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Rozvojová strategie mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska

Úvod
V následujícím dokumentu je předkládán Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Byl zpracován dle zásad a dvoustupňové metodiky zpracování
projektů programu SAPARD a dle zásad pro tvorbu Integrovaných projektů mikroregionů
doporučených v rámci Programu obnovy venkova.
Dokument je výsledkem dlouhodobé týmové práce velkého kolektivu osob, které musely nalézt konsensuální vyjádření mnohdy zcela protichůdných názorů a stanovisek. V tomto smyslu je nutno vnímat formulace jednotlivých opatření, cílů a směrů strategického plánu. Jedná
se o strategii mikroregionu, kde strategická opatření obvykle nelze formulovat natolik konkrétně, jako je tomu v případě administrativně a správně zavedených celků – měst a okresů.
Proto intenzivní spolupráce měst Moravská Třebová a Jevíčko, ale také Městečka Trnávka a
dalších obcí, je jedním z nejvýznamnějších předpokladů úspěšné realizace strategického
plánu.
Předkládaná strategie by měla být chápána jako strategický dokument střednědobé povahy.
Z mnoha důvodů daných stavem státní správy před reformou a stále se posilující samosprávnou funkcí měst a nově vznikajících územních celků tato strategie nemá ambice být
strategií dlouhodobou. Pro další práci s dokumentem je však dobré identifikovat ta opatření,
která zcela jistě nebudou realizována ani ve střednědobém horizontu. V tomto smyslu jsou u
jednotlivých opatření provedeny specifikace, určující časovou povahu daného opatření. Za
krátkodobá opatření jsou považována ta, jejichž realizaci lze datovat do let 2000-2001. Za
střednědobá opatření jsou považována ta, jejichž realizaci lze očekávat v období 2002-2005.
Jako dlouhodobá opatření jsou potom označena ta, jejichž realizace vyžaduje průběžnou
aktivitu, resp. ta, jejichž finanční náročnost ve vztahu k dostupným zdrojům zcela jistě posune horizont realizace za rok 2005.
Strategické cíle, směry a opatření jsou seřazeny a očíslovány dle priorit, které jim byly přiřazeny v rámci objektivizace. Objektivizace priorit byla provedena v rámci pracovních skupin se
závěrečnou redakcí v koordinační skupině projektu a v expertním týmu řešitele. Hodnocení
se zúčastnilo celkem 35 členů pracovních skupin reprezentující tzv. místní společenství v
rámci mikroregionu MTJ. Vzhledem k zastoupení státního sektoru, samosprávy a podnikatelského sektoru lze výsledky považovat za konsensuální výsledek podložený veřejnou diskusí.

****
Pro úspěšnou realizaci strategie by měla být na úrovni mikroregionu, resp. sdružení obcí,
vytvořena komise pro implementaci strategie, jejímž hlavním úkolem by měla být interaktivní
práce se strategickým plánem. Měl by být považován za otevřený a flexibilní dokument, který
podléhá změnám v závislosti na vývoji vnějších a vnitřních podmínek. Komise pro implementaci strategie by měla mít obdobné složení jako tzv. Koordinační skupina, která vznikla
v průběhu prací na tomto projektu.
Ve vlastním návrhu strategie je jako směrné doporučení pro práci Komise pro implementaci
na úrovni každého opatření/projektu identifikováno:
•

časová povaha opatření/projektu

•

finanční povaha opatření/projektu

•

potenciální finanční zdroj.
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V případě zdrojového zajištění je důležité, že každé opatření, které bude možné realizovat
s pomocí programových nástrojů předvstupního období, resp. později s využitím strukturálních fondů EU, vyžaduje spolufinancování z vnitřních zdrojů minimálně v objemu 35% celkové finanční náročnosti projektu. Identifikace potenciálních zdrojů ve sloupci "ostatní" používá
následující zkratky:

ČCCR

Česká energetická agentura - programy státních podpor při snižování spotřeby paliv a energie
Česká centrála cestovního ruchu

