Vytáhneme kraj, kam patří
Krize je příležitost a v našem kraji to platí obzvláště. Buď ji chytneme za pačesy, nebo
skutek utek a opět budou obrovské počty lidí bez práce, kteří budou padat do
dluhových pastí. To v žádném případě jako Spojenci nechceme dopustit. Štve mě,
když vidím, jak jinde jede podpora podnikání na maximum a u nás v Olomouckém kraji
se pořádně nic neděje.
Jinde na tom byli podobně nebo hůře. Jenže například Zlínský či Moravskoslezský kraj
se dokázaly výrazně posunout a dnes tam mají nepoměrně lepší podmínky pro život
než před deseti lety. Chci to změnit a dostat náš kraj, kam patří. Je nutné maximálně
využít náš potenciál. Lidé potřebují práci a férovou mzdu, ne almužnu, se kterou mají
problém zaplatit bydlení, uživit sebe a svoji rodinu.
Jak na to? Dám příklad. V Olomouci jsou vědci světové úrovně, ale výsledky jejich
práce využívají nakonec zahraniční firmy. Proto je naším cílem vytvořit silné inovační
centrum, které dá firmám z regionu prostor, aby mohly vědecké závěry zužitkovat pro
vývoj a výrobu. Přinese nám to nová pracovní místa s vyššími platy! Je škoda, když
zdejší objevy využívají společnosti ve Švýcarsku či USA a ne v našem kraji. Navíc si
výsledné produkty stejně koupíme tady, třeba v lékárnách. Takových oblastí je víc:
nanotechnologie, potravinářství nebo strojírenství.
Když lidé dokáží spolupracovat, věci se hnou kupředu. Proto jsme se spojili a budeme
za náš kraj bojovat jako Spojenci. Jsou mezi námi úspěšní starostové od Jeseníku až
po Tovačov. Lékaři, kteří denně slýchají kromě zdravotního stavu pacientů také jejich
příběhy. Zemědělci, kteří se starají o půdu na Hané i v Jeseníkách. Lidé, kteří
podnikají, jsou zaměstnavateli a rozumějí situaci firem. Učitelé, bez nichž bychom
vzdělanosti a prosperity dosahovali velmi těžko. Jsem na náš tým hrdý.
Nabízíme zkušenost, poctivost a pracovitost. Žádné kamarádšofty a podivná
rozhodnutí jakých jsme v posledních letech v našem kraji svědky.
Marian Jurečka, kandidát na hejtmana

ČTYŘI PILÍŘE
SUCHO

PODPOŘÍME KAŽDÉHO, KDO POMŮŽE SE SUCHEM
● Vrátíme stromořadí a vysadíme 3 x 10 000 stromů
○ dotace hospodářům na 10 000 stromů v remízkách a alejích
○ 10 000 stromů vysadí kraj podél silnic
○ dotace obcím na vysazení 10 000 stromů podél cest
● Vídeňská modrozelená infrastruktura ve městech
○ budeme dešťovou vodu využívat jako zdroj, solární panely z grantů EU jako
zdroj elektřiny pro budovy obecní i soukromé
● Konkurenceschopná a udržitelná zemědělská výroba
○ zajistíme lepší komunikaci mezi zemědělci, výrobci regionálních potravin
a veřejnou správou
○ marketingově posílíme regionální potraviny
● Krajský fond na pomoc obcím pro obnovu mokřadů
○ zřídíme krajského koordinátora - pomůže s administrativou i odborným
poradenstvím
○ poskytneme dotace na vykoupení pozemků pro vytvoření mokřadů, tůní,
rybníků a zasakovacích pásů

EKONOMIKA

VYTÁHNEME KRAJ, KAM PATŘÍ
●
●

Olomouc – Přerov – Prostějov: silné trojměstí jako inovativní tahoun kraje
Vyrovnáme příjmy, zvýšíme zaměstnanost a podpoříme geograficky znevýhodněné
regiony

●
●
●

Za čtyři roky postoupíme o tři příčky výš na seznamu krajů!
Podpoříme pokrytí kraje dostupným vysokorychlostním internetem
Cestovní ruch potřebuje podpořit. Zpřístupníme uzavřené památky a pomůžeme
rozvoji poutní turistiky

BUDOUCNOST

DÁME MLADÝM POŘÁDNÉ DŮVODY TU ZŮSTAT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Z Jeseníka do Olomouce za hodinu – železniční tunel pod Červenohorským sedlem,
urychlené dostavění D35
Ze základních škol si půjdou žáci vyzkoušet týdenní praxi na střední školu tzv. „Švýcarský model“
Kreativní ekonomika a hanácké Silicon Valley – high-tech ekonomika ve spojení
s Univerzitou Palackého
Start-up program podpory pro absolventy vysokých škol. Dotace začínajícím
živnostníkům z řad absolventů
Duální školství: polovinu učení stráví žák na střední škole, polovinu ve firmě na
praxi. Spolupráci se soukromým sektorem bude rozvíjet krajský koordinátor
Učňovská stipendia – firmy se budou dělit s krajem rovným dílem
Nejtalentovanější studenti získají stipendium od střední přes univerzitu až po
začátek podnikání
Kancelářské a obchodní prostory za zvýhodněných podmínek z nevyužitého
nemovitý majetku kraje
Konec ochromené dopravě. Koordinace klíčových dopravních staveb v jeden čas
mezi investory
Dokončení páteřních cyklostezek v kraji

ZDRAVOTNICTVÍ A SENIOŘI

NEZRADÍME TY, KDO PEČUJÍ O DRUHÉ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Přispějeme obcím na zubaře a obvodního lékaře
Hodinový vnuk – nastaví televizi, pomůže s počítačem, přimontuje poličku
Linka podpory pro seniory - reálná pomoc pro každého seniora
Prevence a řešení bezdomovectví. Podpoříme projekty sociálního bydlení
a sociálního podnikání
Rozvineme krajskou síť služeb a pomoci lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich
rodinám
Kraj jako vzor sociálně odpovědné firmy = sociálně odpovědné veřejné zadávání
Family Point v každém větším městě. Rodinné oázy nejen pro rodiče cestující za
službami
Krátké úvazky a pružná pracovní doba rodičům, kteří pracují na krajském úřadu
a v krajských příspěvkových organizacích
Restartujeme projekt Rodinných pasů. Ulehčíme rodinným rozpočtům
Potravinová banka i v okresních městech

Bezpečnost obyvatel Olomouckého kraje
Kraj má nezastupitelné místo při mimořádných a krizových situacích. Jeho systém
krizového řízení je zásadní při živelních pohromách, epidemiích, mimořádných
událostech. Bezpečnost obyvatel regionu je předpokladem jeho rozvoje. Jsme
přesvědčení, že prevencí krizových situací je precizní spolupráce všech
bezpečnostních složek státu a jejich částí na krajské úrovni, vysoká profesionalita
a dokonalá příprava. Jsme si vědomi rostoucího významu a potřeby rozšiřování
informací a vědomostí o možnostech individuální a veřejné ochrany a obrany pro žáky,
studenty, firmy a obyvatele kraje. Budeme se spolupodílet a podporovat akce armády
a bezpečnostních složek státu, které seznamují veřejnost s jejich prací.

