
STRUKTURA STRATEGICKÉ ČÁSTI ISRÚ 
 
Priority rozvoje vymezují pouze několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj daného území 
společné všem nebo většině partnerů - obcí, spolků a podnikatelů. Jejich vymezení je důležité pro větší 
koncentraci úsilí do několika málo oblastí, které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení problémů 
území MAS. 
 
Cíle specifikují konečné stavy, kterých by mělo být dosaženo realizací strategie rozvoje. Díky definování 
cílů je možné využívat měřitelných ukazatelů, pomocí kterých lze vyhodnocovat úspěšnost realizace a 
snahy o uskutečnění svých představ. 
 
Opatření jsou jednotlivé dílčí záměry/projekty, které je třeba uskutečnit, aby byly řešeny prioritní oblasti 
strategie. V důsledku toho by měly být naplňovány definované cíle. 
 
Aktivity - každé opatření se skládá z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci opatření. 
Uskutečnění jednotlivých aktivit zpravidla podléhá určité časové posloupnosti, která je specifikována 
výběrem jednotlivých aktivit (např. projektů, projektových záměrů, kulturních a společenských akcí 
apod.) do akčního plánu. 
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PRIORITA: 
1. CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE REGIONU 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zatraktivnění a rozšíření nabídky cestovního ruchu, zkvalitnění stávajících služeb. Zlepšení 
spolupráce mezi poskytovateli ubytování a služeb v CR a i zlepšení spolupráce podnikatelů v CR 
s ostatními sektory, tj. veřejnou správou a NNO. Podpora a propagace bohatství regionu (přírodní, 
historické a jiné).  Ucelená a kvalitní propagace regionu s cíleným zaměřením na jednotlivé skupiny 
potencionálních zákazníků a uživatelů. Podpora vzniku nových a zkvalitňování stávajících Informačních 
center a podpora jejich spolupráce. Cílená podpora spolupráce mezi jednotlivými sektory v cestovním 
ruchu v oblasti propagace regionu. To vše s ohledem na atraktivitu regionu a možností zaměstnání více 
pracovníků. 
 
OPATŘENÍ: 
1.1. Turistická infrastruktura 
 
AKTIVITY: 

1.1.1 Výstavba, rozšíření, rekonstrukce a zkvalitňování ubytovacích a stravovacích kapacit, včetně 
jejich vybavování a dovybavování  

1.1.2 Výstavba, rekonstrukce a zkvalitňování služeb a atraktivit v CR, včetně jejich vybavování a 
dovybavování (např. koupaliště, adrenalinové parky, wellness centra, muzea a expozice, 
cyklo a hypo stezky aj.) 

1.1.3 Studie služeb případně projektová dokumentace, analýzy potřebnosti služby/zařízení  v CR 
v regionu 

1.1.4 Řešení bezbariérovosti  
 
OPATŘENÍ: 
1.2. Podpora služeb v cestovním ruchu 
 
AKTIVITY: 

1.2.1 Zvyšování a zlepšování kvality služeb v cestovním ruchu 
1.2.2 Zvyšování a zkvalitňování vzdělání zaměstnanců v CR (rozvoj lidských zdrojů) 

 
OPATŘENÍ: 
1.3. Podpora spolupráce v cestovním ruchu 

 
AKTIVITY: 

1.3.1 Podpora spolupráce mezi podnikateli v cestovním ruchu 
1.3.2 Podpora spolupráce mezi jednotlivými sektory, jichž se dotýká CR (podnikatelé, veřejná 

správa, NNO, školy – možnost PPP) 
  
 
 
 
 

OBLAST: KULTURNÍ A TURISTICKÝ POTENCIÁL 



OPATŘENÍ: 
1.4. Podpora bohatství regionu pro využití v cestovním ruchu 
 
AKTIVITY: 

1.4.1 Rekonstrukce a obnova historických, přírodních, technických a jiných památek, vč. 
mapování a studií 

1.4.2 Podpora prezentování hrdosti k regionu (např. výstavy, přednášky, tradiční řemesla, trhy 
atd.) 

 
OPATŘENÍ: 
1.5.  Jednotná podpora propagace regionu 
 
AKTIVITY: 
1.5.1 Podpora propagace a prezentace regionu, která je zaměřená na jednotlivé cílové skupiny  
1.5.2 Studie služeb případně projektová dokumentace, analýzy potřebnosti služby/zařízení  v CR 

v regionu 
1.5.3 Vytyčení a následná propagace prioritních atraktivit regionu (jednotné logo, grafika, internetový 

portál atd.) 
1.5.4 Podpora spolupráce v propagaci a prezentaci regionu mezi jednotlivými organizacemi v CR a 

společné zastupování regionu 
 
OPATŘENÍ: 
1.6. Podpora Informačních center 

 
AKTIVITY: 