POV

Programy obnovy venkova

NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti

RRF
NVF

Regionální rozvojový fond MMR ČR
Národní vzdělávací fond

LESY

Program podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu

PARK

Program výzkumu a vývoje MPO ČR

ČEA

S ohledem na zkušenosti řešitelského týmu z prací na strategických dokumentech a
v souvislosti s probíhajícím vývojem, jsou opatření/projekty doporučené k rozpracování do
zadávacích listů projektů vyznačeny šedým pozadím.
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Diagnóza
MTJ je specifický mikroregion, který je složen ze dvou značně autonomních a do jisté míry
samostatně vnímaných územních celků, z nichž každý byl dosud v rámci okresu považován
za mikroregion. Těmito celky jsou Moravskotřebovsko a Jevíčsko.
Mikroregion MTJ se nachází v situaci, která se při pohledu zvenčí projevuje do jisté míry protichůdnými tendencemi. Přestože je složen ze dvou autonomních mikroregionů, lze MTJ charakterizovat jako jeden administrativní a samosprávný útvar. K tomuto závěru vede přesvědčivě vyjádřená vůle a aktivity samosprávy, formálně zastupované registrovaným Sdružením
obcí Moravskotřebovska a Jevíčska.
Zároveň je MTJ centrem opačných polarit projevujících se zejména ve spontánní aktivitě
obyvatel různých částí mikroregionu MTJ ve vztahu k budoucím VÚSC a ústavním zákonem
navrženému krajskému uspořádání České republiky.
Mikroregion MTJ je v rámci okresu Svitavy unikátní zejména odlišnou demografickou strukturou. Na rozdíl od ostatních, národnostně značně homogenních mikroregionů okresu (Litomyšlsko, Poličsko), vykazuje značné rozdíly v původní demografické skladbě obyvatel. Tyto
rozdíly mezi poválečně dosídlenou severní částí území (většina Moravskotřebovska) a původní jižní částí území (většina Jevíčska) jsou dodnes nepřekonaným zdrojem disparit mezi
tzv. pohraničím a vnitrozemím.
Výsledkem dosídlení severní části mikroregionu MTJ byla jistá apatie projevující se nízkou
spontánní aktivitou obyvatel ve vztahu ke správě věcí veřejných a k podnikatelským aktivitám. To vedlo v poválečných letech k postupnému zaostávání a snižování hospodářského
významu mikroregionu. Přes mimořádné kulturně-historické bohatství a unikátní stavební
fond zejména ve městě Moravská Třebová dochází k devastaci stavebního fondu
s negativními důsledky na estetickou stránku krajiny a prostředí ve městech.
MTJ lze charakterizovat jako převážně zemědělský mikroregion. Zemědělské podniky prošly
v průběhu devadesátých let privatizací a přestože jejich situaci nelze označit za konsolidovanou, vykazuje zemědělství jako odvětví jisté prvky stability. Situace v podnicích textilního
průmyslu, které jsou v mikroregionu tradičními výrobci a zaměstnavateli se v průběhu devadesátých let zhoršovala tak, že dnes stojí dominantní podniky v mikroregionu před přímou
hrozbou úpadku se všemi negativními důsledky zejména v sociální oblasti.
Bohatý přírodní reliéf, kvalitní životní prostředí a dosud řídce osídlený venkovský prostor
vytvářejí společně s cenovou dostupností služeb příznivé předpoklady pro rozvoj agroturistiky a dalších aktivních forem cestovního ruchu.
MTJ je územní celek v rámci okresu Svitavy, který má atributy mikroregionu. Institucionální a
organizační zázemí pro realizaci této strategie, stejně jako pocit vnitřní identity
v mikroregionu však zatím chybí. Současná situace v MTJ a poznatky identifikované
v situační analýze ukazují na značný rozvojový potenciál mikroregionu, který dosud není plně
využíván. K jeho iniciaci je navržena rozvojová strategie, jejíž základní obrysy jsou specifikovány níže.
S ohledem na povahu nalezených problémových oblastí v mikroregionu a priority, které jim
byly přiřazeny ze strany místního společenství je návrh rozvojové strategie charakterizován
globálním strategickým cílem - vizí a 4 dílčími strategickými cíli. K dosažení cílů jsou
v návrhu vytýčeny strategické směry, které jsou naplněny konkrétními opatřeními a aktivitami.
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Strategická orientace
Motto : „Aktivitou k prosperitě“
Existující stagnace ekonomických aktivit především v textilním průmyslu a dosud nestabilizovaná situace v zemědělství vyžaduje změnu hospodářské struktury mikroregionu. Ze SWOT
analýzy vyplývá, že je velmi pravděpodobné, že další úspěšný rozvoj mikroregionu lze založit
na rozvoji malého a středního podnikání, aktivitách terciárního sektoru při současném posilování stability zemědělství jako konsolidačního prvku rozvoje venkova. Zvýšení spontánní
aktivity obyvatel a podpora malých a středních podnikatelů ve městech i na venkově je přitom klíčovou podmínkou a významnou prioritou strategie.
Lze konstatovat, že nebyla prokázána silná potřeba plošného rozvoje průmyslových aktivit v
mikroregionu, vyjma těch, které nějakým způsobem souvisí jednak se zemědělstvím (zpracovatelský průmysl, řemeslná výroba na venkově) a cestovním ruchem (stavebnictví, doprava.) Rozvoj průmyslových zón a hospodářských aktivit by měl být orientován do dvou přirozených center mikroregionu – měst Moravské Třebové a Jevíčka, kde první zahraniční investoři již působí. K tomu je nutno zlepšit dopravní napojení a základní infrastrukturální skelet
mikroregionu. Zvýšení mobility pracovní síly a s tím spojené zlepšení dopravní obslužnosti
jsou pro vyvážený rozvoj obou částí mikroregionu nezbytné.
Eliminace negativních vlivů záporného migračního salda a „odlivu mozků“ z mikroregionu je
významnou prioritou strategie. Lze konstatovat, že zvýšení vzdělanosti, kulturní úrovně a
nabídky pro trávení volného času aktivních obyvatel je obecnou podmínkou k tomu, aby
vnější podpora mohla být v území alokována a rozvojové projekty účelně administrovány.
Chybějící identita a vnitřní koheze mikroregionu a projevy spontánní občanské aktivity projevující se opačnou spádovostí jak severní, tak jižní části MTJ jsou vážným ohrožením prostorové a věcné integrity v území. Proto základní principy strategické orientace předpokládají
mobilizaci dosud neuvolněného potenciálu mikroregionu MTJ při současné aktivizaci vnějších, ale také vnitřních zdrojů. Důraz na soudržnost a integritu je prioritou strategie. Důležitým atributem všech navrhovaných strategických principů rozvoje by měl být požadavek šetrnosti k prostředí a požadavek na udržitelný rozvoj daného směru v rámci řešeného prostoru.
Vize - Globální strategický cíl
Zvýšení ekonomické prosperity a prestiže mikroregionu využitím skrytého potenciálu
a zvýšení životní úrovně obyvatel, při současném akceptování specifik a unikátních
hodnot území a prosazení nové identity a zlepšení soudržnosti mikroregionu.

