdravotnické techniky, přístrojového vybavení. Nedostatečné technické 
zázemí poskytovatelů zdravotní péče může vést též k chybným nebo pozdním diagnózám a 
odlivu pacientů z regionu v rámci mezikrajové migrace.  

 Popis aktivity: Modernizace přístrojového vybavení a s ní související nezbytné stavební 
úpravy pro poskytování následné péče. 



Typ nositele: kraj, PO kraje (nemocnice) 

 

Název aktivity: Modernizace infrastruktury středního školství 

Odůvodnění: Rychlé a rozsáhlé technické, ekonomické, sociální a kulturní změny kladou 
stále větší požadavky na tzv. klíčové kompetence dětí a žáků. Cílem aktivity je zvýšení 
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a ve vazbě na potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce se zaměřením na klíčové kompetence 
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a dovednosti a znalosti 
v technických a řemeslných oborech) 

Popis aktivity: Stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 
kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi 

Typ nositele: kraj, obce, školy a školská zařízení 

 

Název aktivity: Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání 

Odůvodnění: V návaznosti na demografické trendy, jde nyní v některých lokalitách kraje o 
zajištění, případně doplnění nedostatečných kapacit kvalitních a cenově dostupných zařízení 
pro předškolní vzdělávání. Rozšířením kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny 
či mateřské školy je řešena poptávka po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů 
na trh práce   

Popis aktivity: Stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení, učeben a venkovních 
prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení 

Typ nositele: kraj, obce, školy a školská zařízení 

 

Název aktivity: Rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání 

Odůvodnění: Počáteční vzdělávání již není schopno poskytnout svým absolventům průpravu 
na celé období profesní kariéry. Podpora rozvoje dalšího vzdělávání je tak jednou ze 
základních podmínek zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a zvýšení míry 
zaměstnanosti. V situaci, kdy se potřeby ekonomiky a poptávka zaměstnavatelů nepotkává s 
adekvátní nabídkou pracovních sil, vzrůstá role celoživotního učení.  

 Popis aktivity: Obnova a budování infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových 
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi) 

Typ nositele: podnikatelské subjekty, NNO, školy a školská zařízení 

 

Název aktivity: Rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže  

Odůvodnění: Kromě formálního vzdělávání může mládež své dovednosti či znalosti získat i 
prostřednictvím neformálního či zájmového vzdělávání. Toto vzdělávání mládeže v klíčových 
kompetencích je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností či kompetencí, které mohou u 
této cílové skupiny v budoucnu zlepšit společenské i pracovní uplatnění.  

 Popis aktivity: Obnova a budování infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 
v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných 
oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi) – např. úpravy prostor 
pro výuku zájmových kroužků 

Typ nositele: NNO, školy a školská zařízení 

 

Název aktivity: Rozvoj infrastruktury v základním školství 

Odůvodnění: Rychlé a rozsáhlé technické, ekonomické, sociální a kulturní změny kladou 
stále větší požadavky na tzv. klíčové kompetence dětí a žáků. Cílem aktivity je zvýšení 



kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a ve vazbě na potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce se zaměřením na klíčové kompetence 
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a dovednosti a znalosti 
v technických a řemeslných oborech) 

Popis aktivity: Stavební úpravy a pořízení vybavení v základních školách pro zajištění 
rozvoje žáků v klíčových kompetencích (modernizace odborných učeben, zajištění vnitřní 
konektivity škol apod.) 

Typ nositele: kraj, obce, školy a školská zařízení 

 

Název aktivity: Snížení energetické náročnosti bytových domů 

Odůvodnění: Současný energetický náročný provoz sektoru bydlení má negativní vliv na 
životní prostředí a projevuje se také vysokým zatížením domácností výdaji za energie, což 
se může v konečném důsledku přispět k sociálnímu vyčlenění rodin s nižšími příjmy. 

Popis aktivity: Realizace zateplení a výměna či modernizace zdrojů tepla v objektech sektoru 
bydlení 

Typ nositele: obce, vlastníci bytových domů 

 

Název aktivity: Obnova kulturních památek 

Odůvodnění: Kraj Vysočina disponuje množstvím jedinečných kulturních památek, z nichž 
mnohé přesahují svým významem hranice regionu. Na prestižní Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány 3 památky. Skupinu 
nejvýznamnějších památek doplňuje 15 nemovitých národních kulturních památek. K 
zásadním úkolům památkové péče kraje patří zachování tohoto kulturního dědictví pro 
budoucí generace. Kvalitní zhodnocení památkového fondu je v současnosti nezbytným 
předpokladem prezentace památek a jejich následného zapojení do cestovního ruchu  

Popis aktivity: Revitalizace objektů památek UNESCO a NKP (včetně kandidátů na 
UNESCO a NKP dle indikativního seznamu k 1.1.2014)  

Typ nositele: vlastníci kulturních památek 

 

Název aktivity: Rozvoj kulturní infrastruktury 

Odůvodnění: Nutným předpokladem využití kulturního dědictví je modernizace 
technologického a technického zázemí paměťových institucí. Slabou stránkou kulturní 
infrastruktury v kraji je nedostatečné nebo nevyhovující prostorové, technické a 
technologické zázemí těchto subjektů způsobené dlouholetým podfinancováním této 
infrastruktury.  

Popis aktivity: Zefektivnění ochrany sbírkových a knihovních fondů (restaurování, 
digitalizace, obnova expozic a depozitářů, modernizace technologického zázemí apod.)   

Typ nositele: kraj, PO kraje (muzea, krajská knihovna) 

 

Název aktivity: Rozvoj a využívání ICT ve veřejné správě 

Odůvodnění: Technologický rozvoj by se v konečném důsledku měl projevit ve zjednodušení 
nejrůznějších činností. Aby se tento efekt mohl projevit také ve veřejné správě a činnostech, 
je nutné dobudovat infrastrukturu ICT a na ni navázat vhodné aplikace při zachování 
adekvátní míry bezpečnosti. 

Popis aktivity: Vytváření a modernizace informačních a komunikačních systémů veřejné 
správy a opatření vedoucí ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. 

Typ nositele: kraj, obce, PO kraje a obcí, složky IZS 

 



Název aktivity: Pořizování a aktualizace územně plánovací dokumentace 

Odůvodnění: Dokumenty územního rozvoje jsou důležitým předpokladem pro výstavbu a 
rozvoj regionu, ale jejich neexistence či zdlouhavé zpracování může naopak hospodářský 
rozvoje daného území výrazně zpomalit. 

Popis aktivity: Pořízení územně plánovací dokumentace a územních studií  

Typ nositele: ORP 

 

Aktivity s vazbou na OP Doprava 

 

Název aktivity: Rozšíření trolejového vedení 

Odůvodnění: Cílem aktivity je zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor individuální 
automobilové dopravy dalším rozvojem městské hromadné dopravy na drážním principu 
(trolejbusy). Aby mohla být dále rozvíjena městská hromadná doprava a její atraktivita vůči 
cestujícím, je nutné dále rozšiřovat síť a nové linky trolejového vedení v Jihlavě. Krajské 
město bude tuto problematiku řešit v rámci IPRÚ Jihlavské sídelní aglomerace.  