1.6.1 Výstavba, rekonstrukce a vybavování informačních center 
1.6.2 Zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných IC 
1.6.3 Podpora spolupráce a propojování mezi IC 
1.6.4 Zvyšování kvalifikace pracovníků v IC  

 
 
PRIORITA: 
2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zachování a obnova kulturního dědictví, historických památek a původní architektury v regionu. 
Informování veřejnosti o kulturním dědictví se záměrem vybudování pozitivního vztahu a hrdosti 
k regionu. 
 
OPATŘENÍ: 
2.1.  Podpora údržby a obnovy historických památek a původní architektury 
 
AKTIVITY: 

2.1.1 Údržba, rekonstrukce a obnova historických památek a původní architektury  
2.1.2 Mapování, studie, projektová dokumentace, analýzy  
2.1.3 Podpora využívání historických památek a původní architektury ke kulturním, společenským 

a vzdělávacím účelům 
2.1.4 Podpora muzeí a expozic 
 
 



OPATŘENÍ: 
2.2.  Podpora hmotného a nehmotného dědictví a tradiční kultury regionu 
 
AKTIVITY: 

2.2.1 Podpora cílené informovanosti a propagace kulturního dědictví  
2.2.2 Podpora budování pozitivního vztahu veřejnosti ke kulturnímu dědictví, historickým 

památkám a původní architektuře 
2.2.3 Podpora obnovy tradic a kořen 
2.2.4 Podpora spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem se zaměřením na 

kulturní dědictví 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRIORITA: 
3. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESTNICTVÍ A RYBOLOV 
 

CÍL PRIORITY: 
Cílem je vyvážené a udržitelné zemědělství s důrazem na navazující regionální zpracovatelský průmysl 
a podpora místních produktů v regionu. Podpora a rozvoj spolupráce v oblasti lesnictví mezi vlastníky 
lesa a zpracovateli dřeva. Podpora a rozvoj agroturistiky, rybníkařství a rybolov. 
 
OPATŘENÍ: 
3.1 . Moderní zemědělské stavby a technologie  

 
AKTIVITY: 

3.1.1 Investice do zemědělských staveb, technologií a techniky - rekonstrukce a výstavba nových 
staveb včetně nezbytného zázemí stavby/staveb   

3.1.2 Podpora ekologického využití odpadů ze zemědělství (např. pro výhřev budov, atd.) 
3.1.3 Zpracování studií, analýz a projektových dokumentací 

   
OPATŘENÍ: 
3.2.  Kvalitní zemědělské a potravinářské produkty, regionální trh 
 
AKTIVITY: 

3.2.1 Podpora výroby a prodeje regionálních produktů 
3.2.2 Investice do zpracovatelských provozů zejména z regionálních surovin, podporující moderní 

technologie a inovaci 
3.2.3 Podpora nákupu genetického materiálu pro zlepšení úrovně produkce 

 
 
 
 

OBLAST: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV 



OPATŘENÍ: 
3.3. Rozvinutý regionální trh  
 
AKTIVITY: 

3.3.1 Investice pro podporu prodeje produktů (farmářské prodejny, trhy, prodeje ze dvora   
  atd.) 
3.3.2 Nákup zařízení a vybavení pro podporu přímého prodej 
3.3.3 Podpora spolupráce a síťování při prodeji produktů, vč. certifikace 
3.3.4 Podpora informování a propagace o regionální produkci 

 
OPATŘENÍ: 
3.4 . Podpora lesnictví 
 
AKTIVITY: 

3.4.1 Investice do produkční funkce lesa, lesnických staveb, technologií a techniky – rekonstrukce 
a výstavba nových staveb včetně nezbytného zázemí stavby/staveb 

3.4.2 Podpora mimoprodukčních funkcí lesa 
3.4.3 Podpora spolupráce mezi vlastníky lesa a regionálními zpracovateli dřeva 
3.4.4 Investice do malého a středního zpracovatelského průmyslu v oblasti dřevovýroby 
3.4.5 Nákup zařízení a vybavení pro malý a střední zpracovatelský průmyslu v oblasti dřevovýroby 
3.4.6 Podpora prodeje výrobků z dřeva Podpora ekologického využití odpadů ze zemědělství 

