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UPOZORNĚNÍ: Každá aktivita se započítává pouze jednou. Aby byla aktivita, která bude podpořena či realizována 
v rámci projektu, započítána do kritéria, musí být jasně vypsána a popřípadě popsána v Žádosti o dotaci (lze uvést i 
do přílohy Žádosti o dotaci). Žadatel se uvedením aktivit v Žádosti o dotaci zavazuje aktivity podpořit či realizovat 
nejpozději do podání Žádosti o platbu. Žadatel/příjemce musí tedy být v případě vyzvání schopen podpoření či 
realizaci aktivit prokázat.  

Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní podmínky v regionu 

 

Aktivity k opatření 1.1a: Zlepšit sociální a zdravotní služby pro obyvatele 

- Zajištění infrastruktury pro sociální a zdravotní služby a/nebo rekonstrukce jejich objektů. 
- Zajištění služeb pro seniory (např. zajištění mobility seniorů, zlepšení zdravotních služeb 

poskytovaných v regionu (zázemí, ordinační hodiny aj.), zajištění péče o seniory, zapojení seniorů do 
společenského života v obcích). 

- Zajištění programů prevence a dalších služeb pro osoby ze sociálně znevýhodněných skupin. 
- Služby pro rodiny (např. zajištění péče o děti v době prázdnin, zajištění aktivit po školní výuce). 
 

Aktivity k opatření 1.1b: Pečovat o vzhled veřejných prostranství a krajiny 

- Výsadba a údržba zeleně v obcích (např. výsadba nových stromů, vybudování parčíků, parků, klidových 
zón, nákup vybavení k údržbě, zajištění pracovníků k údržbě zeleně). 

- Obnova a údržba krajinného rázu (např. obnova krajinného rázu regionu, údržba prvků v krajině, 
údržba zeleně podél komunikací, výsadba ovocných sadů a alejí, nákup vybavení k údržbě, zajištění 
pracovníků k údržbě zeleně). 

- Činnost související s ochranou fauny a flóry v oblasti Natura 2000. 
 

Aktivity k opatření 1.1c: Zlepšovat technickou infrastrukturu 

- Oprava komunikací.  
- Rekonstrukce veřejných budov.  

 

Aktivity k opatření 1.1d: Zefektivnit systém odpadového hospodářství 

- Snižování nákladů na odpadové hospodářství (technologie pro recyklaci odpadů a/nebo sběr odpadu, 
komunitní kompostéry, spolupráce obcí s místními zemědělci, koordinace obcí v řešení ceny svozu 
odpadu). 

 

Aktivity k opatření 1.1e: Zlepšit bezpečnost a dopravní dostupnost v regionu 

- Zvýšení bezpečnosti na komunikacích (vybudování cyklostezek/cyklotras k cestám do práce, škol či za 
službami, zajištění správného a viditelného dopravního značení, zajištění četnějších policejních hlídek, 
projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy). 

 

Aktivity k opatření 1.1f: Chránit přírodní složky životního prostředí a předcházet vzniku jeho poškození 

- Ochrana ovzduší (ekologické způsoby vytápění). 
- Ochrana vod (snižování znečištění povrchových vod a čištění vod). 
- Ochrana půd (opatření podporující zamezování eroze půd, způsoby zvyšování retence vody v krajině, 

rovnoměrné využívání půd). 
- Zefektivnění energetického hospodářství (technologie prokazatelně zefektivňující využívání stávajících 

energetických zdrojů, technologie využívající obnovitelné zdroje, technologie prokazatelně snižující 
zátěž na životní prostředí). 

- Rekultivace starých skládek, odstraňování černých skládek. 
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Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat společenský život v obcích a regionu  

 

Aktivity k opatření 1.2a: Vytvářet zázemí pro volnočasové aktivity a společenské akce 

- Vytvoření venkovního zázemí pro volnočasové aktivity (sportoviště s multifunkčními prvky, dětská 
hřiště, mobiliáře aj.). 

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

Aktivity k opatření 1.2b: Podporovat zájmové spolky a volnočasové aktivity 

- Podpora vzniku a činnosti zájmových spolků. 
- Podpora udržení stávajících aktivit již existujících spolků vč. SDH. 
- Pořádání zábavních, vzdělávacích a kulturních akcí regionálního významu. 

 
 

Specifický cíl 1.3: Zdokonalovat služby místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci  
v regionu i mimo něj 

 

Aktivity k opatření 1.3a: Zlepšovat činnost samosprávy 

- Výměna zastaralé informační techniky na úřadech některých obcí. 
 

Aktivity k opatření 1.3b: Zvyšovat informovanost a zapojení občanů do správy obcí a MAS 

- Rozšíření informačních kanálů pro občany v rámci správy obcí.  
 

Aktivity k opatření 1.3c: Rozvíjet spolupráci místních subjektů, mezi sektory a mimo region 

- Stanovení vzájemně prospěšných cílů a činností. 
- Spolupráce s místními podnikateli/ s informačními centry/ obecními úřady/ s místními spolky/ NNO pro 

rozvoj zájmů regionu. 

Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky 

 

Aktivity k opatření 2.1a: Podporovat růst kapacit místních podniků 

- Využití volných budov v regionu a jiných brownfields.  
- Podnikatelské záměry začínajících a rozvojových podniků. 