Popis aktivity: Rozšíření trakčního vedení  

Typ nositele: obce 

 

Název aktivity: Řízení a bezpečnost dopravního provozu ve městech 

Odůvodnění: Nárůst intenzity dopravy ve městech s sebou přináší vyšší nároky na dopravní 
infrastrukturu, která však jsou svou kvalitou a rozsahem často nedostačuje, což se projevu 
kongescemi a tedy negativními vlivy na obyvatele. Zavádění moderních řídících systému 
dokáže usměrnit dopravní proudy, čímž se sníží negativa dopravy pro obyvatele měst. 

Popis aktivity: Zavádění systémů řízení dopravy ve městech  

Typ nositele: kraj, obce 

 

Aktivity s vazbou na OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

 

Název aktivity: Budování a modernizace teplovodů 

Odůvodnění: Využívání zastaralých a nekvalitní přenosových sítí tepelné energie se 
projevuje vysokými tepelnými ztrátami, které pak mají negativní důsledky na životní prostředí 
a mají vyšší finanční nároky na provozovatele a konečného uživatele takové sítě. 

Popis aktivity: Výstavba a modernizace soustav zásobování teplem  

Typ nositele: obce, podnikatelské subjekty 

 

Název aktivity: Zavádění vysokorychlostního internetu 

Odůvodnění: Infrastruktura umožňující vysokorychlostní přenos dat, tedy alespoň 30 Mbit/s, 
je díky možnosti využívat moderní digitální služby základním předpokladem hospodářského 
rozvoje regionu. Je umožněn lepší přístup ke službám veřejnému sektoru, obyvatelstvu i 
podnikatelským subjektům. 

Popis aktivity: Budování sítí umožňující vysokorychlostní přenos dat.  

Typ nositele: kraj, obce, podnikatelské subjekty 

 

Aktivity s vazbou na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 



Název aktivity: Opatření na posílení kvalitního výzkumu 

Odůvodnění: Podmínkou výzkumu na mezinárodní úrovni je odpovídající infrastruktura, 
kterou budou kvalitní výzkumné týmy. Pak bude možné řešit výzvy společenské i aplikační 
sféry. 

Popis aktivity: Budování výzkumných týmů a jejich účast na mezinárodních projektech. 
Propojení výzkumných aktivit s aplikační sférou.  

Typ nositele: výzkumné organizace 

 

Název aktivity: Rozvoj výzkumně vzdělávací infrastruktury 

Odůvodnění: Lidské zdroje pro výzkum je vhodné získávat již v různých fázích počátečního 
vzdělávání. Výzkumně vzdělávací infrastruktura bude sloužit pro vykonávání vědecké práce 
a v návaznosti na kariérové poradenství pro ukázky a motivaci studentů k budoucí vědecké 
kariéře. 

Popis aktivity: Budování výzkumné infrastruktury, která bude sloužit k výzkumné i výzkumně 
popularizační činnosti. 

Typ nositele: výzkumné organizace, VŠ, PO kraje 

 

Název aktivity: Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ 

Odůvodnění: Kraj Vysočina se v současné době potýká s odlivem vzdělaného obyvatelstva, 
což souvisí také s vysokým počtem studentů, kteří za studiem dojíždí do jiného regionu a 
následně se již do kraje nevrátí.  

Popis aktivity: Aktivity na zvýšení kvality vzdělávání na VŠ (hodnocení kvality, lidské zdroje 
pro výzkum, kvalita výuky, celoživotní učení) 

Typ nositele: VŠ 

 

Název aktivity: Rozvoj infrastruktury vysokých škol 

Odůvodnění: Bez kvalitní infrastruktury není možné zlepšit zatím nedostatečně rozvinuté 
vysoké školství v kraji.  

Popis aktivity: Budování a modernizace infrastruktury na VŠ 

Typ nositele: VŠ 

 

Název aktivity: Opatření na usnadnění přechodu žáků na ZŠ 

Odůvodnění: Cílem je zvýšit kvalitu a inkluzivitu předškolního vzdělávání, spolupráci MŠ a 
prvního stupně ZŠ a usnadnit přechod dětí na ZŠ. Kvalitu předškolního vzdělávání zásadně 
ovlivňuje kvalita předškolního pedagoga, aktivita se proto zaměřuje na profesní podporu 
pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení 
kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních. 

Popis aktivity: Aktivity vedoucí k usnadnění přechodu žáků na ZŠ (metodická podpora 
pedagogický pracovníků, individuální přístup k žákům, atd.)  

Typ nositele: obce, PO obcí, NNO 

 

Název aktivity: Rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů 

Odůvodnění: Vedle odborného vzdělávání je důležité také rozvoj žáků a studentů v klíčových 
kompetencích (jazyky, matematika, IT a společenské schopnosti). Cílem je tedy 
prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání 
pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ 



k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu. Motivaci žáků a relevanci vzdělávání bude 
podporovat i propojení školního a mimoškolního vzdělávání. 

Popis aktivity: Vzdělávání pedagogů, pedagogicko-psychologické poradenství, individuální 
podpora žáků.  

Typ nositele: kraj, obce, PO kraje a obcí, NNO 

 

Název aktivity: Rozvoj odborného vzdělávání 

Odůvodnění: Ze strany zaměstnavatelů zaznívá nespokojenost s kvalitou a počtem 
absolventů především s technickým vzděláváním. Cílem aktivity proto je zvýšit motivaci dětí, 
žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a 
podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.  

Popis aktivity: Systémové kroky pro zvýšení kvality odborného vzdělávání (zájem o studium 
technických a přírodovědeckých oborů, spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové 
poradenství) 

Typ nositele: kraj, obce, PO kraje a obcí, NNO, zaměstnavatelé 

 

Název aktivity: Podpora integrace dětí a žáků do vzdělávání 

Odůvodnění: Cílem aktivity je díky rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat 
potřeby každého žáka a transformací systému pedagogicko-psychologického poradenství 
postupně snižovat ohrožení předčasným odchodem žáků ze vzdělávání a jejich podporu při 
vstupu na trh práce. 

Popis aktivity: Aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání.  

Typ nositele: kraj, obce, PO kraje a obcí, NNO 

 

Aktivity s vazbou na OP Zaměstnanost 

 

Název aktivity: Zvyšování kvalifikace nezaměstnaných osob 

Odůvodnění: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko 
kvalifikovaných a znevýhodněných tak, aby se znovu dokázali uplatnit na trhu práce.  

Popis aktivity: zprostředkování zaměstnání, rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí, 
aktivity k získání pracovních návyků a zkušeností, podpora vytváření nových pracovních 
míst, poradenství apod. 

Typ nositele: úřad práce, vzdělávací instituce, NNO 

 

Název aktivity: Řešení rozdílů v postavení mužů a žen na trhu práce 

Odůvodnění: Zlepšení postavení žen na trhu práce, zejména z ohrožených skupin (ženy po 
mateřské a rodičovské, pečující ženy či ženy ve starším věku). Zvýšení zaměstnanosti 
pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života z důvodu péče o 
děti či jiné závislé členy rodiny.   

Popis aktivity: Zavedení a následný rozvoj sítě finančně i místně dostupných služeb péče o 
děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů; vzdělávání v oblasti rovných 
příležitostí apod.  