(např. pro výhřev budov, atd.) 
3.4.7 Podpora ekologického využití odpadů z lesnictví (např. pro výhřev budov, atd.) 
3.4.8 Podpora práce s mládeží 

 
OPATŘENÍ: 
3.5. Podpora rybníkářství a rybolovu 
 
AKTIVITY: 

3.5.1 Investice, nákup zařízení a vybavení pro rozvoj rybníkářství a rybolovu 
3.5.2 Investice do údržby a rekonstrukce staveb 
3.5.3 Podpora prodeje produktů z rybníkářství a rybolovu 
3.5.4 Podpora nákupu genetického materiálu pro zlepšení úrovně produkce 
3.5.5 Podpora práce s mládeží 
3.5.6 Ochrana před škůdci 

 
OPATŘENÍ: 
3.6. Podpora agroturistiky jako doplňkové služby pro zemědělskou prvovýrobu 
 
AKTIVITY: 

3.6.1 Investice, nákup zařízení a vybavení pro agroturistiku 
3.6.2 Výstavba a rekonstrukce budov pro agroturistiku 
3.6.3 Podpora spolupráce, informování a propagace 

 



 
 
 
 
 
PRIORITA: 
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zachování a zlepšování kvality životního prostředí v regionu s principem udržitelného rozvoje. 
Skloubení požadavku na využívání přírody, přírodních zdrojů a krajiny s udržením co nejvíce čisté 
přírody, která je jednou ze silných stránek regionu. 
 

OPATŘENÍ: 
4.1. Zlepšování kvality ŽP a odstraňování ekologických zátěží  
 

AKTIVITY: 
4.1.1 Investice směřující ke zlepšení čistoty vod, ovzduší a přírody 
4.1.2 Investice směřující ke snižování hlukového a světelného znečištění 
4.1.3 Investice směřující k využívání případně odstraňování brownfieldů 
4.1.4 Investice směřující k lepšímu zasíťování odpadového hospodářství, vč. odstraňování 

černých skládek 
4.1.5 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí 

 
OPATŘENÍ:   
4.2. Podpora hromadné dopravy jako menšího zdroje škodlivin  
 
AKTIVITY: 

4.2.1 Podpora investic směřující k zachování, zvýšení a zkvalitňování veřejné dopravy  
4.2.2 Podpora služeb směřující k zachování, zvýšení a zkvalitňování veřejné dopravy  

 
OPATŘENÍ: 
4.3.  Protipovodňová ochrana a zvyšování retenční schopnosti krajiny 
 
AKTIVITY: 

4.3.1 Investice směřující k vybudování a zlepšení protipovodňových ochran 
4.3.2 Investice směřující k zabraňování erozi půdy 
4.3.3 Investice do zvyšování retenční schopnosti krajiny 
4.3.4 Studie, analýzy, projektové dokumenty 

 
OPATŘENÍ: 
4.4. Ochrana přírodních atraktivit 
 
AKTIVITY: 

4.4.1 Investice směřující k zachování, opravě a ochraně a propagaci přírodních atraktivit 
 
 
 
 
 

OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



OPATŘENÍ:   
4.5. Environmentální vzdělávání 
 
AKTIVITY: 

4.5.1 Investice směřující k vybudování, dobudování, vybavení a dovybavení prostor pro 
environmentální výchovu 

4.5.2 Podpora propagace a informování o environmentální výchově 
4.5.3 Podpora aktivit směřující k osvětě občanů a návštěvníků regionu o ochraně přírody 

 
 
 
 

 
 
 
 
PRIORITA: 
5. ZDRAVOTNICTVÍ 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zlepšení situace v oblasti zdravotnictví. Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní i následné péče 
pro občany v celém regionu. Zlepšení informovanosti občanů o svém zdraví. Kladení důrazu na 
prevenci v oblasti zdravotnictví a poskytování přednemocniční neodkladné péče. 
 