 

Aktivity k opatření 2.1b: Podporovat využívání nových technologií a postupů, které zefektivňují výrobní 
činnost a šetří životní prostředí 

- Inovace /zavádění nových technologií a/nebo postupů do oblasti výroby a služeb mimo energetické 
hospodářství. 

- Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb a 
aplikací v oblasti komunikace/ zábavy/ obchodování/ vzdělávání/ zdravotnictví/ přístupu k zaměstnání/ 
v oblasti kulturní. 
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Aktivity k opatření 2.1c: Zprostředkovávat investice do zemědělských a lesnických činností 

- Technologie a činnosti zefektivňující zemědělskou činnost (např. investice do zemědělských 
technologií, podpora zemědělských staveb, podpora zlepšení péče o zvířata, pořízení strojů pro 
zemědělství).  

- Lesnická a zemědělská infrastruktura. 
- Činnosti k podpoře společenské funkce lesa. 
 

Aktivity k opatření 2.1d: Zlepšovat vzájemnou spolupráci místních podnikatelů a poradenství pro podnikání 

- Propagace místních výrobců a výrobků (např. prezentace podnikatelů na webových stránkách, 
využívání krátkých dodavatelských řetězců, efektivnější marketing). 

- Propojování podnikatelských aktivit (spolupráce dvou a více podnikatelských subjektů). 
 
 

Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a služeb 

 

Aktivity k opatření 2.2a: Využít turistický potenciál a budovat turistickou infrastrukturu regionu 

- Rozšíření/ zlepšení/ oprava stávajících turistických atrakcí/ tras / aktivit (např. zajištění správného 
značení tras a informačních panelů, postavení naučných stezek, revitalizace národních památek). 

- Vytvoření nových činností v rámci aktivní turistiky (např. podpora rozvoje malé říční plavby, využití 
vodních ploch). 

- Zvýšení bezpečnosti v regionu. 
- Budování turistické infrastruktury (např. výstavba parkovacích ploch, vytvoření odpočinkových zón, 

postavení sociálních zařízení). 
- Podnikatelská činnost v oblasti občerstvení/ ubytování. 

 

Aktivity k opatření 2.2b: Rozšířit nabídku krátkodobých rekreačních a rekreačně zdravotních služeb pro 
návštěvníky 

- Cílení služeb a nabídek rekreací pro různé skupiny obyvatel (např. podpora příměstské turistiky, 
podpora agroturistiky a environmentální výchovy, vytvoření produktových balíků a/nebo balíčků aktivit 
CR /tipy na výlet/ pro různé zájmové skupiny obyvatel). 

- Zvýšení kvality poskytovaných služeb a jejich rozšíření vč. služeb návazných (např. podpora půjčoven 
vybavení vč. jezdeckých a chovatelských potřeb, relaxační služby). 

 

Aktivity k opatření 2.2c: Zlepšit propagaci regionu pro účely cestovního ruchu 

- Rozšíření počtu míst, kde lze získat informace o možnostech turistického ruchu v regionu (např. vznik 
informačního centra, informování místních občanských zájmových spolků o možnostech turistického 
ruchu v regionu). 

Specifický cíl 2.3: Podporovat zvyšování zaměstnanosti a sociální podnikání 

 

Aktivity k opatření 2.3a: Vytvářet pracovní příležitosti především pro dlouhodobě nezaměstnané, pro 
absolventy ZŠ a SŠ a pro skupiny osob znevýhodněných na trhu práce 

- Vytvoření nových pracovních míst na lokální úrovni. 
- Realizace vzdělávání a kurzů, zajištění placených stáží u místních podnikatelů. 
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Aktivity k opatření 2.3b: Rozvíjet sociální podnikání 

- Vznik/ rozvoj sociálního podniku. 
- Budování zázemí pro vznik a působení sociálních firem. 

 
 

Specifický cíl 3.1: Podpora školství v regionu a celoživotního vzdělávání 

 

Aktivity k opatření 3.1a: Podpora předškolní výchovy 

- Zajištění kvalitního a současným požadavkům vyhovujícího vybavení. 
 

Aktivity k opatření 3.1b: Podpora základních škol vč. malotřídních 

- Propagace a podpora image malotřídních základních škol jako kvalitní vzdělávací instituce 
s individuálním přístupem ke každému dítěti. 

- Podpora využití budov základních škol pro činnosti mimo vyučování (pro veřejnost apod.). 
 

Aktivity k opatření 3.1c: Podpora zájmových činností a vzdělávacích kurzů pro všechny věkové kategorie 

- Spolupráce mezi sektory včetně podpory přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním hospodářství 
a ve venkovských oblastech jako jsou výměna zkušeností, poskytnutí vyučujících, zajištění prostor, 
společný výzkum. 

- Spolupráce při dalším odborném vzdělávání, získávání dovedností. 
 

Aktivity k opatření 3.1d: Podpora komunitní činnosti 

- Zajištění komunitní funkce škol. 
- Podpora osob vykonávající komunitní aktivity.  
- Vytvoření stabilního, plně fungujícího týmu, který se bude zabývat komunitními aktivitami. 

 