Typ nositele: NNO, kraj, obce 

 

Název aktivity: Další rozvoj odborné úrovně zaměstnanců 



Odůvodnění: Zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a 
soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce je základní podmínkou 
ekonomického růstu a zaměstnanosti.   

Popis aktivity: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli; tvorba a 
realizace podnikových vzdělávacích programů; podpora odborné praxe a stáží v podnicích 
apod. 

Typ nositele: podnikatelské subjekty, PO kraje a obcí 

 

Název aktivity: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 

Odůvodnění: Systém dalšího vzdělávání v sobě musí zahrnovat zavedení systémových a 
plošných kroků, systém monitorování a predikce kvalifikačních potřeb práce a plošně 
dostupné kariérové poradenství. Všechny tyto prvky na sebe musí navazovat a tvořit jeden 
celek. 

Popis aktivity: Realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání.  

Typ nositele: kraj, úřad práce 

 

Název aktivity: Začleňování ohrožených skupin obyvatelstva 

Odůvodnění: Sociální vyloučení představuje kontinuální společenský fenomén, jehož řešení 
si vyžaduje komplexní přístup. Pro sociální začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených je hlavní podpora jejich přístupu ke společenským zdrojům, jako 
je zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá 
práva. Důležitá je také prevence rizikového chování dětí především na základních školách.  

Popis aktivity:  Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, poskytovaných terénní 
a ambulantní formou; zajištění bydlení, vzdělávání atd.  

Typ nositele: kraj, obce, NNO 

 

Název aktivity: Rozvoj sociální ekonomiky 

Odůvodnění: Rozvoj sociálního podnikání je jedním z vhodných nástrojů aktivního 
začleňování, který slouží k řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným 
lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování 
nezaměstnanosti.    

Popis aktivity: podpora činností související se vznikem a provozem sociálního podniku   

Typ nositele: NNO, podnikatelské subjekty 

 

Název aktivity: Zvyšování kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb 

Odůvodnění: Dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb přispívá k sociálnímu 
začlenění a k prevenci sociálního vyloučení, což přispívá k nezávislému způsobu života a 
zabraňuje segregaci jejich uživatelů. Součástí aktivity bude také hodnocení efektivity 
jednotlivých služeb a rozvíjeny budou i nové modely sociálních služeb. 

Popis aktivity: Činnosti související s kvalitou a udržitelností systému sociálních služeb  

Typ nositele: kraj, obce, PO obce a kraje, NNO 

 

Název aktivity: Využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v sociální oblasti 

Odůvodnění: Mezinárodní spolupráce je osvědčeným zdrojem inovací. Mezinárodní 
spolupráce má celou řadu přínosů, umožňuje jednotlivým účastníkům získat podněty a 



kontakty v rámci mezinárodních sítí a pomáhá budovat kapacity participujících organizací a 
orgánů na regionální i národní úrovni.   

Popis aktivity: Vytváření nových řešení v sociálních inovacích a budování mezinárodních 
partnerství a výměna zkušeností v této oblasti (šíření příkladů dobré praxe apod.) 

Typ nositele: NNO, obce, kraj, PO obcí a kraje 

 

Název aktivity: Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě 

Odůvodnění: Jedním ze základních předpokladů hospodářského růstu je efektivní, výkonná 
a transparentní veřejná správa. V souvislosti s reformou veřejné správy a se snahou o její 
zkvalitnění a přiblížení občanům se celorepublikově zavádějí do veřejné správy nové 
nástroje řízení kvality a hledají se cesty jak organizačně i ekonomicky zefektivnit činnosti 
veřejné správy při její rostoucí kvalitě prostřednictvím optimalizace procesů, zkvalitnění 
řízení a zefektivnění komunikace. 

Popis aktivity: Projekty zaměřené na zkvalitnění strategického řízení, snižování 
administrativní a regulační zátěže, zkvalitňování komunikace uvnitř organizace VS i navenek 
k občanům, optimalizace výkonů VS, nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího 
řízení apod.  

Typ nositele: kraj, obce 

 

Název aktivity: Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 

Odůvodnění: I když jsou na mnohých úřadech díky zákonu o úřednících zavedeny komplexní 
systémy vzdělávání zaměstnanců, které zakotvují prvky celoživotního vzdělávání a 
ověřování odborných způsobilostí, je nutné mnohé znalosti dále prohlubovat a rozšiřovat 
prostřednictvím zvyšováním kvalifikace a odbornosti zaměstnanců institucí veřejné správy a 
dále zavádět a rozvíjet s tím související procesy ve VS.  

Popis aktivity: Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke 
zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; zavádění a rozvoj moderních metod 
řízení lidských zdrojů ve veřejné správě 

Typ nositele: kraj, obce  

 

Aktivity s vazbou na OP Životní prostředí 

 

Název aktivity: Výstavba a modernizace kanalizace a ČOV 

Odůvodnění: Výsledky hodnocení stavu vodních útvarů ukazují, že hlavní příčinou špatného 
stavu vod jsou bodové zdroje jak nečištěných tak špatně čištěných odpadních vod. Cílem 
aktivity je zvýšit množství odpadních vod, které optimálním způsobem vyčištěno a tím 
dlouhodobě zlepšit kvalitu povrchových vod. 

Popis aktivity: Výstavba kanalizace, výstavba a modernizace ČOV 

Typ nositele: obce, DSO 

 

Název aktivity: Výstavba a modernizace vodovodů a vodních zdrojů 

Odůvodnění: Klimatické změny se projevují také opakujícími se suchy, což v určitých 
regionech způsobuje nedostatky pitné vody. Cílem aktivity je zabezpečení stabilních 
dodávek pitné vody a odpovídající jakosti. 

Popis aktivity: Výstavba a modernizace úpraven a rozvodných sítí pitné vody. 

Typ nositele: obce, DSO 

 



Název aktivity: Realizace technických a přírodně blízkých protipovodňových opatření 

Odůvodnění: Extrémní projevy počasí, které sebou mimo jiné povodňové riziko, mohou mít 
negativní dopad na lidské zdraví, životní prostředí, infrastrukturu, atd. Cílem aktivity je 
zmírnění tohoto rizika prostřednictví zvýšení retenční schopnosti krajiny a technických řešení 
pro hospodaření se srážkovými vodami.  

Popis aktivity:  Výstavba a obnova hrází a další infrastruktury k povodňové ochraně, zvýšení 
retenční schopnosti krajiny. 

Typ nositele: obce, DSO 

 

Název aktivity: Digitální povodňové plány a výstražné systémy 

Odůvodnění: Aktivita navazuje na tu předcházející a řeší především analýzu odtokových 
poměrů, vznik digitálních povodňových plánů a budování varovných systémů. 

Popis aktivity: Analýza odtokových poměrů, vznik digitálních povodňových plánů a budování 
varovných systémů.  

Typ nositele: obce, DSO 

 

Název aktivity: Snižování emisí z lokálního vytápění domácností 

Odůvodnění: Nekvalitní spalování z lokálního vytápění domácností se stává jedním 
z hlavních zdrojů znečištění v obcích a má významný vliv na životní prostředí v obcích. 
Výměna zdrojů tepla tento negativní vliv sníží.  

Popis aktivity: Výměna neekologických zdrojů tepla v domácnostech (kotlíkové dotace). 