OPATŘENÍ: 
5.1. Infrastruktura pro zdravotnictví a následnou péči 
 
AKTIVITY: 

5.1.1 Nákup, výstavba, rekonstrukce a úprava ploch a prostor    
5.1.2 Nákup, modernizace a obnova vybavení a zařízení (např.: nákup školících potřeb, studijní 

materiál) 
5.1.3 Studie služeb, případně projektová dokumentace, analýzy potřebnosti  
5.1.4 Podpora vzniku a provozu hospicové péče 

 
OPATŘENÍ: 
5.2. Podpora a rozvoj zdravotnictví a následné péče 
 
AKTIVITY: 

5.2.1 Osvěta občanů při péči o zdraví a možnostech lékařských a následných služeb 
5.2.2 Podpora spolupráce mezi zdravotnickými a sociálními zařízeními 
5.2.3 Vzdělávání poskytovatelů služeb (např.: školící středisko) 
5.2.4 Vzdělávání v oblasti prevence a zdravotnictví pro laickou i odbornou veřejnost 

 
 
 
 
 
 
 

OBLAST: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SÍŤOVÁNÍ 



PRIORITA: 
6. INTEGROVANÝ ZACHRANNÝ SYSTÉM 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je udržet a rozvíjet funkční a akceschopný integrovaný záchranný systém kvantitativně a 
kvalitativně dimenzovaný rovnocenně k ostatním regionům v ČR. Posílení informovanosti, vzdělanosti a 
připravenosti široké veřejnosti k řešení krizových situací a vzájemné spolupráci s IZS. Zvyšování úrovně 
technického i personálního zajištění a zázemí složek IZS. 
 
OPATŘENÍ: 
6.1. Infrastruktura pro integrovaný záchranný systém 
 
AKTIVITY: 

6.1.1 Budování, rozšiřování modernizace stanovišť ZZS, služeben PČR, požárních zbrojnic a 
infrastruktury ostatních složek IZS 

6.1.2 Obnova mobilní požární techniky JSDHO 
6.1.3 Nákup, modernizace a obnova vybavení a technického zařízení pro IZS 
6.1.4 IT sítě (optické vlákno) propojení složek IZS  
6.1.5 Informační systém při krizových událostech (cílené SMS zprávy, GPS navigace atd.) 
6.1.6 Vytvoření odstavných ploch pro techniku složek IZS (odstavné zálivy na sídlištích) 
6.1.7 Vytváření pracovních míst pro členy JSDHO 

 
OPATŘENÍ: 
6.2. Prevence a výchova v oblasti IZS 
 
AKTIVITY: 

6.2.1 Vzdělávání a prohlubování znalostí a dovedností složek IZS 
6.2.2 Podpora výchovy mládeže v oblasti IZS 
6.2.3 Podpora propagace a prezentace složek IZS pro širokou veřejnost (přednášky, prop. 

materiály atd.) 
6.2.4 Podpora preventivních a podpůrných opatření pro obce v oblasti veřejného pořádku 

(kamerové systémy, obecní strážníci, asistenti prevence kriminality, atd.) 
 
OPATŘENÍ: 
6.3. Podpora spolupráce  
 
AKTIVITY: 

6.3.1 Podpora spolupráce složek IZS s neziskovým, veřejným i podnikatelským sektorem 
6.3.2 Podpora přeshraniční spolupráce se složkami IZS 

 
 
PRIORITA: 
7. SOCIÁLNÍ OBLAST 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zkvalitnění a udržení kvality života obyvatel území se zacílením na sociálně potřebné (zejména 
seniory, zdravotně postižené vč. jejich blízkých a sociálně potřebné) a jejich kvalitního zapojení do 
komunitního života s ohledem na negativní demografický vývoj a geografickou polohu. 

 



OPATŘENÍ: 
7.1. Infrastruktura pro sociální služby 
 
AKTIVITY: 

7.1.1 Výstavba prostor pro poskytování sociálních služeb včetně služeb návazných (např. hospic) 
7.1.2 Rekonstrukce prostor pro poskytování sociálních služeb 
7.1.3 Vybavování a dovybavování sociálních zařízení a  
7.1.4 Výstavba a rekonstrukce ubytovacích kapacit pro sociálně potřebné (seniory, sociálně slabé 

atd.) 
7.1.5 Studie služeb případně projektová dokumentace, analýzy potřebnosti služby/zařízení  
7.1.6 Řešení bezbariérovosti  

 
OPATŘENÍ: 
7.2. Poskytování sociálních a návazných služeb 
 
AKTIVITY: 