●

Nadále budeme cíleně podporovat obce jako zřizovatele jednotek dobrovolných
hasičů v obnově a rozvoji hasičské techniky. Musí mít vybavení pro rychlý,
bezpečný a efektivní zásah i v těch nejnáročnějších podmínkách

●

Budeme dále rozvíjet Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje

●

Budeme podporovat dokončení účinných protipovodňových opatření v celém
kraji, pomůžeme s kvalitnějším monitoringem povodňových oblastí

●

Zasadíme se o zajištění tísňové péče pro seniory z Olomouckého kraje (viz
kapitola Sociální program)

●

Zlepšíme plynulost dopravy, zaměříme se na snížení dopravní nehodovosti.
Budeme modernizovat technicky zaostalou dopravní infrastrukturu. Podpoříme
projekty zvyšující bezpečnost provozu na silnicích a cyklostezkách

●

Odstraníme nejméně pět míst s nejvyšší nehodovostí v silniční síti
Olomouckého kraje

●

Dlouhodobě budeme předcházet možným krizovým situacím. Prevence je vždy
levnější a efektivnější než řešení důsledků krizových stavů

●

Podpoříme programy v oblasti prevence kriminality a ochranu obyvatel před
nežádoucími jevy způsobenými zneužíváním drog, například formou programů
snižování rizik

●

Ve spolupráci s policí, armádou, hasiči a dalšími odborníky připravíme
dokument Bezpečnostní politika, který bude mapovat hlavní bezpečnostní
hrozby kraje a nabízet řešení

●

Připravíme krajskou databázi pro „ztráty a nálezy“

●

Budeme spolupracovat s Národním centrem kybernetické bezpečnosti v oblasti
ochrany klíčových institucí kraje (nemocnice, krajský úřad, a další)

●

Zajistíme metodickou pomoc obcím v oblasti požární ochrany

Sociálně-zdravotní program pro Olomoucký kraj
Naším cílem je rozšířit spektrum služeb v přirozeném prostředí člověka tak, aby ani ve
vysokém věku či při chronickém zdravotním omezení nemusel natrvalo opouštět svůj
domov, pokud to není nezbytně nutné. Podpoříme proto rozvoj služeb, které rodinám
v obtížné situaci usnadní péči o příbuzné v přirozeném prostředí a pomohou lépe
skloubit náročné podmínky domácí péče s osobním a profesním životem. Zároveň se

zasadíme o rozšíření působnosti terénních služeb, které aktivně vyhledávají a oslovují
občany v tíživé životní situaci a pracují na zlepšení přímo v místě bydliště i v menších
obcích. Naší prioritou je rovněž zvýšení dostupnosti bydlení nebo podpora pobytových
služeb tzv. komunitního typu, které jsou svým charakterem bližší domácímu prostředí
než stávající institucionální zařízení/velké instituce.
Nemocnice Olomouckého kraje v minulosti změnily právní formu a byly pronajaty. Nyní
se musí nezbytně soustředit na udržení, popřípadě další růst kvality léčebné péče
a rozběhnutí funkčního systému následné a dlouhodobé péče. Novou výzvou je
vytvoření podmínek pro domácí hospicovou péči a reforma psychiatrické péče.

Sociální péče
●

Výrazněji podpoříme služby nebo péči v přirozeném prostředí, například terénní
služby a osoby pečující o své blízké doma

●

Budeme podporovat změnu systému pobytových služeb z velkých zařízení na
menší tzv. komunitního typu (deinstitucionalizace): například domovy pro
seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro paliativní
péči a další

●

Zasadíme se o spuštění registru žádostí o pobytové sociální služby v rámci
krajského informačního systému sociálních služeb, aby byla zřejmá skutečná
poptávka po pobytových službách v kraji

●

Olomoucký kraj potřebuje strukturu služeb a pomoci lidem s Alzheimerovou
nemocí a jejich rodinám, která bude zdravotnickou výzvou 21. století.
Rozvineme především nabídku ambulantních a terénních služeb pro usnadnění
života s touto diagnózou, stejně jako šíři služeb podpory a odlehčovacích služeb
pro pečující příbuzné

●

Nestátní neziskové poskytovatele sociálních služeb považujeme za
nezastupitelné partnery při řešení sociálních problémů kraje a chceme tuto
spolupráci posilovat

●

Podporujeme paliativní péči. Vytvoříme podmínky pro rozvoj domácí hospicové
péče, která umožní žít doma až do poslední chvíle

●

Uvědomujeme si nenahraditelnost odlehčovacích služeb, které zajistí, aby si
příbuzní pečující o nemocné členy rodiny mohli odpočinout nebo chodit do školy
a do práce (podpoříme například obce v budování domovinek pro seniory)

●

Spolu s ostatními kraji budeme usilovat o co nejrychlejší přijetí zákona
o sociálním/dostupném bydlení a zákona o sociálním podnikání, které mají
potenciál výrazně pokročit v řešení sociálního vyloučení, bezdomovectví
a existenční nouze rodin

●

Klíč k řešení otázek bezdomovectví, přetěžování systému sociální podpory
i hmotné nouze a rizikových projevů v rodině vidíme v zásadě Housing First
(tedy bydlení především). Olomoucký kraj musí zejména větším městům
pomoci s řešením otázky bezdomovectví, protože právě tam se koncentrují lidé
bez přístřeší z celého regionu. Kraj může v této oblasti pomoci například
založením Platformy dostupného a sociálního bydlení Olomouckého kraje,
která spojí regionální partnery z oblasti sociálního začleňování (s cílem zajistit
dostupné, návazné a sociální bydlení)

●

Zaměříme se na podporu dluhového poradenství. V Olomouckém kraji je
v exekuci 7,79 procenta obyvatel nad 15 let

●

Podpoříme inovace v sociálních službách:
o Budeme více podporovat alternativy k sociálním službám jako jsou
komunitní práce a předškolní kluby, které svým méně formálním
působením zvyšují důvěru v sociální služby a zlepšují jejich efekt
o Zvýšíme důraz na propojení zdravotních a sociálních služeb
o Budeme více využívat spolupráce různých odborníků při řešení
sociálních problémů (multidisciplinární týmy)
o V oblasti plánování a koordinace služeb zapojíme větší využití dat
a výzkumu (tzv. evidence based policy – politika založená na faktech)
o Rozhodování bude založené na znalostech a odbornosti. Více
zapojíme odborníky, akademický sektor nebo výzkumná centra
a pracoviště, lépe využijeme dostupná data a zvýšíme metodickou
podporu

●

Podpoříme rozvoj dobrovolnictví v sociální oblasti

●

Budeme usilovat o rozvoj motivačních opatření pro personál v sociálních
službách a souvisejících činnostech. Chceme zamezit časté fluktuaci
zaměstnanců, která se odráží v kvalitě poskytovaných služeb i v neobsazování
pracovních míst

●

V době nejistého ekonomického vývoje chceme rozvinout potenciál krajského
paktu zaměstnanosti jako platformy pro klíčové aktéry v regionu