Typ nositele: fyzické osoby 

 

Název aktivity: Opatření na zlepšení nakládání s odpady 

Odůvodnění: S lidskou činností souvisí vznik velkého množství nejrůznějšího odpadu. Cílem 
aktivity je, aby byl co největší podíl odpadu vytříděn, recyklován a znovu použit. 

Popis aktivity: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a opětovné využití odpadů.  

Typ nositele: obce, PO obcí, DSO 

 

Název aktivity: Rekultivace ekologických zátěží 

Odůvodnění: Staré skládky či pozůstatky hospodářské činnosti sebou často nesou jedno 
velké riziko v podobě ekologických zátěží. Ty pak představují problém především pro 
povrchovou a podpovrchovou vodu.  

Popis aktivity: Identifikace a následná sanace ekologických zátěží.  

Typ nositele: obce, podnikatelské subjekty, DSO 

 

Název aktivity: Péče o chráněná území 

Odůvodnění: Přírodně cenné plochy hostí řadu vzácných druhů a lokalit, ale zároveň zde 
hrozí riziko ohrožení předmětu ochrany působením člověka a šířením invazních druhů. 

Popis aktivity: Péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 včetně 
návštěvnické infrastruktury  

Typ nositele: kraj, obce, NNO, DSO 

 

Název aktivity: Posílení Biodiverzity 



Odůvodnění: Řada vzácných druhů se nachází také mimo oblasti s chráněným statutem a 
tyto druhy či stanoviště ohrožovány nesprávných způsobem hospodaření či invazivními 
druhy. Na druhou stranu je také nutné zmírnit škody způsobené těmito druhy. 

Popis aktivity: Ochrana vzácných druhů a stanovišť mimo chráněná území a zmírnění škod 
způsobených vzácnými druhy.  

Typ nositele: kraj, obce, NNO, DSO 

 

Název aktivity: Posílení přirozených funkcí krajiny 

Odůvodnění: Cílem aktivity je snížit negativní dopady lidské činnosti na přírodu, posílit 
biodiverzitu, snížit mortalitu živočichů a odstranění migračních bariér. 

Popis aktivity: Řešení přirozených funkcí krajiny.  

Typ nositele: kraj, obce, NNO, DSO 

 

Název aktivity: Obnova sídelní zeleně 

Odůvodnění: Plochy sídelní zeleně jsou důležitou součástí prostředí ve městech a pro 
udržení kvality života je nutné zajistit funkčně propojené systémy ploch s převažující 
přírodními složkami. 

Popis aktivity: Revitalizace prvků sídelní zeleně. 

Typ nositele: kraj, obce 

 

Název aktivity: Snižování energetické náročnosti ve veřejných budovách 

Odůvodnění: Současný energetický náročný provoz budov ve veřejném sektoru má negativní 
vliv na životní prostředí a projevuje se také vysokým zatížením institucí výdaji za energie. 

Popis aktivity: Realizace zateplení, výměna oken a modernizace zdrojů tepla v objektech 

veřejném sektoru 

Typ nositele: kraj, obce, PO kraje a obcí 

 

Aktivity mimo oblasti ESIF 

 

Název aktivity: Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů 

Odůvodnění: Mnoho obcí především v okrajových oblastech kraje se potýká s úbytkem 
obyvatelstva, jedna z příčin je i omezená možnost výstavby nových rodinných domů 
z důvodu neexistence zasíťovaných stavebních parcel. 

Popis aktivity: Budování infrastruktury pro výstavbu nových rodinných domů (komunikace, 
elektřina, plyn, voda, kanalizace, datové sítě) 

Typ nositele: obce 

 

Název aktivity: Infrastruktura průmyslových zón 

Odůvodnění: Jednou ze základních podmínek pro další rozvoj ekonomických aktivit v 
regionu a přilákáním nových investic je kvalitní technická infrastruktura. Pro atraktivitu 
zainvestovaných rozvojových ploch a lokalit vhodných pro podnikání je důležité zajištění 
území zejména inženýrskými sítěmi a přístupovými komunikacemi. 

Popis aktivity: Budování infrastruktury pro průmyslové zóny (silnice, elektřina, plyn, voda, 
kanalizace, datové sítě) 

Typ nositele: obce 



 

Název aktivity: Infrastruktura ZŠ a MŠ 

Odůvodnění: V oblasti předškolního a základního vzdělávání, i v návaznosti na demografické 
trendy, jde také o zajištění, případně doplňování jejich dostatečných kapacit, včetně kapacit, 
které slouží k výchově a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. 

Popis aktivity: Opravy a rekonstrukce zařízení MŠ a ZŠ (jídelny, družiny, sociální zařízení, 
bezbariérové úpravy, venkovní plochy, zahrady, atd.), aktivity nepodporovatelné z IROP 

Typ nositele: obce, školská zařízení 

 

Název aktivity: Městské a vesnické památkové zóny a rezervace 

Odůvodnění: Památkové i nepamátkové objekty, které se nacházejí v městských a 
vesnických památkových zónách a rezervacích mají často vysokou kulturní hodnotu a 
zvyšují památkový význam daného území. Často omezená možnost vyžití je v kontrastu s 
vysokými částkami na jejich opravy a údržbu. 

Popis aktivity: Opravy památkových a nepamátkových objektů nacházejících se v územích 
MPZ/MPR a VPZ/R, a které nejsou zařazeny na seznamech UNESCO, NKP. 

Typ nositele: kraj, obce, NNO 

 

Název aktivity: Muzea a galerie, divadla 

Odůvodnění: Kraj Vysočina disponuje bohatou sítí kulturních subjektů poskytujících veřejné 
služby a množstvím zájmových organizací a uměleckých souborů šířících kulturu na místní, 
regionální i národní úrovni. Slabou stránkou je nedostatečné nebo nevyhovující prostorové, 
technické a technologické zázemí řady kulturních subjektů způsobené dlouholetým 
podfinancováním modernizace kulturní infrastruktury (budovy, vnitřní vybavení, vč. 
výstavního mobiliáře, technického a technologického vybavení). Rizikem je pak ztráta 
atraktivnosti poskytovaných služeb vzhledem k narůstajícím nárokům návštěvníka a 
současným trendům. 

Popis aktivity: Stavební obnova budov, investice do nových expozic a depozitářů u subjektů, 
které nesplňují podmínky IROP (muzea a galerie); stavební obnova a vybavení divadel.  

Typ nositele: kraj, obce, NNO 

 

Název aktivity: Obnova infrastruktury ve zdravotnictví 

Odůvodnění: Překážkou v poskytování odpovídající zdravotní péče je zejména zastaralá 
infrastruktura včetně zdravotnické techniky, přístrojového vybavení. Nedostatečné technické 
zázemí poskytovatelů zdravotní péče může vést též k chybným nebo pozdním diagnózám a 
odlivu pacientů z regionu v rámci mezikrajové migrace.  

Popis aktivity: Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov a vybavení zdravotnických 

zařízení, mimo aktivity IROP. 

Typ nositele: kraj, zdravotnická zařízení 

 

Název aktivity: Oprava či výstavba místních komunikací 

Odůvodnění: Místní komunikace navazují na silnice vyšší třídy a doplňují silniční síť v jeden 
funkční celek. Je po nich uskutečňována každodenní doprava a jejich často špatný technický 
stav snižuje kvalita života v území. 