7.2.1 Dostupné a kvalitní sociálních a návazné služby (např. terénní ošetřovatelská služba, 
pobytové služby atd.) 

7.2.2 Podpora zkvalitnění a rozšíření služeb stávajících poskytovatelů 
7.2.3 Podpora dobrovolnické činnosti v oblasti soc. služeb 
7.2.4 Zvýšení dostupnosti a kvality kompenzačních pomůcek 
7.2.5 Podpora návazných a fakultativních služeb poskytovatelů soc. služeb 

 
OPATŘENÍ: 
7.3. Komplexní péče o soc. slabé a provázanost služeb 
 
AKTIVITY: 

7.3.1 Poradenská a informační aktivita pro sociální a zdravotní služby  
7.3.2 Poradenská a informační aktivity pro sociálně slabé a jejich blízké při tíživé životní situaci 
7.3.3 Podpora spolupráce mezi poskytovateli soc. a zdravotních služeb navzájem  
7.3.4 Podpora spolupráce (mezisektorové) mezi poskytovateli soc. služeb, veřejnou správou, 

podnikateli, NNO a dobrovolníky 
 
 
PRIORITA: 
8. ŠKOLSTVÍ 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání na Jesenicku. Prohlubování spolupráce mezi 
školami navzájem i spolupráce s ostatními sektory. 
 
OPATŘENÍ: 
8.1. Infrastruktura 
 
AKTIVITY: 

8.1.1 Vybudování venkovních sportovních areálů (např. běžecké dráhy) 
8.1.2 Bezbariérovost školských zařízení (vč. vybavení) 
8.1.3 Investice směřující k zvyšování bezpečnosti a hygieně 
8.1.4 Obnova a modernizace vzdělávacích pomůcek 
8.1.5 Rekonstrukce, vybavení a obnova hracích prvků a potřeb v mateřských školách  



8.1.6 Rekonstrukce, vybavení a obnova hracích prvků a potřeb pro zájmové vzdělávání žáků 
(např. pro Duhu, ZUŠ) 

8.1.7 Rekonstrukce, vybavení a modernizace školních zahrad a skleníků  
8.1.8 Technické vybavení pro střední a základní školy 

 
OPATŘENÍ: 
8.2. Spolupráce IZS se školstvím (branná výchova, zdravotní výchova, prevence) 
 
AKTIVITY: 

8.2.1 Zlepšení komunikace se zdravotními středisky – vzdělávání pedagogů ve školách 
8.2.2 Pořízení vybavení a vzdělávacích pomůcek (např. dataprojektor) 

 
OPATŘENÍ: 
8.3. Spolupráce mezi školami, NNO, podnikateli a veřejným sektorem 
 
AKTIVITY: 

8.3.1 Společné sportovní a jiné kurzy, vč. nákupu vybavení  
8.3.2 Vznik a činnost plavecké školy 
8.3.3 Spolupráce škol a podnikatelů ve vztahu k uplatnění žáků a studentů na trhu práce (dílny 

v konkrétní firmě – exkurze) 
8.3.4 Podpora různých exkurzí i mimo region 
8.3.5 Metodická spolupráce mezi školami  
8.3.6 Středisko služeb pro školy a školská zařízení (1 pro více škol, např. IT, právní atd.) 

 
OPATŘENÍ: 
8.4. Budování vztahu k regionu (už od mateřských škol) 
 
AKTIVITY: 

8.4.1 Vznik materiálů pro regionální patriotismus 
 
 
 
PRIORITA: 
9. KOMUNITNÍ ŽIVOT 
 
CÍL PRIORITY: 
Rozvoj, podpora a větší zapojení všech obyvatel regionu do komunitního života se zacílením i na mladé 
obyvatele, děti a budování pozitivního vztahu k regionu a přeshraniční spolupráce. 
 
OPATŘENÍ: 
9.1. Obnova a rozvoj komunitního života 

AKTIVITY: 
9.1.1 Zapojení všech věkových kategorií do komunitního života 
9.1.2 Podpora dobrovolnictví 
9.1.3 Zapojení nových obyvatel obcí do komunitního života 
9.1.4 Podporování vztahu a úcty k regionu  
9.1.5 Tvorba strategií se zapojením veřejnosti 
9.1.6 Obnova a udržování tradic  
9.1.7 Podpora spolupráce mezi organizacemi v regionu, mezi regiony a přeshraniční spolupráce 

 