●

Budeme usilovat o vznik regionálního centra pro podporu sociálního podnikání:
O Cílem je podpora firem, které budou zaměstnávat osoby
znevýhodněné na trhu práce a vytvářet ekonomicky udržitelný model
vlastního fungování
o Ve vztahu k sociální ekonomice rozpracujeme myšlenku sociálního
zemědělství
o Prověříme příležitost zapojit obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel
do tvorby krajinných prvků k zadržování vody, podpory biodiverzity
a dalších environmentálně žádoucích opatření v krajině

● Budeme klást důraz na metodickou podporu sociální práce především na
malých obcích, které nejsou dostatečně zasíťované sociálními službami
●

Posílíme síť služeb pro osoby s poruchou autistického spektra

Zdravotnictví
●

Vyhodnotíme současný nájemní vztah v krajských nemocnicích z pohledu
kvality a rozsahu poskytované péče

●

Nabídneme obcím odborné konzultace s lékaři - experty (například
psychiatrické péče)

●

Budeme usilovat o posílení pozice Fakultní nemocnice Olomouc jako
nezastupitelného, vedoucího a super specializovaného zdravotnického
zařízení v oblasti léčebné i vědecké a vzdělávací

●

Zajistíme dostupnost kvalitní zdravotní péče pro obyvatele kraje i ve
venkovských lokalitách

●

Připravíme zdravotnická zařízení na krizové situace

●

Podpoříme odlehčovací službu s potřebou celodenní péče

●

Budeme spolupracovat na vytvoření funkčního systému následné a dlouhodobé
péče, terénních zdravotnických služeb v koordinaci s terénními sociálními
službami

●

Přispějeme obcím na zubaře a obvodního lékaře. Podpoříme zubařské praxe
v odlehlých částech regionu, pediatry a praktické lékaře, aby byla zajištěna
základní lékařská péče

●

Vybudujeme záchytnou stanici na Jesenicku

●

Zasadíme se o aktivnější zapojení kraje v rámci probíhající reformy
psychiatrické péče a procesu transformace vybraných pobytových služeb pro
zdravotně znevýhodněné. Podpoříme organizace, které se do těchto aktivit
a procesů zapojují
o Chápeme nutnost rozvoje a podpory služeb pro duševně nemocné
(terénní i ambulantní služby, multidisciplinární týmy)
o Je potřeba řešit nedostatečné pokrytí péče o duševní zdraví dětí.
Proto budeme usilovat o navýšení počtu dětských psychiatrů
a dětských psychologů

Rodinná politika pro Olomoucký kraj
Cítíme, že rodina dnes není v ohnisku zájmu společnosti, což se negativně projevuje
v nepříznivém demografickém vývoji. Vzniká prostředí, které není přátelské pro rodiny
s dětmi nebo pro rodiny starající se o rodiče. Chceme podpořit soudržnost rodin, udržet
princip vzájemné péče rodičů o děti a dětí o rodiče a umožnit jim setrvávat
v přirozeném prostředí domova
●

Chceme, aby kraj lépe koordinoval oblast prorodinné politiky. Současný stav je
neefektivní, roztříštěný. Rodinná politika je průřezovou aktivitou, která se bez
koordinace krajským úřadem a bez spolupráce s neziskovým sektorem,
příspěvkovými organizacemi a soukromým sektorem neobejde

●

Zasadíme se o vznik rodinných oáz (Family Pointů) do každé obce s rozšířenou
působností, která nabídne rodičům cestujícím za službami s nejmenšími dětmi
zázemí pro odpočinek, nakrmení, nakojení či přebalení a krátkodobé pohlídání
dětí

●

Budeme podporovat vybudování rovnoměrně rozložené sítě služeb pro rodiny
s dětmi - mateřská a rodinná centra

●

V rámci dotačního titulu Programu obnovy venkova chceme klást větší důraz
na přístup obcí k prorodinné politice

●

Na krajském úřadě a v krajem zřizovaných organizacích usnadníme návrat
rodičů s dětmi do práce podporou pracovních míst na částečný úvazek, pružné
pracovní doby a práce formou home-office

●

Nedopustíme rušení sítě základních venkovských škol

●

Chceme aktivně rozvíjet kampaně Společnost přátelská rodině, ocenit vstřícný
přístup veřejnosti a komerční sféry k rodině a rodičům

●

Budeme podporovat projekty, které pomohou rodinám v péči o nesoběstačné
příbuzné. Vytvoříme podmínky pro rozvoj domácí hospicové péče
a odlehčovacích služeb pro ty, kteří pečují o zdravotně postiženého člena
rodiny. Rozvineme možnosti zápůjčky zdravotnických pomůcek pro neformální
pečovatele v domácím prostředí. Podpoříme rodiny, které se souběžně starají
o děti i rodiče

●

Podpoříme projekty pro lepší dopravu rodičů s kočárky a malými dětmi k lékaři,
za službami a za prací

Krajina a životní prostředí v Olomouckém kraji
Boj se suchem a adaptace na změnu klimatu se musejí stát skutečnými prioritami
kraje. Prosadíme konkrétní opatření, která povedou k lepšímu zasakování vody
v krajině, snížení eroze půdy, přírodě blízkým úpravám vodních toků, dlouhodobě
udržitelné obnově lesů a zvrácení současného negativního trendu, kdy stromů ve
volné krajině neustále ubývá. Výsledkem bude zdravější, pestřejší a druhově bohatá
krajina s menší náchylností k suchu, než je tomu nyní. V oblasti energetiky,
infrastruktury veřejných i soukromých budov a odpadového hospodářství budeme
realizovat moderní, chytrá a efektivní řešení. Přispějeme tím k menší uhlíkové stopě
kraje, lepšímu zacházení s dešťovou vodou a vyšší úrovni energetické soběstačnosti
kraje i jeho obyvatel. Umožníme vyhlášení stavu klimatické nouze na území kraje.
Toto symbolické gesto je pro nás krok k uskutečnění konkrétních opatření při řešení
sucha a dopadů klimatické změny

Boj se suchem, zadržování vody, pestrá a zdravá krajina
●

Zřídíme krajský fond na pomoc s přípravou a realizací projektů na
zadržování vody v krajině. Sloužit bude především obcím na území kraje.
Fond bude podporovat například zakládání mokřadů, průlehů, tůní,

remízků, zasakovacích a zatravňovacích pásů, revitalizace, změlčování
a prodlužování vodních toků či rušení meliorací. Umožňovat bude i nutné
výkupy pozemků. Krajský úřad poskytne obcím poradenství a podporu
pro sdílení know-how a šíření dobré praxe
●

Zavedeme krajský dotační titul určený zemědělským subjektům na
dosazování a výsadbu stromořadí na okrajích polí a podél polních cest
a také remízků. Cílem je motivovat zemědělce realizovat na jejich
pozemcích výsadbu stromů za účelem prevence eroze půdy, lepšího
zasakování vody a žádoucího zvýšení segmentace zemědělské krajiny.
Titul bude částečně napravovat negativní efekty špatně nastavených
státních dotací, které k těmto činnostem zemědělce dostatečně
nemotivují