Základní cíle strategické orientace
•

Podpořit rozvoj malého a středního podnikání a stabilizovat zemědělství s navazujícími výrobními i nevýrobními aktivitami a orientovat průmyslový rozvoje
do přirozených center MTJ

•

Rozvoj aktivit terciárního sektoru s důrazem na rozvoj venkova a cestovního
ruchu a obnovu kulturně historického dědictví

•

Zlepšit stav technické infrastruktury na celém území mikroregionu MTJ

•

Zlepšením vzdělanosti, sociálního postavení obyvatel a kulturní nabídky
v mikroregionu zvýšit přitažlivost života v mikroregionu a vybudováním identity
MTJ posílit soudržnost mikroregionu a vytvořit motivující prostředí pro obyvatele i podnikatele
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Strategický cíl č. 1
Podpořit rozvoj malého a středního podnikání a stabilizovat zemědělství s navazujícími výrobními i nevýrobními aktivitami a orientovat průmyslový rozvoje do přirozených center MTJ
Základní východiska pro formulaci rozvojových aktivit
Nízká daňová výtěžnost obcí MTJ a tradiční podniky textilního průmyslu před úpadkem znamenají nejslabší stránky mikroregionu. Zemědělské podniky sice prošly privatizací, ale jejich situace stále není konsolidovaná. Strategie rozvoje MTJ jako převážně zemědělského a hospodářsky slabého mikroregionu na jedné straně přijímá opatření k minimalizaci hlavních ohrožení
zejména zapojením vnějších podpůrných zdrojů. Na druhé straně využívá příležitosti znamenající aktivizaci vnitřního potenciálu mikroregionu. Navrhovaná strategie akcentuje plošný rozvoj
mimoprodukčních forem zemědělství a průmyslový rozvoj ve dvou přirozených centrech mikroregionu. Vytváření podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání jak v oborech navazujících na zemědělskou výrobu na venkově, tak v ostatních průmyslových oborech a ve městech
je důležitým stimulem pro přitažení investorů a bude realizován v souladu s územně-plánovací
dokumentací obcí a připraveností měst mikroregionu.
Strategické směry
1.1 Podpora malého a středního podnikání ve městech a obcích mikroregionu