OPATŘENÍ:   
9.2. Infrastruktura pro rozvoj komunitního života 

AKTIVITY: 
9.2.1. Výstavba a rekonstrukce prostor pro komunitní život (multifunkční kulturní domy, atd.) 
9.2.2. Podpora aktivit zapojující komunitu k rozvoji regionu  

 
OPATŘENÍ: 
9.3. Podpora komunitního života  
 
AKTIVITY: 

9.3.1 Informování občanů o komunitě 
9.3.2 Podpora spolupráce (mezisektorové) mezi veřejnou správou, podnikateli, NNO a 

dobrovolníky (občany) 
9.3.3 Koordinace obdobných aktivit  

 
OPATŘENÍ: 
9.4. Rozvoj lidských zdrojů pro spolky a komunitu v celém regionu 
 
AKTIVITY: 

9.4.1 Školení, semináře, poradenská činnost, lektorská činnost, atd. 
9.4.2 Pořízení vybavení a režijní náklady pro činnost komunity 
9.4.3 Výměna zkušeností s nadregionálním a mezinárodním významem 

 
OPATŘENÍ: 
9.5. Podpora kultury, sportu, společenského života, ekologických a volnočasových aktivit apod. 
 

9.5.1 Pořízení vybavení, režijní náklady, drobné stavební úpravy 
9.5.2 Podpora spolupráce mezi organizacemi 

 
 
 
PRIORITA: 
10. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je podpora udržení spolkového života v obcích regionu, podpora aktivních občanů, motivace pro 
postupné zapojení dalších občanů do volnočasových aktivit. Prevence kritických jevů u dětí a mládě, 
zapojení střední generace i seniorů do života obcí. Vytvoření, udržování a podpora tradic v regionu a 
budování pozitivního vztahu k regionu. 
 
OPATŘENÍ: 
10.1. Infrastruktura pro volnočasové aktivity 
 
AKTIVITY: 

10.1.1 Rekonstrukce a opravy multifunkčních prostor (např.: klubovny) 
10.1.2 Rekonstrukce a opravy zázemí pro spolkovou činnost 
10.1.3 Vybavení a dovybavení pro volnočasové aktivity 
10.1.4 Podpora vzniku Komunitních škol  
10.1.5 Výstavba a rekonstrukce venkovních a vnitřních prostor pro sportovní využití (např. 

skatepark, venkovní fitness) 



10.1.6 Rekonstrukce, vybavení a dovybavení knihoven a ZUŠ 
10.1.7 Projektová dokumentace, studie služeb, analýzy potřebnosti služby/zařízení, projektové 

žádosti 
 
OPATŘENÍ: 
10.2. Podpora pestré nabídky volnočasových aktivit 
 
AKTIVITY: 

10.2.1 Podpora prezentace jednotlivých aktivit a zařízení 
10.2.2 Podpora spolupráce veřejného sektoru a neziskových organizací 
10.2.3 Podpora volnočasových aktivit ve vztahu k dětem a mládeži, seniorů i dospělých 
10.2.4 Podpora dobrovolnické činnosti 
10.2.5 Obnovovaná a vytváření tradic a budování vztahu k regionu 
10.2.6 Podpora vzniku a činnosti Komunitních škol 

 
OPATŘENÍ: 
10.3. Lidské zdroje 
 
AKTIVITY: 

10.3.1 Podpora vzdělávání pracovníků a dobrovolníků volnočasových aktivit (např. kurz první 
pomoci, účetnictví, projektová činnost atd.) 

10.3.2 Podpora vyhledávání dobrovolníků 
 
 
 
 
 
 
 
PRIORITA: 
11. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zpřístupnění, zkvalitnění a udržení technického standardu regionu pro občany, turisty a 
investory. 
 
OPATŘENÍ: 
11.1. Dopravní infrastruktura 
 
AKTIVITY: 

11.1.1 Oprava silnic I., II., III. třídy, místních a účelových komunikací 
11.1.2 Vybudování a dobudování bezbariérových chodníků 
11.1.3 Vybudování a dobudování bezbariérových autobusových zastávek 
11.1.4 Vybudování, dobudování o opravy přechodů pro chodce dle legislativy 
11.1.5 Vybudování a dobudování dopravního bezpečnostního opatření 
11.1.6 Vybudování tunelu pod Červenohorským sedlem 
11.1.7 Vybudování, dobudování a opravy obchvatů obcí 
11.1.8 Vybudování, dobudování a opravy parkovacích ploch 
11.1.9 Opravy a vybudování železničních přejezdů 

