Cíle a opatření SCLLD 2021 - 2027
Strategický cíl 1. Soběstačný, komunikativní a vzdělaný region
Specifický cíl 1.1: Silná ekonomika a rozvinutý trh práce
Cílem je ekonomicky silný a soběstačný region s nízkou mírou nezaměstnanosti. Tento cíl bude naplňován
podporou podnikání, strategických investic, zajištěním služeb pro rodiče s malými dětmi a posílením role
cestovního ruchu.
Potřeba č. 1 Zvýšení zaměstnatelnosti, vytvoření nových pracovních míst, zvýšení kvalifikace pracovní síly.
Podpora místního podnikání
Potřeba č. 33 Zkracování dodavatelských řetězců, využívání místních potravin a produktů

OPATŘENÍ 1.1.A: PODPORA STRATEGICKÝCH INVESTIC, PODNIKÁNÍ A VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ
Opatření je zaměřeno na vytváření podmínek pro investice mimořádného významu do území MAS Společná
CIDLINA. Spočívá ve vytváření vhodných podmínek pro investory nejen formou přípravy zón, pozemků
či infrastruktury, ale i spolupráci na bázi jednání s institucemi, mezi jednotlivými obcemi či dalšími subjekty,
případně na přípravu lidských zdrojů pro realizaci investice. Svoji roli může v rámci tohoto opatření sehrát
i přítomnost dálnice D 11 v regionu. Opatření bude podporovat stimulaci tvorby či zavádění inovací mezi místními
podnikateli, a to jak ve formě materiální (technické vybavení), tak ve formě podpory spolupráce či zprostředkování
informací. Digitalizace a automatizace.
Dále je opatření zaměřeno na vybudování lepších podmínek pro podnikání a na tvorbu nových pracovních
příležitostí. Síť drobných podnikatelů je páteří hospodářské situace a prosperity regionu a přispívá také zásadním
způsobem k uspokojování potřeb místních obyvatel. Opatření je zaměřeno na všestrannou podporu podnikání
(především drobného a středního) – ve formě hmotné i nehmotné, včetně podpory podnikatelských aktivit
prospívající společnosti a životnímu prostředí. Posílení dodavatelsko odběratelských vztahů, podpora lokálních
zdrojů potravin (trhy, festivaly).
Potřeba č. 32 Služby pro rodiče malých dětí

OPATŘENÍ 1.1.B: DOSTUPNÉ SLUŽBY PÉČE O DĚTI
Vybudování a provoz sítě kvalitně a finančně dostupných služeb péče o děti. Jedná se především o dětské skupiny,
jesle, kluby, příměstské tábory, firemní školky apod.
Potřeba č. 2 Společná prezentace regionu a podpora cestovního ruchu

OPATŘENÍ 1.1.C: PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
Cestovní ruch je v řadě regionů České republiky jedním z hlavních nositelů hospodářské prosperity. V regionu MAS
Společná CIDLINA nehraje cestovní ruch zásadní roli z důvodu absence turistických atraktivit nadregionálního
významu. Posílit roli cestovního ruchu v ekonomice regionu tak lze především promyšlenou společnou strategií
podpory tvorby specifických turistických produktů a podporou aktivit a investic.

Specifický cil 1.2: Vzdělávání
Cílenou podporou středního a především učňovského školství lze reagovat na potřeby trhu práce. Cílem
je podpora kvalifikace pracovní síly. Zvyšovat kvalitní předškolní a základní vzdělání. Celoživotní vzdělávání.
Potřeba č. 5 Zachování stávající kapacity středního školství a zvýšení objemu rekvalifikačních kurzů

OPATŘENÍ 1.2.A: PODPORA STŘEDNÍHO A UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ A JEHO PROVÁZÁNÍ NA TRH PRÁCE
Střední a učňovské školství se v kontextu celé ČR potýká s nedostatečnou provázaností a reflexí potřeb trhu práce.
Opatření je zaměřeno na podporu takových oborů, které najdou uplatnění v místních ekonomických subjektech
a přispějí tak ke zvýšení zaměstnanosti a celkovému pozvednutí hospodářské úrovně regionu.
Potřeba č. 1 Zvýšení zaměstnatelnosti, zvýšení kvalifikace pracovní síly.

