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Popis inovativních rysů strategie 

Strategie CLLD je dokument, jež se svou přípravou a následným naplňováním jistě 

přibližuje konceptu SMART řešeních. Četná setkávání pracovních skupin, konzultace 

s odborníky a komunitní projednávání jsou moderní nástroje sloužící pro spolupráci a 

vzájemné předávání si příkladů dobré praxe. Území působnosti MAS Broumovsko+ je 

specifické svou odtržeností, což má také vliv na způsob a čas implementace 

inovativních prvků do běžného fungování společnosti. 

Plánovanými inovativními aktivitami, které naplňují tuto Strategii jsou rozvoj 

infrastruktury pro vzdělávání, např. vybudování odborné učebny ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání a práci s digitálními technologiemi a zvýšení kybernetické 

bezpečnosti. Dále podpora spolupráce mezi jednotlivými podnikateli (jak 

v zemědělství, tak v nezemědělském podnikání) pro předávání si příkladů dobré praxe. 

Také podpora optimalizace a technologické inovace podniků, energetických úspor, 

automatizace, robotizace a SW inovací. Zavedení internetu a dostatečné mobilní sítě 

všude na území působnosti MAS. Zavedení vysokorychlostní infrastruktury na 

dostupných místech. Vytvoření Strategie adaptace na klimatickou změnu a realizace 

ukázkových projektů v oblasti životního prostředí. V max. možné míře zavedení 

moderních technologií při výstavbě veřejného osvětlení a dopravního značení, při 

zatraktivňování veřejného prostranství (např. chytré informační tabule) apod. Tvorba 

strukturovaných databází v rámci cestovního ruchu, které by pomohly rozprostření 

návštěvníků, jak v čase, tak v prostoru. Cílem je také motivovat občany k využívání 

obnovitelných zdrojů energie a elektromobility a vytvoření studií a strategických 

dokumentů v těchto oblastech. 

Tabulka Vazba opatření SR CLLD na Inovační strategii ČR 2019-2030 

Pilíř Inovační strategie ČR 

2030 

Opatření Strategického rámce 

SCLLD 
Stručný popis návaznosti 

Financování a hodnocení 

výzkumu a vývoje 
/ / 

Národní start-up a spin-off 

prostředí 

2.1.1 Rozvoj nezemědělského 

podnikání 

Podpora spolupráce mezi 

jednotlivými podnikateli a 

předávání příkladů dobré 

praxe. 

Polytechnické vzdělávání 
1.1.2 Rozvoj infrastruktury pro 

veřejné služby a volný čas 

Infrastruktura pro vzdělávání 

– odborná učebna ZŠ ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání a práci 

s digitálními technologiemi. 

Inovační a výzkumná centra / / 
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Digitální stát, výroba a služby 
2.1.1 Rozvoj nezemědělského 

podnikání 

Podpora technologické 

inovace podniků, 

energetických úspor, 

automatizace, robotizace, 

inovací vč. SW. 

Chytré investice 
2.1.1 Rozvoj nezemědělského 

podnikání 

Finanční podpora 

podnikatelů a podniků pro 

jejich rozvoj. Cílem je 

technologická inovace, 

automatizace a optimalizace 

podniků, a tím zvýšení 

prosperity, počtu pracovních 

míst atd. 

Mobilita a stavební prostředí 

1.2.1. Doprava na Broumovsku – 

bezpečnost, cyklodoprava, 

veřejná doprava 

Podpora výstavby místních 

komunikací a celkové zvýšení 

bezpečnosti a šetrnosti 

v dopravě, tzn. vybudování 

sítě nabíjecích stanic pro 

automobily s alternativním 

pohonem apod.  

Ochrana duševního vlastnictví 

1.3.1 Rozvoj vzdělávání na 

Broumovsku, včetně 

potřebného vybavení 

Podpora v rámci 

celoživotního vzdělávání. 

Chytrý marketing / / 
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