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.1.7

Zajišťování aktivního informačního servisu pro podnikatele a
investory (vč. zahraničních) na
vybraných městských úřadech
a vytvoření funkce poradce pro
ekonomický rozvoj mikroregionu
Specifikace deficitních služeb
v městech a obcích mikroregionu a vyhlášení programu podpory pro jejich zajišťovatele
Zpracování pasportů nemovitostí (pozemků i objektů) vhodných k podnikatelským účelům,
distribuce obcím a jeho prezentace podnikatelskému sektoru
Organizování setkání podnikatelů ve městech a obcích mikroregionu a zajištění komunikace
měst s podnikateli
Realizace pilotního projektu
podnikatelského inkubátoru
v jednom z center mikroregionu
MTJ
Zpracování studie příležitostí
rozvoje tradičních průmyslových oborů a řemesel
Vyhlašování soutěží o ceny pro
podnikatele

1
2

F

MěÚ M. Třebová a MěÚ Jevíčko/ obce MTJ, hospodářská
komora

K

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚP Svitavy

D

F

Sdružení obcí MTJ/ OkÚ Svitavy

K

NF

Sdružení obcí MTJ/ ÚP Svitavy

D

F

Příslušná obec/ Sdružení obcí
MTJ

S

F

Sdružení obcí MTJ

K

NF

Sdružení obcí MTJ

D

Ostatní

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Phare

1

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
Časová
povaha2

F – opatření finanční povahy (ocenitelný projekt, studie, akce, stavba)
NF – opatření nefinanční povahy (politická podpora, lobbying, oslovení, apod…)
K - opatření krátkodobé povahy (2000 - 2001)
S - opatření střednědobé povahy (2002 - 2005)
D - opatření dlouhodobé povahy (průběžná opatření, resp. 2005 a dále)
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1.2 Rozvoj průmyslových zón a hospodářských aktivit v centrech mikroregionu

Vypracování a přijetí vhodné
nemovitostní strategie pro roz1.2.3
voj další zóny v Jevíčku a její
realizace

K

F

MěÚ Moravská Třebová/ Czech
Invest

K

NF

MěÚ Jevíčko

K

Ostatní

Města a obce MTJ/ Sdružení
obcí MTJ

Phare

F

Ispa

Časová
povaha

RRF, PARK
Czech Invest

Zpracování marketingové strategie pro naplnění průmyslových zón v mikroregionu v
1.2.1
návaznosti na dopravní záměry
státu (budoucí významná dopravní křížení)
Dokončení rozvoje průmyslové
zóny v Moravské Třebové a její
1.2.2
prezentace prostřednictvím
médií a institucí

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

1.3 Rozvoj a podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, Agrární komora, OkÚ
Svitavy

K

Vypracování studie příležitosti/
proveditelnosti pro realizaci
centrální kotelny na biomasy,
1.3.2
včetně ověření schopnosti
mikroregionu MTJ produkovat
dostatečný objem biomasy

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, OkÚ Svitavy

K

Program hospodaření
1.3.3 s vedlejšími produkty zemědělské a lesnické výroby

NF

Města a obce MTJ/ Agrární
komora, zemědělské podniky

S

Podpora zatravnění a zalesnění
neobdělávaných pozemků a
1.3.4
pěstování rychle rostoucích
dřevin

F

Města a obce MTJ/ zemědělské
podniky, vlastníci lesů

S

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy

S

1.3.5

Podpora zemědělských výrob
šetrných k životnímu prostředí

NF

1.3.6

Program ochrany zemědělského půdního fondu

F

Města a obce MTJ/ Agrární
komora, zemědělské podniky

S

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, OkÚ Svitavy

D

Realizace pilotního projektu
1.3.7 kotelny na biomasu na území
mikroregionu
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Ostatní
ČEA

F

LESY

Realizace vzorového odbytové1.3.1 ho centra na katastru obcí
mikroregionu MTJ

ČEA

Časová
povaha

Phare

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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1.4 Rozvoj multifunkčního zemědělství

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Podpora intenzivního pěstování
plodin a živočišné výroby s
ohledem na specifické podmínky mikroregionu
Program podpory investic podporujících technologie pro zvýšení přidané hodnoty zpracováním produktů zemědělství a
lesnictví
Program zavádění standardů
EU při výrobě a zpracování
zemědělských surovin
Podpora řešení odpadového
hospodářství a nakládání s
ropnými produkty v zemědělských podnicích
Podpora zavádění standardů
EU pro welfare v ustájení zvířat

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, zemědělské podniky

S

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, zemědělské podniky

S

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, Agrární komora, zemědělské podniky