OPATŘENÍ 1.2.B: ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE MÍSTNÍ PRACOVNÍ SÍLY
Kvalifikovaná pracovní síla pracuje efektivněji, zvyšuje konkurenceschopnost ekonomického subjektu, případně
zvyšuje šanci pro svoji zaměstnatelnost. Opatření je zaměřeno především na podporu celoživotního vzdělávání,
pořádání kurzů a školení, vzdělávání pracovníků v rámci firem a institucí, případně realizaci rekvalifikačních kurzů.
Nedílnou součástí rozvoje pracovní kvalifikace jsou stáže, praxe apod.
Opatření je zaměřeno na prevenci vyloučení z trhu práce. Individuální poradenství pro znevýhodněné skupiny.
Potřeba č. 11 Modernizace vzdělávacích institucí

OPATŘENÍ 1.2.C: UDRŽENÍ A ZKVALITNĚNÍ SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Fungující síť mateřských a základních škol je velmi důležitým faktorem pro udržení ekonomicky aktivních obyvatel
v malých obcích. Na venkově je mnohdy tato situace problematická, především z finančních důvodů.
Nedostupnost těchto institucí v místě bydliště komplikuje rodinám s dětmi mnohdy situaci natolik, že se
rozhodnou odejít ze svého stávajícího bydliště, čímž dále zhoršují demografickou situaci obce, což má dalekosáhlý
dopad na celou komunitu. Důležité je zlepšování klimatu ve školách pro kvalitnější výuku našich žáků.

Strategický cíl 2: Pečující a atraktivní region
Specifický cíl 2.1: Sociálně stabilní region
Cílem je začleňovat sociálně slabší a problematické komunity formou sociálních programů, podporou sociálního
podnikání a bydlení.
Potřeba č. 10 Programy na podporu sociálně slabších skupin a romské komunity. Budování sociálního
a azylového bydlení.

OPATŘENÍ 2.1.A: PROGRAMY ŘEŠENÍ SITUACE SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH KOMUNIT
Existence a především další rozšiřování počtu a rozsahu sociálně vyloučených komunit je v regionu trvalou
hrozbou. Opatření je zaměřeno na prevenci, případně eliminaci těchto negativních jevů pomocí účinných
podpůrných, vzdělávacích a v krajním případě i represivních metod s důrazem na jejich účinnost, a dlouhodobou
efektivitu. Investicemi do sociálního bydlení, sociálního podnikání, azylových domů, poradenských center
a dalších podpůrných opatření lze osoby s prvky sociálního vyloučení lépe začlenit do běžného života. Služby
komunitního charakteru, právní programy, programy finanční gramotnosti a sociálně – právní ochrany dětí.

Specifický cíl 2.2: Kvalitní a dostupné veřejné služby
Cílem je zachování kvalitních služeb pro širokou veřejnost. Udržovat a dále rozvíjet sociální a zdravotní služby.
Bezpečnost regionu a prevence rizik.
Potřeba č. 6 Rekonstrukce a modernizace sportovních a volnočasových areálů a budov

OPATŘENÍ 2.2.A: PODPORA SPORTU A ZLEPŠENÍ ZÁZEMÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY
Sport a pohybové aktivity zlepšují zdravotní stav lidí, čímž přispívají k jejich kvalitnějšímu životu, spokojenosti,
nižším nákladům na zdravotní péči a ve výsledku i vyšší ekonomické výkonnosti. Opatření je zaměřeno
na budování, rekonstrukci či údržbu zázemí pro realizaci pohybových aktivit, úpravu nových prostor, zvyšování
jejich bezpečnosti apod. Rovněž je zaměřeno na podporu podnikatelů, sportovních klubů a dalších spolků, které
se touto činností zabývají.
Potřeba č. 29 Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, modernizace a podpora integrovaného záchranného systému
Potřeba č. 7 Modernizace informačních systémů pro informovanost obyvatel v případě nebezpečí