●

Podpoříme výsadbu a obnovu stromořadí podél silnic v majetku kraje

●

Zasadíme se o pestré druhové skladby lesů a posílení jejich
mimoprodukční funkce. Budeme motivovat vlastníky lesních pozemků k
trvale udržitelnému hospodaření v lesích. Podpoříme obnovu lesů
dotčených následky klimatických změn

●

Budeme chránit bonitní hanáckou půdu před zastavováním. Při
plánování nových průmyslových zón a logistických center budeme
upřednostňovat opuštěné průmyslové areály s cílem minimalizovat
zábor zemědělské půdy. Kraj musí využít svou zákonodárnou iniciativu
a předložit návrh zákona na ochranu zemědělské půdy a biodiverzity,
jímž se podstatně zvýší plocha útočišť pro hmyz a divoká zvířata
v zemědělské krajině a omezí se používání zemědělské chemie

●

Vyvoláme jednání s Povodím Moravy o nových přírodě blízkých
opatřeních na vodních tocích, která sníží riziko bleskových záplav
a zároveň zvýší retenční kapacitu povodí (například rozvolnění potoků
a řek, uvolnění prostoru pro mokřady v nivě)

●

Iniciujeme a podpoříme projekty na zasakování vody do okolní půdy při
nadstavech hladiny v řekách

●

Budeme dbát na ochranu současných kvalitních zdrojů pitné vody.
Odmítáme riskantní těžbu nerostných surovin, která by mohla mít
negativní vliv na podzemní vody. Budeme důsledně dbát na dodržování
limitů hluku a prašnosti

●

Podporujeme trvalé zrušení územní ochrany labské větve vodní cesty
Dunaj – Odra – Labe. Projekt kanálu je ekonomicky nevýhodný
a environmentálně škodlivý

●

Vyvineme zákonodárnou iniciativu
udržitelných místních zdrojů

pro

vyšší

využívání

trvale

Adaptace sídel na změnu klimatu – modrozelená infrastruktura,
dešťová voda jako zdroj, moderní energetika, čistší ovzduší
●

U budov ve vlastnictví kraje spustíme pilotní projekty na realizaci technicky
vhodných opatření ke snížení jejich ekologické zátěže a negativních teplotních
dopadů na okolí: zastínění (venkovní žaluzie), zelené fasády, zelené střechy,
dvojí rozvody (splachování tzv. šedou vodou), střešní sluneční kolektory či
solární elektrárny, zasakování či jímání dešťové vody ze střech a zpevněných
povrchů (například na zálivku)

●

U rodinných domů připravíme pilotní projekty na podporu střešních solárních
panelů se sdíleným bateriovým úložištěm elektrické energie

●

Spustíme postupný přechod krajských institucí a budov na nákup elektrické
energie z obnovitelných zdrojů. Při rekonstrukci budov budeme klást maximální
důraz na energetické úspory

●

Podpoříme ekologizaci lokálních topenišť. Budeme usilovat o zvýšení alokace
na kotlíkové dotace v kraji a o zavedení půjček pro žadatele o dotace, kterým
chybí vlastní finance na výměnu kotle

●

Zahrneme problematiku adaptačních a mitigačních opatření do procesu
přípravy investic kraje a krajských organizací, do strategických dokumentů a do
koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

●

Změníme dosavadní přístup k dešťové vodě s cílem vytvořit modrozelenou
infrastrukturu. Budeme aktivně iniciovat změnu zavedené metodiky územního
plánování s větším důrazem na podíl zelených ploch s aktivní retenční
schopností v zastavěném území i ve veřejných prostranstvích

Odpady – méně a efektivněji
●

Revidujeme krajský plán odpadového hospodářství tak, aby se minimalizovala
tvorba odpadů (zero waste) a narostlo jejich třídění. Podpoříme možnosti

sdružování obcí i vzniku regionálních a místních svazků obcí pro nakládání
s komunálními odpady, které povedou ke vzniku funkčního a ekonomicky
optimálního systému odpadového hospodářství
●

Postavíme mechanicko-biologické úpravny směsného komunálního odpadu.
Jeho důkladnějším tříděním dosáhneme ekonomicky a ekologicky
efektivnějšího způsobu likvidace, než je jeho energetické využití

●

Podpoříme budování a modernizaci kanalizace a ČOV v malých obcích

Další střípky
●

Při zadávání veřejných zakázek se nebudeme řídit pouze cenou. Zohledníme
i životnost, opravitelnost či ekologickou stopu nakupovaného zboží a služeb

Školství
Chceme, aby mladí lidé měli příležitost prozkoumat možnosti svého budoucího
rozvoje. Budeme spolupracovat se základními školami a zajistíme, aby žáci vyšších
ročníků v průběhu let mohli navštívit různé střední školy, firmy, řemeslníky
i zaměstnání svých rodičů. Aby jednou mohli dělat práci, která je bude bavit a najdou
v ní uplatnění.
●

Zavedeme Švýcarský model. Žák 2. stupně základní školy v období od sedmé
třídy do 1. pololetí 9. třídy navštíví třikrát na jeden týden střední školu, na které
by chtěl studovat. Z těchto tří škol by měla být alespoň jedna zaměřená na
řemeslo. Kraj připraví metodickou a finanční podporu

●

Ve spolupráci s obcemi podpoříme základní školy, které připravují kvalitní
studenty pro studium na středních školách. Využijeme dobré praxe online výuky
v období koronaviru, výborný učitel tam bude moct učit na více školách formou
online

●

Propojíme školy a praxe. Známe nástroje, které zjistí efektivitu školy. Vytvoříme
webový portál umožňující vhled do školy ze tří stran: škola, student, praxe

●

Podpoříme školy, které pracují s nadanými studenty, podporují ochranu
životního prostředí, mají ekologické programy a rovný přístup ke vzdělávání

●

Podpoříme školy v jejich úsilí naučit žáky orientovat se v množství informací,
umět s nimi pracovat a aplikovat je. Posílíme výuku prostřednictvím
zavedeného předmětu Mediální výchova na všech středních školách

●

Zasadíme se o důslednější prevenci kyberšikany, zlepšení vztahového klimatu
na středních školách a podporu e-bezpečí, protože je dokázáno, že
v posledních letech se velká část šikany přesunula do online prostředí

●

Podpoříme dovoz čerstvých regionálních potravin do stravování ve školních
jídelnách a školkách. Upřednostníme kvalitní stravu bez polotovarů opřenou
o dobrou praxi hnutí Skutečně zdravá škola. Budeme podporovat pestrou
nabídku a zvyšovat podíl biopotravin

●

Budeme podporovat zachování základních škol v malých obcích

●

Podpoříme rozvoj spolupráce škol mezi firmami v kraji a institucemi výzkumu
a vývoje a spolupráci s hospodářskými komorami. Absolvent střední školy by
měl být schopen vstoupit do pracovního procesu, případně začít podnikat,
založit a rozvíjet svou živnost či pokračovat v dalším formálním i neformálním
studiu. Budeme podporovat nadané a mimořádně nadané studenty vytvořením
Krajské sítě nadání, která by mohla v budoucnu kraji přinést pracovní síly do
vědeckých center