S

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, zemědělské podniky

S

F

Sdružení obcí MTJ/ ÚO MZe
Svitavy, Agrární komora, zemědělské podniky

S

Ostatní

Časová
povaha

Phare

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

1.5 Dořešení vlastnických vztahů k majetku a dokončení procesu nové organizace území

K

Digitalizace mapových podkla1.5.2 dů a katastrálních map na katastrech obcí mikroregionu

F

Katastrální úřad/ Sdružení obcí
MTJ, OkÚ Svitavy

S

Realizace projektu KPÚ, prove1.5.3 dení směn pozemků a obnova
vlastnických vztahů k majetkům

F

Pozemkový úřad/ Sdružení obcí
MTJ, OkÚ Svitavy, Katastrální
úřad

D

DHV CR
Prosinec 1999

Ostatní

Pozemkový úřad/ Sdružení obcí
MTJ, OkÚ Svitavy, Katastrální
úřad

POV

F

POV

Projekt komplexních pozemko1.5.1 vých úprav na území mikroregionu

Phare

Časová
povaha

Ispa

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

opatření/projekt

Sapard

F/NF

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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Strategický cíl č. 2
Rozvoj aktivit terciárního sektoru s důrazem na rozvoj venkova a cestovního ruchu a obnovu
kulturně historického dědictví
Základní východiska pro formulaci rozvojových aktivit
Rozvoj venkova a cestovního ruchu s jeho významnými přesahy do jiných odvětví a multiplikačním efektem pro regionální ekonomiku byl v analytické fázi jednou z nejvýše hodnocenou
ekonomickou aktivitou, podmiňující dlouhodobě udržitelnou prosperitu mikroregionu MTJ.
V rámci rozvoje cestovního ruchu je nutno postupovat s vědomím souvislostí v daném prostoru a specifik destinace a rozvoj v tomto odvětví založit na nové koncepci „aktivní a produktově
orientované turistiky“. Využití a další rozvoj místních atraktivit a technických památek je vysokou prioritou strategie. Založení a rozvoj kulturních tradic je šancí pro oslovení mezinárodních
návštěvníků a rovněž původních obyvatel.
Strategické směry
2.1 Rozvoj služeb cestovního ruchu

K

Restaurace nevyužitých objektů
2.1.2 pro rozvoj cestovního ruchu
(např. bývalé školy apod.)

F

Sdružení obcí MTJ

S

Sdružení obcí MTJ/ města a
obce MTJ

S

F

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová

S

F

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová

S

F

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová

K

Provoz tratě a muzea úzkoroz2.1.7 chodné železnice Mladějov Hřebeč

F

OÚ Mladějov/ Sdružení obcí
MTJ

D

2.1.8 Vyznačení cyklotras v terénu

F

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová

D

2.1.3

Podpora možností rozvoje
agroturistiky a ekoturistiky

Zpracování ucelených turistic2.1.4 kých produktů pro různé cílové
skupiny a jejich aktivní nabídka
Program rozvoje venkovské
rekreace - podpora vzniku
2.1.5 ubytovacích, stravovacích a
volnočasových zařízení na
území mikroregionu
Zpracování studie využití individuálních rekreačních objektů
2.1.6
(chaty, chalupy, části domu) pro
rodinnou rekreaci

DHV CR
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NF

Ostatní
ČCCR

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová, OkÚ Svitavy

POV

F

ČCCR

Vypracování koncepce rozvoje
cestovního ruchu pro mikrore2.1.1 gion MTJ založené na specifických charakteristikách mikroregionu

POV

Časová
povaha

Phare

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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2.2 Vytvoření funkčního systému propagace rekreace, turistiky a aktivit volného času mikroregionu

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová, IC Městečko Trnávka

S

NF

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová, IC Městečko Trnávka

D

NF

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová, IC Městečko Trnávka

K

Zpracování propagační brožury
2.3.4 pro propagaci mikroregionu na
mezinárodní úrovni

F

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová, IC Městečko Trnávka

K

Každoroční publikace ročenky
2.3.5 turistických, sportovních a kulturních akcí

F

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová, IC Městečko Trnávka

D

Podpora jednotné internetové
2.3.6 prezentace mikroregionu jako
turistické destinace

NF

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová, IC Městečko Trnávka

K

Ostatní

Phare

Ispa

ČCCR

F

ČCCR

Vytvoření komplexního infor2.3.1 mačního centra cestovního
ruchu pro mikroregion
Koordinovaná mediální a tour2.3.2 operátorská prezentace nabídky místní venkovské rekreace
Vytvoření systému spolupráce
kulturních zařízení
2.3.3
v mikroregionu a okolí a koordinace jejich aktivit

