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Území MAS Hlinecko v kontextu území ORP

Témata spolupráce
1.

Snížení administrativní zátěže obcí

2.

Regionální školství

3.

Protipovodňová opatření jako součást krizové řízení

4.

Zaměstnanost a sociální záležitosti

5.

Odpadové hospodářství

6.

Doprava a veřejná dopravní obslužnost

Potřeby spolupráce dle základních témat:
1.

Snížení administrativní zátěže obecních úřadů

 Poskytování

služeb a vytvoření metodiky v oblasti veřejných

 Poskytování

právních služeb,

 Poskytování

účetních služeb,

 Poskytování

dotačního managementu.

zakázek,

Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
na období 2015 - 2018
Specifický cíl 1 – Snížit administrativní zátěž obecních úřadů
Číslo opatření

Název opatření

Forma spolupráce

1.1

Zajištění výměny zkušeností

MAS jako iniciátor setkání a nových aktivit

1.2

Poskytování účetních služeb

Společné účetní služby pro více malých
obcí prostřednictvím zaměstnance

1.3

Poskytování právních služeb

Společné právní služby pro veřejnost

1.4

Poskytování služeb a metodiky
oblasti veřejných zakázek

1.5

Poskytování dotačního
managementu

v

Servis MAS prostřednictvím přímého
zajištění veřejné správy pro malé obce
Dotační poradenství MAS samosprávám

Potřeby spolupráce dle základních témat:
2. Regionální školství
 Příprava

projektů pro MŠ a ZŠ z OPVVV prostřednictvím tzv. šablon,

 Příprava

místních akčních plánů (MAP) za území ORP Hlinsko (spolupráce všech
vzdělávacích subjektů, nejen škol),

 Podpora

návratu technických učebních oborů do Hlinska,

 Podpora

provázanosti výuky MŠ-ZŠ-SŠ v oblasti technických a řemeslných
dovedností,

 Vybudování

společného skladu pomůcek pro hendikepované děti,

 Podpora

vybudování společného centra laboratoří pro území ORP,

 Podpora

vybudování obslužných cyklotras pro lepší dostupnost dětí do škol.

Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
na období 2015 - 2018
Specifický cíl 2 – Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství
Číslo opatření

Název opatření

Forma spolupráce

2.1

Vybudování skladu pomůcek
pro hendikepované žáky a studenty

Koordinace společných aktivit

2.2

Vybudování speciálních učeben

MAS jako realizátor projektu

2.3

Zajištění provázanosti výuky MŠ-ZŠ-SŠ

Koordinace společných aktivit

2.4

Zajištění financování mimoškolních
aktivit

Animace prostřednictvím
zaměstnance MAS

2.5

Využití kapacit škol pro celoživotní
vzdělávání

Animace prostřednictvím
zaměstnance MAS

Potřeby spolupráce dle základních témat:
3. Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení
 Vybudování

obyvatel,

propojeného systému bezpečnosti až na úroveň jednotlivých

 Možnost

zapůjčení speciální techniky mezi obcemi (námrazy, přívalové deště,
polomy),

 Dovybavení

požárních jednotek speciální technikou pro neočekávané situace

 Vybudování

lidské kapacity pro nenadále situace,

 Vybudování

retenčních nádrží,

 Zvýšení

informovanosti a vzdělanosti občanů (děti, mládež, senioři) o způsobu
chování při živelných katastrofách či neočekávaných situacích a pohromách.

Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
na období 2015 - 2018
Specifický cíl č. 3 – Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření a dopravní bezpečnosti
Číslo opatření

Název opatření

Forma spolupráce

3.1

Ekologické životní prostředí v obcích

MAS jako realizátor projektu

3.2

Vybudování protipovodňových opatření

MAS jako realizátor projektu

3.3

Rozšíření rozhlasu na varovný bezpečnostní
systém

MAS jako realizátor
projektu/Svazek obcí s
působností na území celé MAS

3.4

Zvýšení vybavenosti jednotek požární ochrany

MAS jako realizátor projektu

3.5

Zvýšení dopravní bezpečnosti obyvatel

MAS jako realizátor projektu

3.6

Dopravní terminál (auto-vlak-bus-cyklo)

MAS jako realizátor projektu

Potřeby spolupráce dle základních témat:
4. Zaměstnanost a sociální záležitosti
 Poradenství
 Pořádání

a vzdělávání (organizace kurzů, seminářů, školení),

rekvalifikačních či vzdělávacích programů,

 Rozvoj

sociálního podnikání pro osoby se zdravotním omezením nebo osoby
ohrožené sociálním vyloučením,

 Podpora

drobných živnostníků a podnikatelů zavedenou regionální značkou
Kvalita z Hlinecka.

Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS
na období 2015 - 2018
Specifický cíl č. 4 – Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti
Číslo opatření

Název opatření

Forma spolupráce

4.1

Podpora místních drobných řemeslníků a
firem

Společné právní služby pro
veřejnost

4.2

Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním
omezením

Společné právní služby pro
veřejnost/Další služby pro
obyvatele regionu

4.3

Projekt na vybudování sociálního podniku

Společné právní služby pro
veřejnost

4.4

Pořádání rekvalifikačních a vzdělávacích
programů

Vzdělávání a osvěta

Potřeby spolupráce obcí v dalších tématech:
5. Cestovní ruch, úprava veřejného prostranství obce,
bezpečnost na komunikacích
 Rozšíření

sítě cyklotras,

 Podpora

regionálních výrobců a budování sítě regionálních prodejen,

 Příprava

mobilních aplikací,

 Příprava

internetových průvodců,

 Údržba

veřejné zeleně v obcích,

 Vybudování

sítě radarů, zpomalovacích semaforů a dalších bezpečnostních opatření
na komunikacích.

Návrh usnesení:
Přítomní starostové obcí z území MAS Hlinecko, z. s.,
berou na vědomí Strategii spolupráce obcí v MAS
Hlinecko, z. s. a ukládají manažerovi jeho nezbytnou
finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS
Hlinecko, z. s.

Pakt spolupráce a partnerství:
„My, zástupci obcí v místní akční skupině Hlinecko, z. s., tímto
deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji
svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie
spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních

a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy
s neziskovým a podnikatelským sektorem v místní akční skupině
Hlinecko, z. s.“

Děkuji za pozornost
Bc. Hana Rouhová, MAS Hlinecko, z. s.
Máchova 1121, 539 01 Hlinsko
Tel: 728 728 072
E-mail: rouhova@mashlinecko.cz
www.mashlinecko.cz