 

OBLAST: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 



OPATŘENÍ:  
11.2. Cílené zaměření infrastruktury pro veřejný život 
 
AKTIVITY: 

11.2.1 Vybudování a rekonstrukce odpočinkových míst se zaměřením na turistické a cyklostezek 
11.2.2 Vybudování, rekonstrukce, vybavení a dovybavení dětských hrišť 
11.2.3 Vybudován, rekonstrukce, vybavení a dovybavení multifunkčních zařízení (sportovní a 

kulturní) 
11.2.4 Vybudování, dobudování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací 
11.2.5 Rekonstrukce a vybudování veřejných rozhlasů 
11.2.6 Vybudování, dobudování a rekonstrukce veřejného osvětlení 
11.2.7 Vybudování, dobudování a rekonstrukce podzemního vedení  
11.2.8 Vybudování, dobudování a opravy protihlukových stěn 

 
 
 
 
 
 
PRIORITA: 
12. ZAMĚSTNANOST 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je udržení a zvýšení zaměstnanosti ke stabilizaci obyvatelstva v regionu. Zastavení odlivu 
kvalifikovaného obyvatelstva a zastavení kumulace nekvalifikovaných obyvatelů. 

OPATŘENÍ: 
12.1. Podpora malého a středního podnikání 
 
AKTIVITY: 

12.1.1 Pořizování a modernizace vybavení za účelem zachování a vytvoření nových pracovních 
míst 

12.1.2 Podpora klastrů a podnikatelských inkubátorů  
 
OPATŘENÍ: 
12.2. Rekonstrukce projektů EU a aktivní politiky zaměstnanosti s využitím pro zaměstnavatele  
 
AKTIVITY: 

12.2.1 Vychovávání zaměstnanců u zaměstnavatelů i formou rekvalifikace 
12.2.2 Cílené rekvalifikace (příprava zaměstnanců dle požadavků místního trhu) vč. spolupráce 

s Úřadem práce 
12.2.3 Podpora praxe u zaměstnavatelů 

 
OPATŘENÍ: 
12.3. Podpora sociálních podniků a zdravotně znevýhodněných a jinak znevýhodněných osob 
 
AKTIVITY: 

12.3.1 Zakládání a podpora sociálních podniků (např.: zemědělské) 
12.3.2 Nákup technologií a vybavení 
12.3.3 Školení a vzdělávání pro zaměstnance v soc. podniku 

 

OBLAST: ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ 



PRIORITA: 
13. PODNIKÁNÍ 
 
CÍL PRIORITY: 
Cílem je zlepšení situace pro oblast podnikání v regionu s důrazem na malé a střední podniky se 
zaměřením na inovativní využití místních zdrojů. Propojení a zlepšení komunikace mezi potenciálními 
zaměstnanci a zaměstnavateli vč. kvalifikace. Vytvoření podmínek pro vytvoření a udržení tržních míst. 
Zlepšení komunikace i mezi výrobci a prodejci místního zboží a služeb. Podpora regionálních produktů, 
a to jak při výrobě tak i prodeji na místním trhu.  
 
OPATŘENÍ 
13.1. Infrastruktura pro podnikání malých a středních podniků  
 
AKTIVITY: 
13.1.1 Nákup, výstavba, rekonstrukce a úprava ploch a prostor pro podnikání   
13.1.2 Nákup, modernizace a obnova vybavení a zařízení pro vznik a rozvoj podnikání  
13.1.3 Studie služeb případně projektová dokumentace, analýzy potřebnosti (ziskovosti) 

podnikatelského záměru 
 
OPATŘENÍ: 
13.2. Podpora a rozvoj malého a středního podnikání a služeb převážně se zaměřením na  

regionální produkci   
 
AKTIVITY: 
13.2.1 Propagace a prezentace firem a jejich produktů. Zaměřenou jak na firmy a veřejnou sféru, tak i 

občany. 
13.2.2 Podpora spolupráce mezi místními firmami – zasíťování (výroba místního produktu a jeho 

prodeje v místních obchodech, či do zařízení cestovního ruchu) 
13.2.3 Zlepšování komunikace mezi potencionálními zaměstnanci, podnikateli a vzdělávacími 

institucemi, tak aby nabídka odpovídala poptávce. 
13.2.4 Zlepšování spolupráce mezi veřejným sektorem a podnikateli vedoucí k odbourávání bariér pro 

podnikání a větší informovanosti o právech a povinnostech podnikatelů. (ombudsman) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek: Schéma oblastí podpory, priorit a opatření 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OBLAST: KULTURNÍ A TURISTICKÝ POTENCIÁL 