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Časová
povaha

Vnitřní

Potenciální zdroje
Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

2.3 Péče o historické, společenské a přírodní prostředí mikroregionu

Města a obce MTJ

D

2.4.2

Identifikace krajinného potenciálu

F

Sdružení obcí MTJ/ OkÚ Svitavy

K

2.4.3

Zvyšování estetické přitažlivosti
vesnických prostor a krajiny

F

Města a obce MTJ/ OkÚ Svitavy

D

POV

Ostatní

F

Města a obce MTJ/ vlastníci
pozemků

D

Podpora údržby travnatých
2.4.4 ploch v extravilánech jednotlivých obcích

DHV CR
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NF

POV

Společenská a stavební revita2.4.1 lizace zchátralých historických
objektů

POV

Phare

Časová
povaha

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
Hlavní zodpovědnost/Spolupráce
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2.4 Zvýšení kvality a počtu dostupných bytů ve vytypovaných obcích mikroregionu

Podpora výstavby nízkokapa2.2.1 citních penzionů pro důchodce v jednotlivých obcích
Zpracování katalogu a nabídky nemovitostních ploch pro
2.2.2
výstavbu bytů a rodinných
domků
Podpora výstavby komunál2.2.3 ních bytů v obcích mikroregionu podle zájmů obyvatel

Časová
povaha

NF

Sdružení obcí MTJ/ města a obce
MTJ

D

NF

MěÚ M. Třebová a MěÚ Jevíčko/
obce MTJ

K

NF

Sdružení obcí MTJ

D

Ostatní

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Phare

F/NF

Ispa

opatření/projekt

Sapard

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

2.5 Rozvoj tradičních venkovských řemesel

Zpracování studie příležitostí
a potenciálu mikroregionu pro
2.5.1
rozvoj tradičních venkovských
řemesel
Povzbuzování rozvoje tradičních venkovských řemesel
2.5.2
v návaznosti na produkty
cestovního ruchu
Vytvoření centra odbytiště
2.5.3 tradičních venkovských řemesel

DHV CR
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Časová
povaha

Sdružení obcí MTJ

K

NF

Sdružení obcí MTJ/ IC M. Třebová

D

F

Města a obce MTJ/ Sdružení obcí
MTJ

S

F

Ostatní

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Phare

F/NF

Ispa

opatření/projekt

Sapard

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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Strategický cíl č. 3
Zlepšení stavu technické infrastruktury na celém území mikroregionu MTJ
Základní východiska pro formulaci rozvojových aktivit
Jedná se zásadní směr rozvoje mikroregionu. Rozvoj technické infrastruktury je chápán jako
podmiňující faktor úspěchu při rozvoji ekonomických aktivit v území, dopravní obslužnosti
okrajových venkovských obcí MTJ a celkové životní úrovně obyvatel v území.
Strategické směry

3.1 Zvýšení kvality povrchových vod mikroregionu

Sdružení obcí MTJ/ města a
obce MTJ

K

Připravit dokumentaci k ÚR a
3.1.2 SP, a zpracovat žádost o
podporu z jiných zdrojů

F

MěÚ M. Třebová a MěÚ Jevíčko/ obce MTJ

K

F

MěÚ M. Třebová a MěÚ Jevíčko/ obce MTJ

D

3.1.3

Realizace projektů ČOV a
kanalizací

Ostatní
POV

F

POV

Zpracovat studii lokalit
s nejakutnějšími požadavky
3.1.1 na čištění odpadních vod
v rámci MTJ ve vazbě na
PRVKUC okresu Svitavy

POV

Časová
povaha

Phare

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

3.2 Optimalizace energetického zásobování území

Dokončit plynofikaci oblastí
MTJ dosud nenapojených na
3.2.2
dostatečně kapacitní zdroj
plynu
3.2.3

Podporovat alternativní zdroje
energie

DHV CR
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Sdružení obcí MTJ/
OkÚ Svitavy, zpracovatel en.
generelu

K

F

MěÚ M. Třebová a MěÚ Jevíčko/ obce MTJ

D

NF

MěÚ M. Třebová a MěÚ Jevíčko/ obce MTJ

D

Phare

Ostatní
POV

NF

ČEA

Stanovit priority mikroregionu
MTJ v energetice ve vazbě na
3.2.1
energetický generel okresu
Svitavy