Popis aktivity: Oprava či výstavba místních komunikací 

Typ nositele: obce 

 



Název aktivity: Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy 

Odůvodnění: Silnice II. a III. třídy doplňují v kraji komunikace vyšších tříd a tvoří tak 
komplexní silniční síť v kraji, která tak umožňuje každodenní přepravu osob i zboží. 
Problémem zůstává nedostatečná kapacita a špatný technický stav, což se projevuje 
v existenci nebezpečných míst a nutnosti pomalé průjezdnosti určitých míst. 

Popis aktivity: Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy (např. povrchy, mosty, obchvaty), 
mimo aktivity IROP. 

Typ nositele: kraj, PO kraje (KSÚS) 

 

Název aktivity: Ostatní památky 

Odůvodnění: Vedle památek, které jsou zařazeny na seznamech UNESCO a NKP existuje 
řadu objektů s vysokou kulturní hodnotou a mimo jiné poskytují místním obyvatelům pocit 
sounáležitosti s daným místem. 

Popis aktivity: Opravy kulturních památek, které neleží na území MPR/Z a VPR/Z, a které 
nejsou zařazeny na seznamech UNESCO, NKP 

Typ nositele: kraj, obce, NNO, DSO 

 

Název aktivity: Péče o EVL Natura 2000 

Odůvodnění: Významné přírodní lokality často vyžadují pro udržení nebo dosažení 
odpovídajícího stavu speciální techniky údržby. Tyto techniky mohou být náročné jak 
finančně tak časově a přináší s sebou významné omezení využívání krajiny. 

Popis aktivity: Pravidelná péče o evropsky významné lokality Natury 2000 (regulační 
management, tzn. kosení travního porostu včetně odklizení a zpracování pokosené hmoty, 
pastva ovcí, koz, skotu a koní, dosadby autochtonních dřevin, značení atp.) 

Typ nositele: kraj, obce, NNO, DSO 

 

Název aktivity: Podpora univerzity třetího věku 

Odůvodnění: Zajištění podmínek pro plnohodnotný život seniorů je důležitým úkol 
společnosti. Jedním důvodů jejich možného vyloučení ze společnosti jsou překážky v 
podobě omezených znalostí současných trendů, technologií a dalších společenských 
znalostí. Cílem aktivity je pomocí vzdělávání seniorů jejich plnohodnotné zapojení do 
společnosti. 

Popis aktivity: Vzdělávací aktivity pro seniory realizované ve spolupráci s vysokou školou, 
která vysílá lektory a sestavuje výukový program. 

Typ nositele: kraj, obce, NNO 

 

Název aktivity: Rozvoj cestovního ruchu 

Odůvodnění: Přes nezanedbatelný potenciál (dopravní dostupnost, malebnost a krajinný 
charakter, kulturně-historický potenciál, čistotu ovzduší, možnosti pro aktivní turistiku) patří 
Vysočina k méně vyhledávaným pobytovým destinacím v ČR. Problémem však zůstává 
nedostatečná vybavenost infrastrukturou pro volnočasové aktivity sportovně-rekreačního a 
zážitkového charakteru. Důležité je vytvoření vhodných produktů a jejich marketingová 
propagace. 

Popis aktivity: Marketing destinačních společností, infrastruktura cestovního ruchu, 
informační systémy, TIC, atd. 

Typ nositele: kraj, obce, PO kraje a obcí, NNO, DSO 

 



Název aktivity: Sportoviště 

Odůvodnění: Sport a tělovýchova jsou nedílnou součástí moderního života ve společnosti. 
Není to již pouze forma trávení volného času, ale svým rozsahem a zaměřením je to aktivita 
ovlivňující řadu dalších sociálních a zdravotních aspektů. Pozice sportu a tělovýchovy by 
měla být umocněna zvláště v této době, kdy společnost hledá řešení v boji s nezdravým 
životním stylem, nadváhou a obezitou obyvatelstva. Sportovní infrastruktura v majetku 
sportovních hnutí je převážně zastaralá a jejich technický stav se nadále zhoršuje z důvodu 
nedostatku prostředků na jejich provoz a modernizaci. 

Popis aktivity: Výstavba a rekonstrukce tělocvičen a sportovišť pro školy i volnočasové 
aktivity mimo profesionální sportovní činnost 

Typ nositele: obce, NNO, DSO 

 

Název aktivity: Veřejné budovy 

Odůvodnění: Veřejné budovy jsou nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitních 
služeb pro veřejnost. Jedná se o služby zdravotnického, školského, sociálního a správního 
charakteru ale také o volnočasové aktivity. Kvalitu těchto služeb však snižuje často špatný 
technický stav těchto budov. 

Popis aktivity: Výstavba a rekonstrukce veřejných budov (obecní úřady, kulturní domy, 
zdravotní střediska, sociální péče, komunitní centra, atd.) 

Typ nositele: obce, NNO 

 

Název aktivity: Veřejné prostranství 

Odůvodnění: Součástí prostředí pro život lidí ve městech i na venkově jsou veřejná 
prostranství. Ty slouží shromažďování a potkávání lidí, konání společenských událostí i další 
trávení volného času. Špatný stav omezuje jejich využívání a lidem snižuje pocit identifikace 
s daným místem, což se především v okrajových oblastech kraje může projevit ve snižování 
počtu obyvatel. 

Popis aktivity: Revitalizace veřejných prostranství (náměstí, zeleň, parkovací plochy, veřejné 
osvětlení, chodníky, drobná architektura, odpočinkové plochy, dětská hřiště) 

Typ nositele: obce 

 

Název aktivity: Výstavba a vybavení knihoven 

Odůvodnění: Úkol knihoven v území je shromažďovat a půjčovat knihy, které poskytují 
ponaučení a zvyšují duchovní a kulturní hodnoty čtenářů. Bez jejich existence by se 
snižovala čtenářská gramotnost především dětí. Specifickým problémem regionu je absence 
krajské knihovny, která by měla dostatečné zázemí a vybavení pro poskytování moderních 
knihovních služeb. 

Popis aktivity: Výstavba knihoven (zejména krajské knihovny), rekonstrukce, vybavení 
profesionálních i neprofesionálních knihoven 

Typ nositele: kraj, obce, PO kraje a obcí 

 

Název aktivity: Zázemí pro činnost SDH 

Odůvodnění: Sbory dobrovolných hasičů jsou součástí integrovaného záchranného systému. 
Přestože nehrají hlavní roli při zásazích, v mnoha případech, díky územnímu rozložení, jsou 
první na místě problému a následně tvoří pomocné jednotky zásahu. Problémem zůstává 
stáří a technická zastaralost techniky a zázemí. 

Popis aktivity: Výstavba a rekonstrukce budov a nákup a rekonstrukce vozidel a vybavení na 
zásahovou činnost SDH. 