OPATŘENÍ 2.2.B: ZLEPŠENÍ CIVILNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY MAJETKU, PREVENCE RIZIK
Civilní bezpečnost je nezbytná pro spokojenost místních obyvatel. Opatření je zaměřeno na podporu činnosti
bezpečnostních složek, dobrou komunikaci a spolupráci mezi těmito složkami a dalšími subjekty, vytváření dobré
image těchto složek, budování preventivních opatření spočívajících například v instalaci kamerových systémů na
potenciálně problematických místech apod. Modernizace jednotného systému varování.
Potřeba č. 8 Zlepšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb

OPATŘENÍ 2.2.C: ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Opatření je zaměřeno na udržení adekvátní nabídky zdravotních služeb v obcích, kdy je zejména pro seniory
či znevýhodněné skupiny obyvatel problematické jejich dosažení, jestliže se nacházejí ve vzdálenějších sídlech
problematicky dostupných veřejnou dopravou. Pro poskytování kvalitních zdravotních služeb je zapotřebí
odpovídající zázemí ve vyhovujících a snadno dostupných budovách. Opatření je rovněž zaměřeno na vstřícný
a motivující přístup k lékařům a zdravotnickému personálu ze strany institucí tak, aby nedocházelo k jejich
odchodům mimo region.

Potřeba č. 10 Zlepšení a udržení dostupnosti sociálních služeb a zajištění kvalitního života seniorů. Programy
na podporu sociálně slabších skupin a romské komunity. Budování sociálního a azylového bydlení.

OPATŘENÍ 2.2.D: ZLEPŠENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Opatření je zaměřeno na budování a modernizaci zázemí pro sociální služby, podporu činnosti institucí
a jednotlivců zabývajících se sociálními službami, podporu dostupnosti sociálních služeb ve venkovských obcích
prostřednictvím terénních pracovníků. Rovněž je toto opatření zaměřeno na vzdělávání pracovníků institucí, které
poskytují či zprostředkovávají sociální služby, na zpracování kvalitních plánů a koncepcí poskytování sociálních
služeb apod. Opatření je zaměřeno i na instituce které neposkytují sociální službu dle zákona, ale poskytují další
doprovodné služby pro sociálně potřebné (poradny, pěstounské rodiny, apod.)
Potřeba č. 9 Udržení základních služeb na menších obcích (nákup potravin, zachování sítě poboček České pošty)

OPATŘENÍ 2.2.E: UDRŽENÍ ZÁKLADNÍCH SLUŽEB NA OBCÍCH
Přítomnost obchodů a pošt je dalším významným faktorem fungování celé obce a spokojenosti jejích obyvatel.
V současné době dochází v České republice v rámci optimalizace finančních nákladů k rušení pošt a prodejen
v malých obcích. Opatření je zaměřeno na podporu fungování základních služeb především v malých obcích.
Potřeba č. 28 Vybudovat chytrý region

OPATŘENÍ 2.2.F: CHYTRÝ REGION
Opatření je zaměřeno na nové dobíjecí stanice pro elektrokola či automobily, na rekonstrukce ekonomicky
výhodného veřejné osvětlení. Dále na vybudování vysokorychlostního internetu a dalších moderních technologií.

Specifický cíl 2.3: Kvalitní a dostupné bydlení
Cílem je zachování a regenerace stávajícího bytového fondu s vybudováním bydlení pro občany v momentální
sociální tísni a podpora mladých rodin formou startovacích bytů.
Potřeba č. 12 Rozvoj bytového fondu

OPATŘENÍ 2.3.A: REGENERACE A ROZVOJ BYTOVÉHO FONDU
Zastaralý bytový fond vede ke snížení komfortu bydlení, zvyšování nákladů na bydlení a tím i k nespokojenosti
obyvatel. Opatření je zaměřeno na efektivní postup veřejné správy za účelem modernizace bytového fondu,
budování nových bytů, zlepšení infrastruktury napojené na bytové domy, spolupráci s investory, případně získání
dotací na tyto aktivity. Možnost nízkonákladového bydlení může pomoci zlepšit sociální situaci v obcích tím,
že napomůže udržet v regionu mladé perspektivní obyvatele, případně zmenší jejich dluhovou zátěž a zlepší tak
jejich ekonomickou situaci. Opatření je zaměřeno i na budování „nízkonákladových“ a startovacích bytů, případně
získání finančních prostředků na jejich realizaci.