●

Budeme podporovat rozvoj základních uměleckých škol a center volného času,
organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu a neformální vzdělávací
činnosti. Podpoříme je konkrétními projekty a podporou prezentací těchto škol
a center

●

Budeme podporovat formy dobrovolnictví ve školách jako příležitost pro rozvoj
prosociálního chování, ať už se jedná o patronáty škol při pomoci starým lidem
nebo postiženým dětem a další projekty

●

Budeme nadále podporovat pestré formy ekologické výchovy, školských
projektů zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí. Zachováme
krajské podpory těchto projektů a posílíme je

●

Budeme nadále podporovat sociální začleňování tělesně handicapovaných
žáků do škol a budeme se snažit pomáhat v odhalování zvýšených rizik šikany
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Toho docílíme zvýšenou
podporou kraje konkrétním školním poradenským pracovištěm

●

Pokusíme se přispět ke snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.
Chceme umožnit maximální rozvoj žáků a studentů

●

V rámci Strategie MŠMT se budeme jako kraj podílet na vytvoření profesního
standardu učitele a ředitele. Podpoříme úpravy v oblasti konkurzního řízení
a rozpracujeme další postupy, jak ovlivňovat kvalitu výběrového procesu
a snížit vytížení ředitelů ekonomickými, organizačními a administrativními

činnostmi
●

Budeme spolupracovat s MŠMT na ustavení středního článku řízení , jehož
úkolem bude metodická podpora školám na daném území, poskytování
aktuálních informací z oblasti školství, právní poradenství, zprostředkování
komunikace mezi centrem a školami, podpora kooperace, sdílení zkušeností.
Zasadíme se o realizaci v rámci Asociace krajů a Svazu měst a obcí

●

Podpoříme ředitele jako garanty kvalitní pedagogické práce. Budeme
spolupracovat s MŠMT na popisu standardů kvality. Umožníme rozdělení
statutární role mezi „ředitele pro vzdělávání“ a jemu podřízeného
„manažera/správce neboli technického ředitele“, podobně jako je to na
vysokých školách ve vztahu rektor–kvestor nebo děkan–tajemník

●

V rámci snižování administrativní zátěže podpoříme zřizovatele škol v tom, aby
přebrali maximum povinností spojených se správou budov, veřejných zakázek
projektovou administrativou, účetnictvím a podobně. Zasadíme se o změnu
organizační struktury řízení Olomouckého kraje a to tak, aby řídícím orgánem
příspěvkových organizací byl jeden odbor a nikoli tři

●

Podpoříme vysoké školy ve zvyšování kvality výuky a vědy cílenými dotacemi
například na vybudování laboratoří nebo pokrytí nákladů na hostující experty
a vědce

●

Podpoříme spolupráci mezi vysokými školami, veřejným sektorem a firmami
v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu know-how, například zapojením
expertů z hospodářské a veřejné sféry do výuky nebo podporou studentských
stáží

Řízení krajského úřadu
Otevřenost a vstřícnost kraje vůči občanům a obcím musí být základem práce krajské
samosprávy. Místní znalost problémů a starostí obyvatel je naší přidanou hodnotou,
kterou přinášejí především zkušení komunální politici.

Transparentnost a dobré hospodaření Olomouckého kraje
●

Rozšíříme setkávání starostů, krajské samosprávy a státní správy
k požadovaným tématům prostřednictvím výjezdů do všech částí kraje

●

Zřídíme kontaktní a informační místo krajského úřadu, které zařídí
a dohodne konzultace s úředníky, poradí s postupy ve státní správě
i krajské samosprávě

●

Zásadní personální rozhodnutí ve struktuře krajského úřadu budeme
realizovat po projednání ve věcně příslušných výborech a komisích
s takovým předstihem, aby k nim mohla vzniknout reálná odborná
diskuse

●

Rozpočet kraje předložíme do finančního výboru s takovým předstihem,
aby k němu mohla proběhnout reálná odborná diskuse

●

Optimalizaci, slučování příspěvkových organizací kraje, budeme
realizovat pouze v odůvodněných, spíše ojedinělých případech
v souladu s názory odborné veřejnosti a zástupců dotčených obcí

●

Chceme posílit transparentnost výběrových řízení u zakázek
financovaných krajem. K soutěžím budeme zveřejňovat dostatek
informací, přihlašovací kritéria budeme stanovovat dostatečně široká.
Stále v této oblasti vidíme rezervy

●

Naší prioritou je vyrovnaný krajský rozpočet s akcentem na hospodářský
růst. Cílem je posílení investic a snížení zadlužení Olomouckého kraje.
Proto alespoň třetina případného rozpočtového přebytku musí být
alokována na snížení celkového krajského dluhu

Hospodářský program pro Olomoucký kraj
Budeme usilovat o zastavení tzv. odlivu mozků z našeho kraje především ve věku
absolventů vysokých škol. Současně některé strukturálně postižené části kraje trápí
vyšší nezaměstnanost a nízké mzdové ohodnocení za práci. Mladým absolventům
a strukturálně postiženým oblastem chceme snížit daňovou zátěž a zvýhodnit
podnikání.
Náš kraj nemá těžký průmysl, zato má špičkové vědce. Jejich práce je často známá
více v zahraničí než v našem kraji a jejich výsledky tak v drtivé většině případů kupují
zahraniční firmy, které je umějí využít pro obrovské tržby. Naší snahou je to změnit.
Chceme vybudovat silné inovační centrum, kde najdou prostor místní firmy. Díky úzké
spolupráci s vědci budou možné využívat jejich poznatky. Musíme dohnat
Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, které nás v této oblasti v posledních letech
předběhly.

Hospodářský růst a zaměstnanost
●

Maximálně využijeme evropských prostředků z programu ITI, především pro
dokončení silničního/dálničního a železničního propojení trojměstí Olomouc–
Přerov–Prostějov, které zajistí dopravní obslužnost do zaměstnání a za
vzděláním

●

Zasadíme se o legislativní změny daňových předpisů pro zvýhodnění podnikání
ve strukturálně postižených oblastech kraje (Jesenicko, Vidnavsko, Libavsko,
Moravskoberounsko a další). Máme připraven legislativní návrh, který se
budeme snažit prosadit i s podporou jiných krajů. Tento model se osvědčil
například v Rakousku či Švýcarsku, kde lidé v horských regionech platí nižší
daně. Smyslem je podpora obyvatel v oblastech, kde je život náročnější, často
i nákladnější. Jasně podpoříme ty, kteří náš venkov v horských a odlehlých
oblastech dělají živým

●

Budeme podporovat rozvoj našich škol s důrazem na propojení s praxí.
Podpoříme podnikání mladých lidí formou start-up projektů. Zachováme
učňovská stipendia, náklady na ně si nově rozdělí z poloviny Olomoucký kraj
a firma, pro kterou se učeň připravuje (stipendia 50/50)