Typ nositele: obce, NNO 

 

 

3. Významnost aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 

z hlediska RSK 

 

Smyslem této části RAP je dle metodiky pro tvorbu RAP zjistit význam jednotlivých aktivit 

akčního plánu SRR (AP SRR) pro rozvoj našeho kraje. Hodnocení významu aktivity AP SRR 

pro rozvoj kraje má být prováděno na škále 0-5. Význam bude hodnocen dle míry 

akcentování jednotlivých aktivit ve strategickém dokumentu kraje, případně na základě 

expertního pohledu sekretariátu RSK. Jednotlivé hodnoty na škále lze popsat následovně: 

 

0 (nerelevantní): Tato hodnota bude přiřazena v případě, že daná aktivita není pro kraj 

relevantní, např. aktivita SRR 1.3.6 Rozvoj mezinárodních letišť pro kraje, kde se žádné 

mezinárodní letiště nenachází.  

1 (nevýznamná): Tato hodnota bude přiřazena v případě, že daná aktivita se bude v kraji 

realizovat jen velmi okrajovým způsobem, případně pokud je realizace aktivity na rozvoj kraje 

vázána jen minimálně, např. zajištění bezpečnosti dodávek energií (2.3.2) je aktivitou 

relevantní především pro vládu ČR, lze tedy předpokládat, že byť by dílčí projekty byly 

realizovány na území kraje, bude dopad takových projektů na rozvoj kraje v podstatě 

nevýznamný.  

2 (méně významná): Tato hodnota bude přiřazena v případě, že daná aktivita není pro 

rozvoj kraje natolik významná. Daná aktivita se tedy bude v kraji realizovat, to zda bude, či 

nebude naplněna, však výrazně neovlivní socioekonomický rozvoj Vašeho kraje.  

3 (středně významná): Tato hodnota bude přiřazena v případě, že daná aktivita je pro 

rozvoj kraje relativně významná, nepatří však mezi priority.  

4 (velmi významná): Tato hodnota bude přiřazena v případě, že daná aktivita je v souladu s 

rozvojovými prioritami/cíli kraje (definovanými strategickým dokumentem) a lze ji zároveň dle 

Vašeho expertního pohledu považovat za velmi významnou pro rozvoj kraje.  

5 (prioritní): Tato hodnota bude přiřazena v případě, že daná aktivita je pro rozvoj kraje 

klíčová a její úspěšná realizace významně pozitivně ovlivní socioekonomický rozvoj kraje. 

U aktivit, kde bylo uděleno hodnocení 4 (velmi významná) či 5 (prioritní), bylo nutné dále 

doplnit krátké zdůvodnění tohoto hodnocení. 

 

V aktuálním akčním plánu SRR ČR chybí aktivita zaměřená na IZS, navrhujeme ji doplnit do 

akčního plánu na příští období. 

 

Aktivita AP SRR ČR 2015-2016 
Význam aktivity 
AP SRR pro 
rozvoj území kraje  

1.1.1 Podpora podnikatelských inkubátorů, inovačních center, inovací 
samotných, V-T parků, center pro transfer technologií a klastrů  

3 - významná 

1.1.2 Podpora propojování výše zmíněných institucí s vysokými školami, včetně 
rozšíření jejich mezinárodní spolupráce apod.  

3 - významná 

1.2.1 Zvyšování kvality výuky a zlepšování podmínek a ICT vybavení pro rozvoj 
nadaných studentů a usměrnění jejích přednostní orientace na obory spojené s 
rozvojem daného regionu a jeho rozvojového potenciálu  

3 - významná 



1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných i soukromých institucích, jejich 
kooperaci 

3 - významná 

1.3.1 Rozšiřování integrovaných systémů veřejné dopravy, přestupních 
terminálů, budování uzlů integrované dopravy, výstavba multimodálních 
terminálů  

4 - velmi významná 

Veřejná hromadná doprava přispívá k udržitelnosti venkova, rozvoji turistického 
ruchu a má významný vliv na rozvoj měst. Podílí se na zabezpečování 
každodenních přepravních potřeb velkých počtů cestujících v městské, 
příměstské a meziměstské dopravě. Pokud by přepravní potřeby obyvatel byly 
zajišťovány výhradně individuální automobilovou dopravou s využitím stávající 
dopravní infrastruktury, nebyly by dostatečně uspokojovány z důvodu kongescí. 

 

1.3.2 Budování infrastruktury pro dopravu v klidu  3 - významná 

1.3.3 Budování infastruktury pro městskou dopravu  3 - významná 

1.3.4 Budování infastruktury pro nemotorovou dopravu  3 - významná 

1.3.5 Budování veřejných logistických center  2 - méně významná 

1.3.6 Rozvoj mezinárodních letišť  0 - nerelevantní 

1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury  4 - velmi významná 

Moderní kapacitní dopravní infrastruktura (silnice, železnice, terminály veřejné 
hromadné dopravy či letiště) je předpokladem zlepšení přepravy zboží a osob. 
Je jedním z faktorů růstu konkurenceschopnosti regionu.  
S ohledem na mezinárodní kontext je třeba dostatečně docenit umístění Kraje 
Vysočina ve středoevropském prostoru. 

 

1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury  4 - velmi významná 

Jednou ze základních podmínek pro další rozvoj ekonomických aktivit v regionu 
a přilákáním nových investic je kvalitní technická infrastruktura. Pro atraktivitu 
zainvestovaných rozvojových ploch a lokalit vhodných pro podnikání je důležité 
zajištění území zejména inženýrskými sítěmi a přístupovými komunikacemi. 
Specifickým problémem v této oblasti jsou opuštěné, dříve využívané plochy a 
nemovitosti, které ztratily své původní funkční využití tzv. brownfields. 

 

1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury  3 - významná 

1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch  3 - významná 

1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí 
města  

3 - významná 

1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na 
předpokládaný demografický vývoj  

5 - prioritní 

Kvalita lidských zdrojů je základním předpokladem pro dlouhodobý rozvoj 
každého regionu. Rozvoj těchto zdrojů začíná již ve fázi počátečního vzdělávání 
a zajištění odpovídající kvality a nabídky je tedy jedním z prioritních úkolů v 
regionálním školství. Podobu vzdělávací soustavy je třeba plánovat také s 
ohledem na předpokládaný demografický vývoj. 

 

1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání  4 - velmi významná 

Od zaměstnavatelů v regionu stále častěji zaznívá, že nedostatek kvalitních 
pracovníků především na technické pozice negativně ovlivňuje rozvoj jejich 
společností. Jedním z možných řešení je tedy jejich zapojení do odborné 
přípravy. 

 

1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat 
vazby na konkrétní segmenty místních trhů práce  

4 - velmi významná 

Cíleným směřováním rozvoje lidských zdrojů, v současné době především do 
oblasti technických oborů, lze úspěšné naplňovat potřeby místních trhů práce. 

 

1.5.4 Podpora kariérního poradenství  4 - velmi významná 

Kariérové poradenství je součástí řešení dlouhodobého problému souladu 
potřeb trhu práce a výsledků vzdělávacího procesu. 

 

1.5.5 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu  4 - velmi významná 

Řešení problémů na trhu práce je dlouhodobý proces, který vyžaduje spolupráci 
více segmentů. Díky zapojení zaměstnavatelů bude tento proces efektivnější a 
bude dosaženo lepších výsledků.  

 

1.5.6 Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo 
území aglomerace  

5 - prioritní 

Sociální stabilita regionu je do značné míry podmíněna stabilitou hospodářskou  



a ta je zase podmíněna kvalitou lidských zdrojů. Pro udržení dlouhodobé stability 
regionu je tedy nutné zabránit odlivu mladých a vzdělaných osob území, které do 
značné míry souvisí s nedostatečně rozvinutým segmentem vysokého školství v 
kraji. 