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Časová
povaha

Vnitřní

Potenciální zdroje
Hlavní zodpovědnost/Spolupráce
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3.3 Dobudování důležitých dopravních tepen procházejících mikroregionem MTJ a zajištění
napojení na dopravní síť nadregionálního a mezinárodního významu

3.3.1 Podpořit výstavbu R35 a D43
Zpracovat průzkum zájmu o
3.3.2 privatizaci regionálních železničních tratí
Podporovat, resp. zapojit se
3.3.3 do projektů privatizace regionálních železničních tratí

NF
F

NF

Sdružení obcí MTJ/ Města a
obce MTJ

D

Sdružení obcí MTJ

K

Sdružení obcí MTJ/ Města a
obce MTJ

D

Ostatní

Phare

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Časová
povaha

Vnitřní

Potenciální zdroje
Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

3.4 Zlepšení stavu místních komunikací a státních komunikací II. a III. třídy

MěÚ M. Třebová a MěÚ Jevíčko
/
OkÚ Svitavy, obce MTJ

K

Prověřit možnosti financování
3.4.2 ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí MTJ

NF

Sdružení obcí MTJ

K

Formulovat projekt a zpraco3.4.3 vat žádost o podporu z jiných
zdrojů

F

Sdružení obcí MTJ

K

Ostatní

NF

POV

Zpracovat seznam komunika3.4.1 cí a objektů na území MTJ k
rekonstrukci

Phare

Časová
povaha

Ispa

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Sapard

F/NF

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

3.5 Zkvalitnit komunikaci a výměnu informací mezi obcemi a městy mikroregionu MTJ

Ostatní

NF

Sdružení obcí MTJ

K

Vypracovat projekt sesíťování
obcí mikroregionu MTJ a
3.5.2
zpracování žádosti o podporu
z jiných zdrojů

F

Sdružení obcí MTJ

K

POV

Phare

Časová
povaha

Ispa

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Realizovat projekt propojení
3.5.3 obcí datovou a komunikační
sítí

F

Sdružení obcí MTJ/ Města a
obce MTJ

K

POV

Prověřit možnost připojení
jednotlivých obcí k internetu

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

3.5.1

DHV CR
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3.6 Zlepšení dopravní obslužnosti v okrajových částech mikroregionu

Uplatnit závěry Studie dopravní obslužnosti okresu
3.6.1
Svitavy na území mikroregionu MTJ v praxi
Vypracovat a realizovat projekt školních autobusů ve
3.6.2
vazbě na optimalizaci sítě
škol mikroregionu MTJ

DHV CR
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Časová
povaha

F

Města a obce MTJ

S

F

Sdružení obcí MTJ

S-D

Ostatní

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Phare

F/NF

Ispa

opatření/projekt

Sapard

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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Strategický cíl č. 4
Zlepšením vzdělanosti, sociálního postavení obyvatel a kulturní nabídky v mikroregionu zvýšit
přitažlivost života v mikroregionu a vybudováním identity MTJ posílit soudržnost mikroregionu
a vytvořit motivující prostředí pro obyvatele i podnikatele
Základní východiska pro formulaci rozvojových aktivit
Rozšíření vzdělávací nabídky veřejnosti ve smyslu celoživotního vzdělávání a podpora již existujícím vzdělávacím institucím ve vazbě na požadavky trhu práce a optimalizace sítě škol je
významnou prioritou rozvoje mikroregionu. Další rozvoj sociálních služeb s využitím principu
voluntarismu je šancí pro zkvalitnění sociální péče v mikroregionu. Rozvojová strategie v této
oblasti rovněž minimalizuje rizika spojená s možností neprosazení legitimních zájmů a záměrů
rozvoje MTJ v důsledku neexistence „mikroregionální identity“. Zlepšení životní úrovně a vytvoření motivačního prostředí jak pro obyvatele tak pro podnikatele by mělo přispět k setření
nejvýraznějších rozdílů a posílení vnitřní koheze mezi oběma součástmi mikroregionu.
Strategické směry

4.1 Rozvoj zdravotnictví a infrastruktury služeb sociálních péče

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Zajištění dostupné zdravotní
péče pro obyvatele MTJ –
projekt polikliniky s tzv. denním stacionářem
Zajištění možností využití
prostor zdravotnických zařízení v MTJ
Projekt stavební rekonstrukce
a restrukturalizace Domova
důchodců v MT
Projekt spolupráce zdravotnických zařízení v mikroregionu MTJ (Nemocnice MT a
TRN Jevíčko)

