VIZE SCLLD území MAS Mezi Hrady pro období 2021 - 2027
"MAS Mezi Hrady, z. s. je územím, které odpovídá potřebám populace v dané oblasti, a to díky dostačující infrastruktuře a vybavenosti jednotlivých obcí, kvalitnímu životnímu

prostředí a zázemím, které umožňuje kvalitní komunitní rozvoj a spolupráci veřejného a soukromého sektoru."

STRATEGICKÝ CÍL 1.

STRATEGICKÝ CÍL 2.

Udržení obyvatel v území

Zvýšení kvality života v obcích v území

Specifický cíl 1.1:

Specifický cíl 1.2:

Specifický cíl 1.3:

Specifický cíl 2.1:

Specifický cíl 2.2:

Specifický cíl 2.3:

Zlepšení komunitní
infrastruktury v obcích

Digitalizace fungování
obcí vůči veřejnosti

Zlepšení podmínek pro
podnikání v území

Zlepšení dopravní
infrastruktury uvnitř
i vně obcí

Trvalý rozvoj
technické
infrastruktury

Zkvalitnění
životního prostředí
v obcích

Opatření 1.1.1:
Budování
komunitních center,
rekonstrukce či
výstavba veřejných
budov včetně
pořízení vybavení
Opatření 1.1.2:
Budování a
revitalizace
venkovních prostor a
prostor sloužících
pro občanskou
vybavenost
Opatření 1.1.3:
Budování a
renovace dětských
hřisť, ostatních
sportovišť v
intravilánu a
extravilánu obcí
Opatření 1.1.4:
Rozvíjet smart řešení
v obcích
Opatření 1.1.5:
Spolupráce mezi
obcemi

Opatření 1.2.1:
Zajištění
eGovermentu

Opatření 1.3.1:
Zajištění podpory
malých a středních
podniků
Opatření 1.3.2:
Zajištění investic do
malých
zemědělských
podniků

Opatření 2.1.1:
Budování a
rekonstrukce
komunikací uvnitř
obcí

Opatření 2.1.2:
Budování a
rekonstrukce
chodníků a
přístupových cest
Opatření 2.1.3:
Rekonstrukce
zastávek autobusové
dopravy včetně
bezpečného přístupu

Opatření 2.1.4:
Rekonstrukce
dopravní
infrastruktury mezi
obcemi
Opatření 2.1.5:
Budování
cyklostezek mezi
obcemi a regionální
mobilita
Opatření 2.1.6:
Zřízení
bezpečnostních
prvků na kritických/
nebezpečných
místech
hlavní komunikace

Opatření 2.2.1:
Budování a
rekonstrukce
kanalizace,
kanalizačních
přípojek a
modernizace ČOV
v obcích
Opatření 2.2.2:
Posílení vodního
zdroje obecních
vodovodů, budování
a modernizace
vodovodů
Opatření 2.2.3:
Využití solární
energie v obcích
Opatření 2.2.4:
Podpora pořizování a
uplatňování
strategických
dokumentů obcí

Opatření 2.3.1:
Zkvalitnit systém
nakládání s odpady,
včetně renovace a
budování úložných
míst (sběrné dvory,
sběrná místa,
kompostárny atd.) a
souvisejícího
mobiliáře
Opatření 2.3.2:
Snížení energetické
náročnosti budov

Opatření 2.3.3:
Revitalizovat a
regenerovat území
obcí
Opatření 2.3.4:
Rozvíjet smart řešení
v obcích (klíčové,
inovativní, motivační
projekty), EVVO,
VUR

Specifický cíl 2.4:
Kvalitní podmínky pro
vzdělávání v obcích

Opatření 2.4.1:
Budování vlastních
kapacit MŠ
Opatření 2.4.2:
Budování vlastních
kapacit ZŠ

Opatření 2.4.3:
Podpora dopravní
dostupnosti
ke vzdělávání
v případě chybějících
vlastních školských
zařízení v obci
Opatření 2.4.4:
Rekonstrukce
stávající
infrastruktury MŠ a
ZŠ, včetně doplňkové
infrastruktury
Opatření 2.4.5:
Vytvoření vnitřního i
venkovního zázemí
pro komunitní
aktivity při ZŠ

Specifický cíl 2.5:

Specifický cíl 2.6:

Kvalitní a dostupné sociální a
zdravotní služby, zdravý životní
styl pro obyvatele území

Zabezpečit kulturní
dědictví a udržitelný
cestovní ruch

Opatření 2.5.1:
Budování infrastruktury
sociálních/zdravotních
služeb

Opatření 2.6.1:
Revitalizace
kulturních památek a
souvisejícího zázemí

Opatření 2.6.2:
Vybudování a
revitalizace obecních
knihoven a muzeí
Opatření 2.6.3:
Zvýšit kvalitu
infrastruktury
cestovního ruchu a
podpořit rozvoj
nových forem
cestovního ruchu –
budování,
rekonstrukce a
revitalizace
doprovodné
infrastruktury
Opatření 2.6.4:
Rozvíjet smart řešení
v obcích
Optaření 2.6.5:
Budovat PR regionu
jako celku a
jednotlivých lokalit