2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T) a rychlostních 
komunikací  

3 - významná 

2.1.2 Zkvalitnění a zvýšení propustnosti klíčových silničních komunikací I. třídy 
zajišťujících strategické propojení center a rozvojových území  

4 - velmi významná 

Kapacita komunikací I. třídy na území kraje neodpovídá současných potřeba, 
což zvyšuje tlak na využívání regionální silniční sítě i pro tranzitní přepravu. 
Regionální síť však tyto dopravní proudy není určena, což zhoršuje její kvalitu a 
snižuje bezpečnost a plynulost provozu. 

 

2.1.3 Posílení síťového charakteru spojeného s budováním obchvatů, přeložek a 
nových přístupů pro bezproblémové napojení na páteřní silniční infrastrukturu  

3 - významná 

2.2.1 Dostavba konkrétních úseků železniční sítě  3 - významná 

2.2.2 Rekonstrukce nejvytíženějších železničních tratí  4 - velmi významná 

Stavebně technický stav železničních tratí a související infrastruktury na území 
Kraje Vysočina zhoršuje konkurenceschopnost drážní dopravy s dopravou 
silniční, a následně způsobuje úbytek přepravních výkonů v osobní i nákladní 
dopravě.  
Klíčovými problémy železniční infrastruktury jako nedílné součásti systému 
veřejné hromadné dopravy jsou její nízká traťová rychlost, nízká propustnost 
jednokolejných tratí a železničních stanic, stav veřejnosti přístupných prostor 
železničních stanic, zastávek a nástupištních hran nevyhovující cestujícím s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E)  2 - méně významná 

2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií  4 - velmi významná 

Na území  regionu se nachází Jaderná elektrárna Dukovany, která společně s 
vodní elektrárnou Dalešice tvoří dlouhodobě stabilní energetický uzel 
nadregionálního významu. Význam tohoto uzlu pro region lze najít také zejména 
z hlediska zaměstnanosti, kdy jaderná elektrárna a její dodavatelé poskytují 
několik tisíc pracovních míst. Z tohoto pohledu se prodloužení provozu 
stávajících bloků a dostavba pátého bloku jeví jako nezbytné pro udržení 
zaměstnanosti na Třebíčsku a v přilehlých oblastech.  

 

2.3.3 Zkvalitnění napojení energetických sítí na evropské sítě  2 - méně významná 

3.X.1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit  2 - méně významná 

3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného 
zaměstnávání  

2 - méně významná 

3.X.3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s 
nízkým vzděláním  

2 - méně významná 

3.X.4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do 
pracovního procesu  

3 - významná 

3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, 
zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické 
trendy a aktuální i budoucí potřeby  

5 - prioritní 

Kvalitní a dostupné služby v oblasti sociální a zdravotní péče a vzdělávání jsou 
nezbytným předpokladem kvalitních životních podmínek v území. Tyto služby je 
nutné řešit i s ohledem na aktuální demografické trendy a budoucí potřeby 

 

3.1.2 Zlepšení vybavenosti území špičkovými službami v oblasti zdravotnictví a 
sociální péče  

5 - prioritní 

Kvalitní a dostupné služby v oblasti sociální a zdravotní péče a vzdělávání jsou 
nezbytným předpokladem kvalitních životních podmínek v území. 

 

3.1.3 Zajištění dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb ve venkovském 
prostoru  

4 - velmi významná 

Kvalitní a dostupné služby v oblasti sociální a zdravotní péče a vzdělávání jsou 
nezbytným předpokladem kvalitních životních podmínek v území. Dostupnost 
těchto služeb je nutné řešit i pro obyvatele v periferních územích, aby se 
předešlo vylidňování venkova. 

 

3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití  3 - významná 



3.2.2 Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na 
mládež, seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel  

3 - významná 

3.2.3 Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity  3 - významná 

3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané 
znevýhodněné skupiny obyvatel podle specifických místních podmínek  

3 - významná 

4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit veřejných služeb 
(především vzdělávání a základní zdravotní péče)  

5 - prioritní 

Díky roztříštěné území struktuře na Vysočině je pro veřejnou správu 
komplikované a finančně náročné zajistit odpovídající veřejné služby 

 

4.1.2 Snížení nerovností v územní dostupnosti pobytových služeb komunitního 
typu 

3 - významná 

4.1.3 Posílení služeb sociální prevence a sociálního poradenství  3 - významná 

4.1.4 Posílení koordinace sociálních služeb na místní úrovni na bázi meziobecní 
spolupráce 

3 - významná 

4.1.5 Zkvalitnění služeb trhu práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování 
veřejných a neveřejných služeb  

2 - méně významná 

4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s 
regionálními centry  

4 - velmi významná 

Veřejná hromadná doprava má významný vliv na rozvoj měst, jejich zázemí a 
okrajových oblastí regionu. Podílí se na zabezpečování každodenních 
přepravních potřeb velkých počtů cestujících v městské, příměstské 
a meziměstské dopravě. Pokud by přepravní potřeby obyvatel byly zajišťovány 
výhradně individuální automobilovou dopravou s využitím stávající dopravní 
infrastruktury, nebyly by dostatečně uspokojovány z důvodu kongescí. 

 

4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, 
místní komunikace, cyklostezky)  

5 - prioritní 

Kraj Vysočina má ve vlastnictví zhruba 4,5 tis. km silnic II. a III. třídy. Správa a 
modernizace těchto komunikací představuje velkou zátěž pro krajský rozpočet, 
ale zároveň je důležitou podmínkou ekonomického rozvoje především pro 
okrajové části regionu. 

 

4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury  5 - prioritní 

Kvalitní technická infrastruktura je základním předpokladem úspěšného rozvoje 
území, který nebude mít negativní vliv sociální stabilitu a kvalitu životního 
prostředí. 

 

4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků  4 - velmi významná 

V Kraji Vysočina je nízká podnikatelská aktivita. Kromě několika velkých 
podnikatelských subjektů působících zejména v odvětví automobilového 
průmyslu, strojírenství a elektrotechniky mají rozhodující podíl na zaměstnanosti 
malí a střední podnikatelé (MSP). Kromě klasických objektivních nevýhod (např. 
horší přístup k inovacím a kapitálu, relativně vyšší náklady pro vstup na nové 
trhy, nedostatek informací) bojují MSP v porovnání s velkými podnikatelskými 
subjekty zejména se zastaralou podnikatelskou infrastrukturou a vysokými 
režijními náklady na její provoz. 