●

Podpoříme sociální podnikání. Jde o úspěšný model, jak se mohou lidé
s různým typem postižení zapojit do práce. Zároveň chápeme krajský úřad jako
vzor sociálně odpovědné firmy, což musí být vidět také ve veřejném zadávání
(ve vazbě na připravovaný zákon o sociálním podnikání)

●

Malé a střední podnikání má naši podporu. Budeme bedlivě sledovat vytvoření
příznivých podmínek pro podnikání šetrné k životnímu prostředí. Podpoříme
širší spolupráci kraje s investory (společné projekty veřejného a soukromého
sektoru)

●

Musíme zastavit odliv mozků z našeho kraje. Budeme usilovat o společný
projekt kraje a univerzity - start-up program podpory pro absolventy univerzit

●

Zavedeme dotace začínajícím živnostníkům z řad absolventů

●

Poskytneme kancelářské a obchodní prostory za zvýhodněných podmínek.
Nevyužitý nemovitý majetek kraje adaptujeme jako levné startovací kanceláře
a zasedací místnosti

●

Předpokladem pro podnikání mladých především v e-bussinesu je především
pokrytí kraje dostupným vysokorychlostním internetem

●

Podpoříme kulturní a kreativní odvětví a zaměříme se podporu produktů
a služeb s vysokou přidanou hodnotou

●

Budeme usilovat o spolupráci kraje s Ministerstvem průmyslu a obchodu,
agenturou CzechInvest, Hospodářskou komorou ČR a Asociací malých
a středních podniků ČR ve prospěch (marketingové) podpory aktivit místních
podniků v zahraniční a zahraničních aktivit v Olomouckém kraji (konference,
školení, výměna zkušeností, kulatý stůl s podnikateli, podpora obchodních
delegací, politická podpora projektům)

Program rozvoje dopravy pro Olomoucký kraj
Oblast dopravy je jednou z nejdůležitějších z pohledu krajské samosprávy. S dopravní
infrastrukturou se denně setkává téměř každý. I kvůli vysokým investicím z veřejných
peněz se této oblasti věnujeme intenzivně a podrobně. Chceme dále rozšiřovat
a zkvalitňovat krajský integrovaný dopravní systém. Budeme se řádně starat o silnice
II. a III. tříd a podporovat dobudování rychlostních komunikací.

Pěší a cyklistická infrastruktura
●

Při návrhu řešení dopravního prostoru budeme již od počátku postupovat
principem chodec – cyklista – auto

●

Prosadíme realizaci železničního tunelu pod Červenohorským sedlem. Cesta
mezi Jeseníkem a Olomoucí potrvá hodinu

●

Budeme nadále podporovat úpravy přechodů pro chodce a autobusových
zastávek na krajských komunikacích pro zvýšení bezpečnosti a bezbariérové
užívání

●

Budeme naplňovat Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.
Na celém území kraj podpoříme budování cyklotras a cyklostezek

●

Zasadíme se o lepší součinnost cyklistické a železniční dopravy. Ve vlacích
rozšíříme prostor pro jízdní kola, pro nedoprovázenou dopravu podpoříme
výstavbu dostatečně kapacitních parkovišť pro jízdní kola u železničních stanic
a zastávek

Návrhy nových cyklostezek by měl daleko více zohledňovat cyklistiku nejen jako
formu rekreace, ale zejména jako formu bezmotorové dopravy (do práce, do
školy a podobně)
● Zasadíme se o dokončení páteřních cyklostezek v kraji, primárně jejich
chybějících úseků
●

●

Přes Drahanskou vrchovinu propojíme Olomoucký kraj s Pardubickým
a Jihomoravským krajem. Spojíme také obě arcibiskupská města Olomouc
a Kroměříž

●

Rozšíříme aktivity krajského cyklokoordinátora a starostům pomůžeme
s přípravou jejich projektů

●
●

Podpoříme rozvoj zázemí pro nové formy ekologické dopravy (např. možnost
dobíjení baterií pro elektrokola)

Železniční infrastruktura
●

Zachováme obsluhu celé železniční sítě v Olomouckém kraji osobními vlaky
minimálně ve stávajícím rozsahu. Na lokálních regionálních tratích se zasadíme
o zachování přiměřené dopravní nabídky. Po dohodě se samosprávami
zvážíme v regionech obnovení železniční dopravy tam, kde byla v uplynulých
letech neuváženě redukována

●

Podpoříme konkurenční prostředí v železniční dopravě. Budeme usilovat
o výběrová řízení na zajištění regionální dopravní obslužnosti

●

Zasadíme se o elektrifikaci tratě Uničov – Šumperk

●

Zasadíme se o elektrifikaci páteřní tratě Jeseník – Zábřeh

●

Budeme usilovat o zlepšení vozového parku na železnici. Olomoucký kraj
nesmí být odkladištěm zastaralých souprav, vyřazovaných v jiných regionech
a zemích. Budeme pokračovat ve výměně vozového parku za bezbariérový,
který umožní cestování nejen zdravotně postiženým, ale i ostatním skupinám
cestujících se specifickými nároky na přepravu jako jsou rodiče s kočárky nebo
senioři

●

Podpoříme rekonstrukce železničních stanic a jejich úpravy na přestupní uzly
s jinými druhy dopravy i rekonstrukce a elektrifikace vybraných železničních
tratí s velkým významem pro region. Jedná se zejména o tratě Hranice na
Moravě – Přerov – (Olomouc) – Brno, Olomouc – Uničov a horská trať Zábřeh
– (Šumperk) – Hanušovice – Jeseník

●

Podpoříme územní přípravy krátkých spojovacích úseků mezi stávajícími
železničními tratěmi, které mohou znamenat zásadní rozšíření nabídky
železničního spojení, především mezi Přerovem a Prostějovem

●

Budeme usilovat o vznik nových železničních zastávek na stávajících tratích

● Zasadíme se o elektrifikaci, modernizaci a zrychlení tratě Olomouc – Senice na
Hané (Litovel) a Olomouc – Hrubá Voda, k zastávkám (dopravním terminálům)
přivedeme příměstské autobusy, cyklostezky a podpoříme zde vybudování P+R
parkovišť

Silniční infrastruktura
●

Kraj musí začít koordinovat dopravní stavby na svém území mezi všemi
investory (zabránit souběhu klíčových dopravních staveb, který ochromí
dopravu) a moderovat jejich společné plánování investic

●

Budeme usilovat o přípravu, realizaci či dokončení klíčových dopravních staveb
v kraji: propojení D1, zahájení D35, silniční rychlostní triangl Olomouc – Přerov
– Prostějov, D44 Mohelnice – Zábřeh – Šumperk

●

Za klíčový považujeme rozvoj elektromobility v kraji a vytváření infrastruktury
pro hybridní vozidla. Při nákupech pro vozový park krajského úřad a dalších
příspěvkových organizací budeme přihlížet k ekologickému stavu vozidla

●

Budeme pokračovat v rekonstrukci silnic II. a III. tříd v majetku Olomouckého
kraje s důrazem na posílení a právní zajištění systémového financování SFDI.
Cílit budeme zejména na odlehlejší oblasti s dlouhodobě zanedbanou dopravní
infrastrukturou