Specifický cíl 2.4: Vysoká společenská aktivita
Cílem je vysoká společenská aktivita občanů, podpora kulturního dění a budování kapacit pro volnočasové
aktivity.
Potřeba č. 13 Profesionalizovat NNO a intenzivně spolupracovat při pořádání akcí, podpora zájmové
a volnočasové činnosti

OPATŘENÍ 2.4.A: PROFESIONALIZACE A ÚZKÁ SPOLUPRÁCE NNO V REGIONU
Nestátní neziskové organizace jsou velmi významným místním aktérem přispívajícím ke zlepšení kvality života
obyvatel, ať už se jedná o NNO poskytující sociální služby, různé zájmové spolky, organizace zaměřené
na volnočasové aktivity a podobně. Jejich spolupráce a možnost profesionalizace významně posiluje jejich
akceschopnost a potenciál pro získání finančních prostředků pro další činnost. Opatření je zaměřeno na spolupráci
veřejné správy a NNO, vzdělávání pracovníků NNO, finanční podporu NNO, hledání synergických aktivit
jednotlivých NNO, zájmové a neformální vzdělávání.
Potřeba č. 35 Zvyšovat povědomí o kulturním dědictví

OPATŘENÍ 2.4.B: PODPORA KULTURNÍHO DĚNÍ A VYTVÁŘENÍ POVĚDOMÍ O MÍSTNÍ IDENTITĚ
Místní kultura je důležitá pro rozvoj sociálních vztahů, snižování bariér v komunikaci mezi obyvateli, zvyšování
pocitu sounáležitosti se sídlem či regionem, zvyšování vzdělanosti obyvatel, rovněž i pro prevenci vůči sociálně
patologickým jevům. Opatření je zaměřeno na podporu pořádání kulturních akcí různého charakteru, podporu
institucí (např. muzea), které tyto akce realizují, zlepšování zázemí pro tyto aktivity, marketing a informovanost
o kulturním dění, spolupráci mezi kulturními institucemi apod. Revitalizace kulturních památek, návštěvnická
centra, edukační centra, technické vybavení knihoven, evidence fondů apod.
Potřeba č. 6 Rekonstrukce a modernizace volnočasových areálů

OPATŘENÍ 2.4.C: BUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO RODINU, VOLNÝ ČAS A SPOLKOVOU ČINNOST
Podpora komunitního a rodinného života obyvatel. Opatření je zaměřeno především na budování, rekonstrukci
či technické vybavení prostor pro realizaci těchto aktivit, případně na vytváření programu práce institucí
zajišťujících tyto služby.

Specifický cíl 2.5: Vysoká úroveň dopravy
Důležitým cílem je region s vysokou a dostupnou dopravou. Cíl bude naplňován výstavbou nových cyklostezek,
stezek pro pěší, budováním prvků pro bezpečnost a dalšími doprovodnými aktivitami.
Potřeba č. 14 Rekonstruovat dopravní infrastrukturu

OPATŘENÍ 2.5.A: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ A DOROVODNÉ INFRASTRUKTURY
Silniční infrastruktura je naprosto zásadním pilířem rozvoje každého regionu. Vzhledem k tomu, že se v posledních
letech technický stav silnic v Královéhradeckém kraji trvale zhoršuje (značná část silnic v havarijním stavu - území
MAS Společná CIDLINA nevyjímaje), je zapotřebí vytrvale usilovat o nápravu tohoto stavu, přestože jsou v přímé
kompetenci lokálních aktérů pouze místní komunikace. Vhodně situované parkovací kapacity významným
způsobem odlehčí lokalitám, které nejsou pro parkování vhodné, což vede k nejrůznějším kolizím s veřejným
zájmem, degradaci kultury prostředí a nespokojenosti okolních obyvatel. Budování parkovacích kapacit rovněž
zlepší dostupnost lokalit se službami využívanými místními obyvateli.