PRIORITA: 1. Cestovní ruch a propagace regionu 

OPATŘENÍ:   
1.1. Turistická infastruktura 
1.2. Podpora služeb v cestovním ruchu 
1.3. Podpora spolupráce v cestovním ruchu 
1.4. Podpora bohatství v regionu pro využití v CR 
1.5. Jednotná podpora propagace regionu 
1.6. Podpora Informačních center 

PRIORITA: 2. Kulturní dědictví 

OPATŘENÍ:   
2.1. Podpora údržby a obnovy historických 

památek a původní architektury 
2.2. Podpora hmotného a nehmotného dědictví a 

tradiční kultury regionu 
 

OBLAST: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV 

PRIORITA: 3. Zemědělství, lesnictví a rybolov 

OPATŘENÍ:   
3.1. Moderní zemědělské stavby a technologie 
3.2. Kvalitní zemědělské a potravinářské 

produkty, regionální trh 
3.3. Rozvinutý regionální trh 
3.4. Podpora lesnictví 
3.5. Podpora rybníkářství a rybolovu 
3.6.  Podpora agroturistiky jako doplňkové služby 

pro zemědělskou prvovýrobu 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLAST: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PRIORITA: 4. Životní prostředí 

OPATŘENÍ:   
4.1. Zlepšování kvality ŽP a odstraňování 

ekologických zátěží 
4.2. Podpora hromadné dopravy jako menšího 

zdroje škodlivin 
4.3. Protipovodňová ochrana a zvyšování 

retenční schopnosti krajiny 
4.4. Ochrana přírodních atraktivit 
4.5.  Environmentální vzdělávání 

 

OPATŘENÍ:   
5.1. Infrastruktura pro zdravotnictví a následná péče 
5.2. Podpora a rozvoj zdravotnictví a následné péče 
 

PRIORITA: 6. Integrovaný záchranný systém 

OPATŘENÍ:   
6.1. Infrastruktura pro integrovaný záchranný systém 
6.2. Prevence výchovy v oblasti IZS 
6.3. Podpora spolupráce 

OBLAST: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A SÍŤOVÁNÍ 

PRIORITA: 5. Zdravotnictví 

PRIORITA: 7. Sociální oblast 

OPATŘENÍ:   
7.1. Infrastruktura pro sociální oblast 
7.2. Poskytování sociálních a návazných služeb 
7.3. Komplexní péče a soc. slabé a provázanost služeb 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRIORITA: 8. Školství 

OPATŘENÍ:   
8.1. Infrastruktura  
8.2. Spolupráce IZS se školstvím 
8.3. Spolupráce mezi školami, NNO, podnikateli a VS 
8.4. Budování vztahu k regionu 

PRIORITA: 9. Komunitní život 

OPATŘENÍ:   
9.1. Obnova a rozvoj komunitního života 
9.2. Infrastruktura pro rozvoj komunitního života 
9.3. Podpora komunitního života 
9.4. Rozvoj lidských zdrojů pro spolky a komunitu 

v regionu 
9.5. Podpora kultury, sportu, společenského života, 

ekologických a volnočasových aktivit apod. 
 

PRIORITA: 10. Volnočasové aktivity 

OPATŘENÍ:   
10.1. Infrastruktura pro volnočasové aktivity 
10.2. Podpora pestré nabídky volnočasových aktivit 
10.3. Lidské zdroje 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

OBLAST: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

PRIORITA: 11. Technická infrastruktura 

OPATŘENÍ:   
11.1. Dopravní infrastruktura 
11.2. Cílené zaměření infrastruktury pro veřejný život 
 

OBLAST: ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ 

PRIORITA: 12. Zaměstnanost 

OPATŘENÍ:   
12.1. Podpora malého a středního podnikání 
12.2. Rekonstrukce projektů EU a aktivní politiky 

zaměstnanosti s využitím pro zaměstnavatele 
12.3. Podpora sociálních podniků 
 

 

PRIORITA: 13. Podnikání 

OPATŘENÍ:   
13.1. Infrastruktura pro podnikání malých a středních 

podniků 
13.2. Podpora a rozvoj malého a středního podnikání se 

zaměřením na regionální produkci 
 

 