●

Zlepšíme údržbu komunikací. Nutné je zejména sekání vzrostlé trávy
v nepřehledných úsecích silnic, častější obnova vodorovného značení pro
bezpečnější jízdu v noci a za snížené viditelnosti, čištění krajnic a příkopů pro
odtok vody mimo komunikace, ne po jejich krajnicích (riziko aquaplaningu,
odstřikování vody na chodce a budovy)

●

Zapojíme místní živnostníky, zejména zemědělce, do údržby komunikací
nižších tříd – údržba odvodnění, sekání trávy, úklid sněhu a další činnosti, které
dnes nejsou vykonávané v dostatečné míře. Práce bude prováděná
zaměstnanci a technikou, která je dostupná přímo v místě. Pomůžeme tím
udržení zaměstnanosti na venkově, snížení nákladů a zvýšení kvality práce
(dobrá znalost místních podmínek, zájem na zlepšení situace v blízkosti
bydliště, okamžitá reakce například při živelních pohromách)

●

V případě silně zatížených silnic II. a III. třídy podpoříme výstavby obchvatů.
U méně zatížených komunikací upravíme průtahy obcemi s důrazem na
omezení negativních účinků na obyvatele a zvýšení bezpečnosti

Infrastruktura pro MHD
●

Podpoříme výstavbu přestupních terminálů u železničních stanic a zastávek

●

Podpoříme přípravy kolejového propojení olomoucké tramvajové sítě
s regionální železniční dopravou („vlakotramvaj“ či systém „tram-train“) na
tratích 275 Olomouc – Senice na Hané a 310 Olomouc – Hlubočky

●

Zasadíme se o lepší napojení vlakových a autobusových spojů pro každodenní
cesty do zaměstnání, škol a domů. Chceme plně integrovanou městskou,
příměstskou a regionální dopravu

●

Zahrneme požadavky na klimatizaci vozidel veřejné dopravy do výběrových
řízení

● Budeme aktivně spolupracovat se statutárním městem Olomouc na přípravě
nového autobusového nádraží v blízkosti hlavního vlakového nádraží
v Olomouci, které by mělo řešit i snazší přestup cyklisty a řidiče osobního vozu
na vlak, autobus a MHD

Integrovaná mobilita
●

Podporujeme zásadní koncepční změnu plánování mobility a veřejného
prostoru tak, jak je popsána v konceptu „Města s dobrou adresou“

●

Naším cílem je dopravní systém postavený na udržitelných formách dopravy,
odlehčující stávající silniční síť a zvyšující se rychlost, plynulost a bezpečnost
dopravy

●

Cyklostezky, pěší trasy, parkovací systém a systém veřejné dopravy nesmějí
existovat vedle sebe, ale musejí na sebe maximálně navazovat a být vzájemně
propojené. Podpoříme vznik integrovaných řešení – cyklostezky k nádražím,
parkoviště P+R u přestupních terminálů hromadné dopravy

●

Konec chátrajícím nádražím. Budovy musejí být postupně přestavěny na
moderní přestupní terminály mezi jednotlivými druhy dopravy a poskytovat
komfortní zázemí cestujícím.

Program pro kulturu, kreativitu a kulturní
dědictví v Olomouckém kraji
Kulturní infrastruktura našeho regionu je nesmírně bohatá – síť knihoven, kulturních
domů, muzeí, galerií i prostorů pro scénické umění činí z Olomouckého kraje místo
s rozsáhlým kreativním potenciálem. Kulturní památky spolu s architektonicky
a duchovně významnými stavbami jsou lákavé i pro turisty či filmaře. Schopnosti
tvořivých lidí v našem regionu jsou příležitostí i pro široké spektrum kreativních
průmyslů (oborů?) jako je design, architektura či digitální technologie. Pojďme vsadit
na kulturu a kreativitu v regionu a vytvořit z Olomouckého kraje místo, jehož
ekonomický růst bude stát na tvůrčím potenciálu s vysokou přidanou hodnotou.
Pojďme využít toho, že kultura spojuje a zapojuje i ty, kteří jsou na okraji společnosti.

Živá kultura
●

Zavedeme kulturní stravenky, prostřednictvím kterých podpoříme regionální
kulturní instituce a zpřístupníme umění širšímu spektru obyvatel (důraz na děti
a mládež)

●

Budeme usilovat o zajištění stabilního financování nejvýznamnějších kulturních
institucí působících v našem regionu a rozvineme jejich činnost tak, aby byly
přístupné všem obyvatelům kraje

●

Zasadíme se o zvýšení zájmu filmařů o náš region a podpoříme rozvoj filmové
kanceláře, která do Olomouckého kraje přitáhne české i zahraniční filmové
štáby

●

Zachováme podporu lokálních slavností a hodů, budeme usilovat o propagaci
místní kultury formou regionálních soutěží, ocenění a zapojením do národních
a mezinárodních aktivit a sítí profesionálního i amatérského umění

●

Budeme usilovat o zachování sítě veřejných knihoven a podpoříme jejich přerod
v obecní informační, kulturní a komunitní centra (internet, zajištění vstupenek
na kulturní akce, zázemí pro spolkovou činnost)

●

Prosadíme, aby krajská kulturní komise nebyla složena výhradně z politických
nominantů, ale byla posílena o nezávislé odborníky. Personálně posílíme odbor
kultury o experty, kteří kulturním subjektům pomohou s čerpáním zahraničních
finančních zdrojů a rozvojem mezinárodní spolupráce

●

Podpoříme spolupráci kulturních institucí a škol, využijeme potenciál kulturních
institucí pro výuku. Zapojíme do výuky kreativce, kteří pozvednou zájem dětí
chodit do školy

Kulturní dědictví
●

Budeme pokračovat v dalším zviditelnění památek v rámci turistického ruchu
Zasadíme se o zpřístupnění uzavřených památek

●

Zvýšíme celospolečenský zájem o církevní stavby, které tvoří nejcennější část
uměleckého a architektonického kulturního dědictví. Ve spolupráci s církvemi
najdeme možnosti důstojného využití těchto staveb pro veřejnost a cestovní
ruch

●

Budeme podporovat projekt výstavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO)
a zachování poutní aleje pod Svatým Kopečkem jako součásti unikátní barokní
krajinné kompozice

●

Rozpracujeme stávající systém dotací na obnovu kulturních památek i památek
místního významu (např. drobné sakrální památky). Zhodnocení kulturního
dědictví může být cenný impuls pro místní komunitu i cestovní ruch

●

Zavedeme nárokové dotace na nejohroženější památky vyhlášením programu
„Desetiletí obnovy kulturních památek Olomouckého kraje“ s dostatečnou
alokací a s povinností finanční spoluúčasti, ale zároveň s možností kombinace
s jinými finančními zdroji

●

Podpoříme obnovu krajinného rázu - projekty obnovující tradiční krajinotvorné
prvky (drobné sady, aleje, remízky, louky)

Program rozvoje cestovního ruchu a destinační
management v Olomouckém kraji
Cestovní ruch na území Olomouckého kraje má dva pilíře – přírodní turistiku Jesenicka
a památkovou turistiku střední Moravy. Pokud má být strategie rozvoje cestovního
ruchu kraje efektivní, měla by respektovat rozdílné podmínky a požadavky těchto dvou
regionů.