Potřeba č. 15 Vybudovat sítě stezek pro pěší a cyklisty

OPATŘENÍ 2.5.B: BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A INFRASTRUKTURY PRO CHODCE
Cyklistika je ekologicky šetrný a levný způsob dopravy s pozitivním dopadem na zdravotní stav obyvatel.
V současné době není dostatečně řešeno oddělení motorizované dopravy od cyklistů, což ohrožuje bezpečnost
cyklistů a vede také k nezájmu o tento způsob dopravy ve prospěch dopravy jiné, tedy včetně individuální
automobilové. Zároveň jsou cyklostezky součástí turistické nabídky regionu a kladným způsobem přispívají
k rozvoji cestovního ruchu se všemi dalšími pozitivními dopady do území. Opatření je proto zaměřeno
na budování cyklostezek, získávání finančních prostředků na tyto akce, propojování sítí cyklostezek. Do tohoto
opatření spadá i rozvoj infrastruktury pro pěší, jedná se například o rekonstrukce chodníků, propojení stezek
pro pěší a cyklostezek a další projekty na podporu nemotorizované dopravy a zvyšování bezpečnosti chodců
a cyklistů.
Potřeba č. 16 Zachovat a případně rozšířit dopravní obslužnost

OPATŘENÍ 2.5.C: ROZŠÍŘENÍ, UDRŽENÍ A ZKVALITNĚNÍ SÍTĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY
Veřejná doprava hraje klíčovou roli pro dojížďku místních obyvatel do zaměstnání, do škol či za službami.
V současné době je značná část veřejné dopravy nerentabilní a musí být dotována. Opatření je zaměřeno na
udržení současné dostupnosti veřejné dopravy, minimalizaci nákladů, podporu ekologicky šetrné dopravy,
modernizaci, případně zvyšování komfortu veřejné dopravy.

Specifický cíl 2.6: Fungující veřejná správa a regionální partnerství
Cíl je zaměřen na fungující a komunikativní veřejnou správu, zvýšení různých aktivit společenského života
a podporu spolupráce v různých úrovních.
Potřeba č. 34 Podpora aktérů podílejících se na rozvoji regionu

OPATŘENÍ 2.6.A: PODPORA ČINNOSTI MAS A DSO
Místní akční skupina a dobrovolný svazek obcí je významným a užitečným aktérem regionálního rozvoje,
především ve venkovských oblastech. Pro svoji činnost potřebuje podporu ze strany zainteresovaných obcí
a dalších subjektů – a to jak materiální, tak politickou. Dále potřebuje schopné a informované manažery
s odpovídajícím zázemím pro efektivní činnost.
Potřeba č. 4 Pomoc obcím při nárůstu agendy, digitalizace veřejné správy

OPATŘENÍ 2.6.B: OTEVŘENÁ A EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Opatření je zaměřeno jak na vybavení a modernizaci zázemí a vybavení pro vykonávání veřejné správy, tak i na
efektivizaci její činnosti prostřednictvím vzdělávání, zavádění účinných metod apod. Elektronizace služeb veřejné
správy, naplnění a elektronizace základních registrů a datových fondů. Obecným cílem opatření je spokojenost
občana s činností veřejné správy.

Strategický cíl 3: Udržitelný region
Specifický cíl 3.1: Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
Udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví s ohledem na oblast, ve které se region nachází,
je aktuální potřebou. Cílem je posílení environmentální funkce zemědělství a lesnictví.
Potřeba č. 3 Extenzivnější zemědělství, nové technologie zpracování půdy, zvýšení podílu lesní půdy, ochrana
lesa

