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Výtah ze SCLLD pro programové období 2014-2020
MAS Region Kunětické hory
1. strategický cíl: Podpora rezidenčního bydlení v regionu
Opatření 1.a: Zvýšit počet služeb v obcích
-

Rekonstrukce objektů

-

Zvýšení spolupráce mezi veřejným, ziskovým a neziskovým sektorem Podpora
podnikatelů provozujících služby v regionu Využití udržitelnějších variant služeb

-

Zlepšení dopravní obslužnosti v místních částech

-

Zajištění služeb pro seniory

Opatření 1.b: Zlepšení vzhledu regionu
-

Výsadba a údržba zeleně v obcích

-

Obnova a údržba krajinného rázu

-

Nákup vybavení k údržbě

-

Zajištění pracovníků k údržbě zeleně

Opatření 1.c: Zlepšení technické infrastruktury
-

Oprava komunikací

-

Výstavba kanalizačních systémů a ČOV

-

Rekonstrukce veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu

-

Rekonstrukce vodovodů

Opatření 1.d: Zlepšení, resp. zefektivnění systému odpadového hospodářství
-

Podpora třídění odpadu

Opatření 1.e: Zvýšení bezpečnosti v regionu
-

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích

-

Snížení kriminality

Opatření 1.f: Zvýšení ochrany životního prostředí
-

Ochrana ovzduší

-

Ochrana vod

-

Ochrana půd

-

Zefektivnění energetického hospodářství

Opatření 1.g: Zlepšení spolupráce mezi sektory
-

Navázání společné komunikace
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-

Stanovení vzájemně prospěšných cílů a činností

-

Podpora společenského života v regionu

-

Podpora podnikání

2. strategický cíl: Podpora společenského života v regionu
Opatření 2.a: Podpora občanských zájmových spolků
-

Podpora činnosti existujících občanských zájmových spolků

-

Podporování vzniku nových občanských zájmových spolků

Opatření 2.b: Vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity a společenské akce
-

Vytvoření venkovního zázemí pro volnočasové
s multifunkčními prvky, dětská hřiště, mobiliáře, aj.)

aktivity

(sportoviště

-

Vytvoření vnitřních prostor pro volnočasové aktivity (multifunkční objekty,
komunitní funkce škol, renovace nevyužívaných budov, aj.)

3. strategický cíl: Podpora podnikání
Opatření 3.a: Zajištění administrativního zázemí pro nové i stávající firmy
-

Využití volných budov v regionu

Opatření 3.b: Zapojení místních podnikatelů (včetně řemeslníků) do činností
regionu
-

Poskytování podnikatelům relevantních informací

-

Větší míra zapojení místních podnikatelů do veřejných zakázek regionu

-

Věší míra zapojení místních podnikatelů do projektů regionu (včetně zábavných
akcí)

-

Propagace místních podnikatelů a výrobců

-

Propojování podnikatelských aktivit

Opatření 3.c: Vytvoření nových podnikatelských příležitostí
-

Rozvíjení sociálního podnikání zvláště v oblastech, které by byly regionu
prospěšné (např. služby pro seniory)

-

Rozvíjení turistického ruchu

-

Poradenství

-

Vzdělávání a rekvalifikace

Opatření 3.d: Podpora vzniku a užívání nových technologií a postupů, které
zefektivňují činnost a šetří životní prostředí
-

Podpora inovací

-

Implementace výsledků vědy a výzkumu do podnikatelských aktivit

-

Poskytování relevantních informací

-

Podpora technologií, které zvyšují retence vody v krajině
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-

Podpora technologií, které zabraňují erozi půdy

-

Podpora technologií snižující energetickou náročnost či zvyšují efektivitu
využívání zdrojů

-

Využívání obnovitelných zdrojů

Opatření 3.e: Podpora zemědělců
-

Poskytování relevantních informací

-

Podpora technologií zefektivňující zemědělskou činnost

4. strategický cíl: Podpora školství a vzdělávání
Opatření 4.a: Podpora základních škol vč. malotřídních
-

Zajištění kvalitního a současným požadavkům vyhovujícího vybavení

-

Tam, kde je potřeba, podpoření rekonstrukce školy

-

Podpoření dobré dopravní obslužnosti

-

Propagace image malotřídních základních škol jako kvalitní vzdělávací instituce
s individuálním přístupem ke každému dítěti

-

Využití potenciálu škol pro komunitní činnosti a tím zvýšení efektivnosti ve
využívání škol

Opatření 4.b: Podpora předškolní výchovy
-

Vytvoření zákonných alternativních možností mateřských škol (dětské skupiny,
bytové školky, atd.)