Akcentujeme rozvoj oblasti střední Moravy v duchu historickém, kulturním a zcela
přirozeně také v geografickém. Dáváme tedy důraz na hlubší spolupráci se Zlínským
krajem – vytvoření společného destinačního managementu nebo alespoň úzká
koordinace cílů.

●

Zrealizujeme cyklotrasu Olomouc – Kroměříž. Rozvineme propojení
cyklostezek na Beskydy, Jeseníky a jižní Moravu. Vznikne tedy přirozená
a bezpečná křižovatka na střední Moravě, která bude mít přínos pro služby
cestovního ruchu a zesílí efekt vynaložených investic

● Podpoříme rozvoj památek a drobných staveb v krajině. Střední Morava je
unikátním koncentrovaným regionem zejména barokních staveb a památek.
Zasadíme se o jejich obnovu (boží muka, barokní sýpky, selské statky, kostely,
zámečky, zámky, zahrady, věže i velké stavby v Olomouci, Tovačově nebo
Kroměříži)
●

Budeme podporovat živé tradice cestovního ruchu jako jsou agroturistika,
poutní stezky, řemesla a kultura

● Zaměříme se na projekty přeshraniční spolupráce v oblastech JavornickoKlodzko a Zlatohorsko
● Zpřístupníme kulturní památky pro rodiny s dětmi za symbolickou cenu,
případně při zakoupení karty cestovního ruchu

● Budeme podporovat další rozvoj poznávací a aktivní turistiky, lázeňství
a kulturní turistiky. Vedle tradičních forem cestovního ruchu se zaměříme i na
podporu těch nových, jako je například poutní nebo církevní turistika. Budeme
pokračovat v úspěšných projektech (např. Noc Kostelů) a podpoříme vznik
projektu Otevřené brány (zpřístupnění sakrálních památek během letní sezony
s průvodcovstvím)
● Podpoříme trávení dovolené v Olomouckém kraji, prohloubíme spolupráci
s Moravskoslezským krajem
● Budeme propagovat památky UNESCO, duchovní poutní cesty, církevní
turistiku, podpoříme projekt „Duchovní osa Moravy“
● V případě turistických cílů, které jsou podporované z rozpočtu Olomouckého
kraje, zavedeme standardy slušného a vstřícného přístupu ke klientům.
Nastavíme přiměřené ceny turistických služeb na úrovni krajského průměru

(poplatky za parkování, fotografování a filmování), zrušíme zbytečné zákazy
a restrikce
●

Turistika:
o Budeme pečovat o světově unikátní značení Klubu českých turistů
a podpoříme činnost jednotlivých odborů
o Podpoříme organizace propagující aktivní trávení volného času
v přírodě a udržitelný cestovní ruch
o Do projektu Seniorské cestování zapojíme všechny sousední kraje

Program rozvoje zemědělství a venkova v
Olomouckém kraji
Naším cílem bude posílit konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělské výroby
v Olomouckém kraji. Zajistíme lepší komunikaci mezi zemědělci, výrobci regionálních
potravin a veřejnou správou. Regionální potraviny z Olomouckého kraje potřebují další
posílení marketingové podpory.
●

Podpoříme poptávku po regionálních zemědělských produktech. Budeme
systematicky podporovat místní producenty a propagovat regionální produkty
například zvýšeným odběrem jejich výrobků do organizací v působnosti
Olomouckého kraje

●

Podpoříme sdílené veřejné služby

●

Zasadíme se o další rozvoj značek Hanácká regionální potravina a Jesenická
regionální potravina

●

Podpoříme specializované výroby (včelařství, ovocnářství, drobné chovatelství)

●

Budeme podporovat dobrovolné svazky obcí a aktivity Místních akčních skupin
(MAS), které jsou tvořeny vyváženým poměrem zástupců samosprávy,
podnikatelů a neziskového sektoru

●

Zvážíme realizaci pilotního projektu pro rozdělení finančních prostředků
z Programu obnovy venkova pro MAS s cílem decentralizace směrem k obcím

●

Poradní orgán hejtmana (stálý poradní sbor) bude spolupracovat se starosty
z celého kraje a se starosty z obcí s rozšířenou působností uspořádá jednou za
čtvrt roku setkání

●

Budeme pokračovat v podpoře ekologického zemědělství, zachování tradičních
plodin, rozšíření trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech
a podporovat jejich užitečné zatížení hospodářskými zvířaty

●

Zaměříme se na zvýšení návštěvnosti venkova dalším rozvíjením moderních
forem cestovního ruchu (poutní turistika, agroturistika, ekoturistika,
hipoturistika, cykloturistika a podobně)

Spolky, mládež, volný čas a sport pro všechny
Sport a aktivní prožití volného času jsou nedílnou součástí zdravého života všech
generací. Hrají také nenahraditelnou a podstatnou roli ve vzdělání a výchově mladé
generace. Podporou jejich rozvoje získáváme účinného spojence v boji proti obezitě
a civilizačním chorobám populace v našem kraji. Zdravá, aktivní rodina je náš cíl.
●

Budeme podporovat pohybovou aktivitu dětí a mládeže bez ohledu na jejich
sportovní výkonnost

●

Výrazně posílíme programy podpory nevrcholového sportu a volnočasové
činnosti dětí a mládeže

●

Vrcholový sport budeme podporovat s cílem zajistit podmínky výkonnostního
růstu talentů, kteří jsou odchovanci klubů a spolků našeho kraje

●

Budeme prosazovat jen racionální a efektivní investice do sportovní
infrastruktury, které výrazně zlepší úroveň podmínek pro sportování a volný čas
všech skupin občanů od dětí pro seniorské kategorie

●

Zaměříme se na transparentní a účinnou pomoc všem, kteří systematicky a na
potřebné úrovni sport a aktivní trávení volného času zajišťují. Pro kraj vytvářejí
nenahraditelné hodnoty

● Prosadíme srozumitelný, předvídatelný a spravedlivý systém podpory pro
každého partnera. Zohledníme jeho účast na budování širokého a kvalitního
zázemí pro rekreační aktivity i výkonnostní růst obyvatel kraje, zejména mladé
generace
●

Vrátíme akcent hodnocení projektových žádostí o finanční podporu kraje na
expertní posouzení namísto současných kritérií, která jsou výrazně politická

●

Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže napříč regionem. Budeme
podporovat kroužky, spolkovou činnost a neformální vzdělávání

●

Podpoříme děti a mládež při hledání a rozvoji jejich talentu, připravíme program
pro práci s nadanou mládeží

●

Budeme aktivně podporovat aktivity pro děti ze sociálně vyloučených lokalit,
zejména prostřednictvím umění a sportu

●

Využijeme poznatků Místních akčních plánů vzdělávání a pomůžeme
regionálním organizacím se získáváním dalších peněz na činnost (poradenství
u státních a evropských dotací)