 

4.3.2 Usnadnění vstupu do podnikání  3 - významná 

4.3.3 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, 
know-how a licencí 

3 - významná 

4.3.4 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a 
marketingu 

3 - významná 

4.3.5 Podpora konceptu místní ekonomiky a sociálního podnikání  2 - méně významná 

4.3.6 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní 
potenciál  

3 - významná 

5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem 
na rozvojový potenciál periferního regionu  

3 - významná 

5.1.2 Rozvoj řemesel a podpora tradičních výrobků  3 - významná 

5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst  3 - významná 

5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin 
obyvatelstva  

3 - významná 

5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání 
v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti  

3 - významná 



5.3.1 Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních 
územích ve vazbě na příslušná centra  

4 - velmi významná 

Veřejná hromadná doprava přispívá k udržitelnosti venkova, rozvoji turistického 
ruchu a má významný vliv na rozvoj měst. Podílí se na zabezpečování 
každodenních přepravních potřeb velkých počtů cestujících v městské, 
příměstské a meziměstské dopravě. Pokud by přepravní potřeby obyvatel byly 
zajišťovány výhradně individuální automobilovou dopravou s využitím stávající 
dopravní infrastruktury, nebyly by dostatečně uspokojovány z důvodu kongescí. 

 

5.3.2 Podpora specifických způsobů zajištění veřejných služeb na bázi 
meziobecní spolupráce  

3 - významná 

6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží  2 - méně významná 

6.1.2 Revitalizace brownfields a rekultivace území po bývalé těžbě nerostných 
surovin v městských i venkovských oblastech  

2 - méně významná 

6.2.1 Snížení produkce komunálního odpadu  3 - významná 

6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů  3 - významná 

6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů  3 - významná 

6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství 2 - méně významná 

6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní 
podmínky a limity v území  

2 - méně významná 

6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti 
a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, produkovaných 
domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a 
úspory energie včetně sektoru bydlení apod.  

3 - významná 

6.4.1 Snižování koncentrace emisí  2 - méně významná 

6.4.2 Provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v 
rozvojových územích  

2 - méně významná 

6.4.3 Realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšujících jejich 
migrační prostupnost  

2 - méně významná 

6.5.1 Snížení odběru vod  3 - významná 

6.5.2 Omezení úniků z vodovodní sítě  3 - významná 

6.5.3 Šetření vodou  3 - významná 

6.5.4 Hospodaření se srážkovými vodami  4 - velmi významná 

Hospodaření se srážkovými vodami je nezbytnou součástí aktivit reagující na 
problematiku sucha a povodní a navazuje na retenci vody v krajině. 

 

6.5.5 Podpora vodohospodářské infrastruktury  5 - prioritní 

Území Kraje Vysočina je zdrojem pitné vody mimo jiné i pro dvě významnější 
aglomerace ČR, nedostatečně kvalitní či nedobudovaná vodohospodářská 
infrastruktura snižuje kvalitu této vody či komplikuje její úpravu. 

 

6.5.6 Retence vody v krajině  4 - velmi významná 

Důležitým tématem současné environmentální politiky je změna klimatu, která se 
mimo jiné projevuje změnou vodního režimu v podobě povodní či sucha. Zvýšení 
retenční schopnosti krajiny je jednou z možností jak těmto negativním jevům 
předcházet či mírnit jejich následky 

 

7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v návaznosti na urbanistickou 
strukturu sídel  

3 - významná 

7.1.2 Podpora koordinace a realizace zásahů do krajiny na místní i regionální 
úrovni, zejména ve vztahu k území ohroženým přírodními riziky za účelem 
posílení ekologických funkcí krajiny a ekologické stability území  

3 - významná 

7.1.3 Aktivity proti suchu  4 - velmi významná 

Změna klimatu představuje jedno z klíčových témat současné světové 
environmentální politiky a může mít řadu negativních dopadů na fungování 
ekosystému, které se projevuje zejména změnou vodního režimu. Sucho, jako 
jeden z extrémních projevů srážko-odtokového procesu je nedílnou součástí 
přírodního prostředí a krajiny. 
V některých oblastech začínají být obce ohrožovány suchem. Pokud bude 
docházet ke změně klimatu, hrozí vysychání zdrojů vody, snižování hladiny 
podzemních vod a v důsledku toho nedostatek pitné vody a vody pro 
zemědělství a průmysl. 

 

7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a omezení její fragmentace  3 - významná 



7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu  2 - méně významná 

7.2.1 Dokončení vymezení záplavových území na vodních tocích  2 - méně významná 

7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na 
komplexnost řešení a na přírodě blízkých řešeních zahrnujících i problematiku 
svahových pohybů, včetně vymezení území určených k řízeným rozlivům  

3 - významná 

7.3.1 Obnova základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti 
územních samosprávných celků nebo místních samospráv  

3 - významná 

7.3.2 Odstranění nebo omezení možných důsledků pohrom, spočívajících v 
narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy  

2 - méně významná 

8.1.1 Legislativní změny s ohledem na potřeby rozvoje regionů  2 - méně významná 

8.1.2 Strategické a procesní řízení  3 - významná 

8.1.3 Nastavení hodnocení kvality institucionálního prostředí a veřejné správy v 
území  

2 - méně významná 

8.1.4 Zvyšování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků veřejné 
správy  

3 - významná 

8.1.5 Podpora optimalizace procesů v územní veřejné správě  3 - významná 

8.2.1 Metodické vedení v oblasti regionálního a místního rozvoje  2 - méně významná 

8.2.2 Nastavení indikátorů a zavedení monitorování regionálního rozvoje s 
ohledem na jeho udržitelnost  

2 - méně významná 

8.2.3 Monitorování přínosu dotací (s ohledem na cíle kohezní politiky EU a cíle 
SRR ČR 2014-2020)  

1 - nevýznamná 

8.2.4 Posílení a koordinace vazeb mezi veřejnými politikami  2 - méně významná 

8.2.5 Podpora integrovaných přístupů v rozvoji území  3 - významná 

8.3.1 Rozvíjení informačních a komunikačních technologií v územní veřejné 
správě 

4 - velmi významná 

Jedním ze strategických cílů ČR a také Kraje Vysočina je realizace myšlenek 
elektronizace veřejné správy – tzv. eGovernment. S implementací 
eGovernmentu by měla přijít zásadní změna ve vztahu občana a veřejné správy, 
kdy by mimo jiné odpadla nebo se snížila nutnost osobní docházky na pobočky 
orgánů veřejné správy. Cílem je také efektivní využití a sdílení elektronických 
informací mezi jednotlivými subjekty veřejné správy.  

 

8.3.2 Zvyšování provázanosti a propustnosti informací mezi jednotlivými 
oblastmi a úrovněmi veřejné správy a informovanosti veřejnosti a jednotlivých 
aktérů regionálního rozvoje  

3 - významná 

9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování krajských a obecních 
samospráv  

3 - významná 

9.1.2 Tvorba společných strategických dokumentů svazku obcí  2 - méně významná 

9.1.3 Posílení vazeb mezi koncepčními dokumenty na národní, krajské a místní 
úrovni  

3 - významná 

9.1.4 Podpora a koordinace strategického a územního plánování v rozvoji obcí a 
regionů  

3 - významná 

9.1.5 Posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center a jejich 
zázemí  

3 - významná 

9.2.1 Podpora dobrovolné meziobecní spolupráce  3 - významná 

9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na 
místní a regionální úrovni  

3 - významná 

9.2.3 Vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do 
rozvoje území v souvislosti s posilováním identity regionů  

3 - významná 

9.2.4 Podpora svazku obcí, místních akčních skupin, organizací destinačního 
managementu  

3 - významná 

9.2.5 Uplatňování moderních metod řízení a spolupráce (např. principů MA 21)  2 - méně významná 

9.2.6 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU  3 - významná 

 