Opatření 4.c: Podpora celoživotního vzdělávání
-

Zajištění zájmových činností, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů pro všechny
věkové kategorie

-

Podpora komunitní funkce škol

-

Podpora osob vykonávající komunitní aktivity

-

Vytvoření stabilního, plně fungujícího týmu, který se bude zabývat komunitními
aktivitami

-

Spolupráce s ostatními vzdělávacími institucemi (např. Univerzita Pardubice)

-

Spolupráce mezi sektory

5. strategický cíl: Podpora zaměstnanosti
Opatření 5.a: Snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných
-

Podpora a využívání míst dotovaných úřadem práce

-

Podpora vzdělávání a rekvalifikací

-

Navýšení počtu pracovních míst u místních podnikatelů

-

Opatření 5.b: Snížení počtu nezaměstnaných absolventů

-

Zajištění placených stáží u místních podnikatelů
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-

Navýšení počtu pracovních míst u místních podnikatelů

6. strategický cíl: Rozvoj turistického ruchu
Opatření 6.a: Zlepšení propagace turistického ruchu
-

Rozšíření počtu míst, kde lze získat informace o možnostech turistického ruchu
v regionu

-

Změnit image regionu jako turisticky nezajímavého

Opatření 6.b: Zlepšení využití turistického potenciálu regionu
-

Rozšíření sítě cyklostezek

-

Podpora rozvoje malé říční plavby a využití vodních ploch

-

Podpora agroturistiky a enviromentální výchovy

-

Podpora vytvoření nových činností v rámci aktivní turistiky

-

Podpora příměstské turistiky

-

Oprava turistických atrakcí

-

Vytvoření vzájemně prospěšné spolupráce mezi veřejným, podnikatelským a
neziskovým sektorem

-

Zvýšení potenciálu dlouhodobé turistiky

-

Zvýšení bezpečnosti v regionu

-

Zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich rozšíření vč. služeb návazných

-

Zajištění správného značení tras a informačních panelů

-

Postavení naučných stezek

-

Zlepšení vzhledu regionu vč. vytvoření obecních sadů a alejí podél cyklostezek

-

Vytvoření produktových balíčků a balíčků aktivit

-

Podpora prodeje místních produktů vč. prodeje „ze dvora“ prostřednictví
regionálního značení

-

Kvalitně zpracované návrhy projektů a jejich implementace

Opatření 6.c: Rozšíření a zkvalitnění služeb v rámci turistického ruchu
-

Výstavba parkovacích ploch

-

Vytvoření odpočinkových zón

-

Postavení sociálních zařízení

-

Podpora podnikatelské činnosti v oblasti občerstvení, ubytování

-

Podpora půjčoven vybavení vč. jezdeckých a chovatelských potřeb

-

Podpora služeb pro různé skupiny obyvatel (matky s dětmi, důchodci, školy,
kluby, firemní kolektivy, atd.)

-

Rozvoj v regionu nabízených relaxačních služeb
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7. strategický cíl: Podpora volnočasových aktivit
Opatření 7.a: Rozšíření volnočasových aktivit pro obyvatele regionu
-

Podpoření činnosti stávajících místních zájmových spolků

-

Podpoření vzniku nových místních zájmových spolků

-

Zajištění zázemí pro volnočasové aktivity

-

Podpora komunitní funkce škol

Opatření 7.b: Rozšíření volnočasových aktivit pro návštěvníky regionu
-

Pořádání zábavných akcí regionálního významu vč. akcí zaměřených na děti

-

Zajištění zázemí pro volnočasové aktivity

-

Zajištění návazných služeb
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