VIZE CLLD území MAS Mezi Hrady pro období 2021 - 2027
„MAS Mezi Hrady, z.s. je místem, kde občané nachází klidné prostředí, ale zároveň mají dobrou dojezdovou vzdálenost k hlavnímu městu. Prostředí obcí je upravené, technická infrastruktura dostačující a
komunikace jsou zde v dobrém stavu. Pro všechny místní děti je zajištěno kvalitní vzdělávací zařízení. Z pohledu sportovních aktivit a volného času mají místní obyvatelé k dispozici jak opravená sportovní
hřiště, tak také dětská, která disponují herními prvky a mobiliářem bez omezení věku. Komunitní a kulturní život v obci je zajištěn díky místu pro komunitní setkávání a pořádání různých kulturních akcí.
Zdravotnická péče je dostupná v území MAS všem potřebným obyvatelům.“

STRATEGICKÝ CÍL 1.
Udržení obyvatel v území
(zamezení odlivu vzdělaných lidí)

STRATEGICKÝ CÍL 2.
Zvýšení kvality života v obcích v území

A: Zvýšení bezpečnosti
dopravy
B: Vodohospodářství a
odpadové
hospodářství, technická
infrastruktura

Vazba na Rozvojovou
potřebu:

D: Zajištění možností
komunitního setkávání
a rozvoje spolkové
činnosti

C: Zajištění dostupnosti
„kvalitního“ vzdělávání
F: Zlepšit kvalitu,
dostupnost a rozsah
poskytované zdravotní
péče

E: Směřování ke
„smart“ obcím

Specifický cíl 1.1:

Specifický cíl 1.2:

Zlepšení komunitní
infrastruktury v obcích

Digitalizace fungování obcí
vůči veřejnosti

Opatření 1.1.1: Budování
komunitních center výstavba nové či
rekonstrukce stávající
budovy pro pořádání
kulturních akcí v obci či
k využití spolkové činnosti.

Vazba na Rozvojovou
potřebu:

G: Zabezpečit kulturní
dědictví a udržitelný
cestovní ruch

Opatření 1.2.1: Zajištění
eGovermentu

Opatření 1.1.2: Revitalizace
venkovních prostor (parky,
apod.)
Opatření 1.1.3: Budování a
renovace dětských hřisť,
ostatních sportovišť.
Opatření 1.1.4. Rozvíjet
smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní,
motivační projekty).

Specifický cíl 2.1:
Zlepšení dopravní
infrastruktury uvnitř
i vně obcí

Specifický cíl 2.3:

Trvalý rozvoj technické
infrastruktury

Zkvalitnění životního
prostředí v obcích

Opatření 2.1.1:
Rekonstrukce komunikací
uvnitř obcí.

Opatření 2.3.1: Budování
vlastních sběrných dvorů.

Opatření 2.1.2: Budování
chodníků a přístupových
cest.

Opatření 2.2.1: Budování
kanalizace v obcích a
kanalizačních přípojek.

Opatření 2.3.2: Výměna
zdrojů tepla ve veřejných
budovách.

Opatření 2.1.3:
Rekonstrukce zastávek
autobusové dopravy včetně
bezpečného přístupu
(značené přechody,
bezbariérovost, apod.).

Opatření 2.2.2: Posílení
vodního zdroje obecních
vodovodů.

Opatření 2.3.3: Zkvalitnit
systém nakládání s odpady,
včetně renovace úložných
míst a souvisejícího
mobiliáře.

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

LOGICKÝ RÁMEC
Rozvojoví potřeba→Strategické cíle→Specifické cíle→Opatření

Specifický cíl 2.2:

Opatření 2.2.3:
Modernizace veřejného
osvětlení a budování
veřejného osvětlení na
solární energii.
Opatření 2.2.4 Podpora
pořizování a uplatňování
dokumentů územního
rozvoje.

Opatření 2.3.4: Revitalizovat
a regenerovat území obcí
(zeleň, zadržování vody v
krajině, odpady).
Opatření 2.3.5: Rozvíjet
smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní,
motivační projekty), EVVO,
VUR.

Specifický cíl 2.5:
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 (modernizace
prostor, stavební a
technické úpravy, budování
odborných učeben, školní
kuchyně a jídelny).
Opatření 2.4.5: Vytvoření
vnitřního i venkovního
zázemí pro komunitní
aktivity při ZŠ (sportoviště,
knihovny, aj.).

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

Opatření 2.5.1: Budování
infrastruktury sociálních
služeb.

Specifický cíl 2.6:
Zabezpečit kulturní
dědictví a udržitelný
cestovní ruch

Opatření 2.6.1: Revitalizace
kulturních památek a
souvisejícího zázemí
(technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště, zařízení
pro digitalizaci a aplikační
SW aj.).
Opatření 2.6.2: Revitalizace
obecních knihoven a muzeí
(technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště,
informační centra, zařízení
pro digitalizaci a aplikační
SW aj.).
Opatření 2.6.3: Zvýšit
kvalitu infrastruktury
cestovního ruchu a podpořit
rozvoj nových forem
cestovního ruchu –
budování, rekonstrukce a
revitalizace doprovodné
infrastruktury (např.
odpočívadla, parkoviště,
sociální zařízení, informační
centra).
Opatření 2.6.4: Rozvíjet
smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní,
motivační projekty).