F

Sdružení obcí MTJ/ zdravotnická
zařízení

S

F

Sdružení obcí MTJ/ zdravotnická
zařízení, OkÚ Svitavy

K

F

Sdružení obcí MTJ/ MěÚ M. Třebová

K

Sdružení obcí MTJ/ Nemocnice
M. Třebová, TRN Jevíčko

K

NF

Ostatní

Časová
povaha

Phare

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Ispa

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

4.2 Podpora opatřením a programům pro zlepšování situace na trhu práce

Podpora a motivace lidí k
4.2.1 aktivnímu postoji při řešení
nezaměstnanosti
Spolupráce na projektu
4.2.2
OECD
Projekt spolupráce vzdělávacích institucí s místními podniky a ostatními aktéry při
4.2.3
zajišťování vzdělávacích
potřeb nezaměstnaných
nebo zaměstnanců

DHV CR
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Časová
povaha

NF

Města a obce MTJ /ÚP Svitavy

D

NF

MěÚ M. Třebová/ ÚP Svitavy, OkÚ
Svitavy, obce MTJ, OECD

K

NF

Města a obce MTJ/ÚP Svitavy,
OkÚ Svitavy

K

Ostatní

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Phare

F/NF

Ispa

opatření/projekt

Sapard

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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4.3 Rozvoj podmínek pro kvalitní vzdělávání a jeho efektivní uplatnění

F

Střední školy/ ŚÚ Svitavy, sdružení obcí MTJ

K

MěÚ M. Třebová + VŠP FŘIT

S

Podpora rozvoje školských
4.3.3 zařízení zaměřených na všeobecné vzdělávání

NF

ŠÚ Svitavy/ ÚP Svitavy, Sdružení
obcí MTJ

D

Podnícení spolupráce na
přípravu racionalizace sítě
4.3.4
ZŠ, včetně technického a
organizačního zabezpečení

NF

Sdružení obcí MTJ/ ŠÚ Svitavy

S

Vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti evropských záležitostí (Evropské
programy, atd.)

NF

ŠÚ Svitavy/ školy

S

4.3.5

Ostatní

Phare

Ispa

Časová
povaha

POV

Podpora provozu IEMS a
příprava jeho transformace
4.3.2 dle podmínek na Centrum
distančního a celoživotního
vzdělávání VŠP FŘIT

NF

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

NVF

Podpora rozvoje všech středních škol v MTJ, projekt spo4.3.1
lupráce gymnázií obou mikroregionů

F/NF

Sapard

opatření/projekt

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje

4.4 Prosazování mikroregionu jako celku se silnou kulturní a historickou tradicí a s aktivním
přístupem ke zlepšování životních podmínek pro všechny své obyvatele

Projekt spolupráce obcí a
měst při propagaci mikroregionu v konkurenci ostatních
mikroregionů (příprava pre4.4.1 sentačních materiálů – webových stránek, získávání finančních podpor, účast na
výstavách a konferencích,
mezinárodní spolupráce)

NF

Sdružení obcí MTJ/ IC, města a
obce MTJ

K

Tvorba metodického manuálu
4.4.2 pro učitele o regionální problematice MTJ

F

Sdružení obcí MTJ/ ŠÚ Svitavy

K

Projekt Kulturního léta – návaznost kulturních a sportov4.4.3
ních akcí v celém mikroregionu

NF

Sdružení obcí MTJ/ kulturní organizace

K

DHV CR
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Ostatní

Časová
povaha

ČCCR

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

Phare

F/NF

Ispa

opatření/projekt

Sapard

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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4.5 Podpora občanským aktivitám, vzájemné spolupráce a informovanosti

DHV CR
Prosinec 1999

Sdružení obcí MTJ + neziskové
organizace

S

NF

Sdružení obcí MTJ/ DD, OkÚ
Svitavy

S

NF

Sdružení obcí MTJ

K

F

Ostatní

Časová
povaha

Phare

Hlavní zodpovědnost/Spolupráce

GRANTY, PMSV,
NROS

Fond na ocenění a podporu
práce lidí, kteří se dobrovolně
4.5.1 věnují dětem, mládeži nebo
zajišťují kulturní a sportovní
akce pro ostatní spoluobčany
Iniciace a koordinace vzniku
neziskových organizací v
oblasti poskytování služeb
sociální péče (vznik občan4.5.2
ského sdružení při DD –
možnost čerpání finančních
prostředků z dalších programů a grantů)
Zapojení do projektu „30 dnů
4.5.3 pro neziskový sektor“ (informační kampaň pro veřejnost)

F/NF

Ispa

opatření/projekt

Sapard

č.

Vnitřní

Potenciální zdroje
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