OPATŘENÍ 3.1.A: ZVYŠOVÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A KRAJINOTVORNÉ FUNKCE ZEMĚDĚLSKÝCH A
LESNICKÝCH PODNIKŮ
Oblast zemědělství a lesnictví je pro region, s ohledem na jeho charakter, přirozeným způsobem aktuální
a zasluhující trvalou pozornost pro udržení konkurenceschopnosti podniků. Opatření je proto zaměřeno
na podporu zemědělců a lesníků ve formě hmotné (technické vybavení) i nehmotné (spolupráce, informovanost
apod.). V rámci tohoto opatření budou podporovány i opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, jako jsou např.
polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, železniční přejezdy. Jelikož hraje zemědělství a lesnictví významnou roli
v environmentální složce regionálního rozvoje a tradičně spoluutváří krajinné prostředí, je zapotřebí podporovat
šetrné a racionální způsoby zemědělského hospodaření, předcházet kolizím s veřejným zájmem či dílčími subjekty
v regionu a rovněž dbát na udržování a zvyšování estetické hodnoty krajiny prostřednictvím vhodně volené
a řádně obhospodařované vegetace. Opatření je zaměřeno na hmotnou i nehmotnou podporu zemědělců,
kde se jedná o podporu investic do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a neproduktivních investic v lesích
- posílení rekreační funkce a údržba lesního prostředí.

Specifický cíl: 3.2: Kultivovaný veřejný prostor
Cílem je zachovat a regenerovat veřejná prostranství a kulturní památky v regionu. V rámci tohoto cíle bude
podporována i realizace společných zařízení navržených v Plánech společných zařízení a schválených v rámci
komplexních a jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích obcí.
Potřeba č. 17 Obnovit zeleň ve městech a obcích, modernizovat a udržovat veřejná prostranství, veřejné stavby.

OPATŘENÍ 3.2.A: REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH
Řada venkovských i městských sídel trpí nedostatkem financí a z něho plynoucím nedostatkem péče o veřejná
prostranství, mnohdy se jedná též o dědictví minulého režimu či jiných sociálních změn v rámci sídla. Opatření
je zaměřeno na regeneraci veřejných prostranství, jednotlivých prvků, které tento prostor spoluutvářejí,
zkvalitňují jeho estetickou úroveň, užitnou hodnotu, ale i bezpečnost. Opatření také podporuje zejména obnovení
krajinného propojení sídel společně s jejich biologickou rozmanitostí, jak v rovině flory, tak fauny. Realizace musí
podporovat přirozené procesy vnitřní krajiny sídla. Do opatření spadá i pořizování mobiliáře a průběžná péče
o veřejné prostranství.
Potřeba č. 30 Komplexní pozemkové úpravy, péče o extravilán obcí

OPATŘENÍ 3.2.B: POZEMKOVÉ ÚPRAVY, PÉČE O EXTRAVILÁN
Realizace společných zařízení navržených v Plánech společných zařízení a schválených v rámci komplexních
a jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích obcí. Péče o extravilán je dalším
důležitým prvkem veřejného prostoru.

Potřeba č. 18 Investovat do obnovy kulturního dědictví

OPATŘENÍ 3.2.C: REKONSTRUKCE SAKRÁLNÍCH A KULTURNĚ HISTORICKÝCH PAMÁTEK
V regionu se nachází velké množství převážně drobných památek, které připomínají historii, spoluutvářejí
charakter sídel a krajiny a vytvářejí pozitivní image regionu. Vzhledem k velké nákladnosti a z mnoha hledisek
problematické údržbě těchto památek je opatření zaměřeno na získávání prostředků a vzájemnou spolupráci
zainteresovaných subjektů i jednotlivců do vytrvalé péče o památky na území v regionu.

Specifický cíl 3.3: Kvalitní životní prostředí
Cílem je dosáhnout různými opatřeními kvalitního a udržitelného životního prostředí.
Potřeba č. 19 Najít využití stávajících prázdných areálů

OPATŘENÍ 3.3.A: REGENERACE BROWNFIELDS
Existence brownfields je prakticky všudypřítomným problémem. Opatření je zaměřeno na odstranění, regeneraci
a následné vhodné využití brownfields na území regionu s důrazem na jejich upřednostnění před záborem
zelených či jiných nedotčených ploch. Regenerace brownfields přispěje rovněž ke kultivaci prostředí obcí
a v některých případech zajistí též eliminaci případných lokálních ekologických rizik.
Potřeba č. 20 Odstranit ekologické zátěže, vybudovat síť sběrných dvorů, eliminovat černé skládky.

OPATŘENÍ 3.3.B: ELIMINACE ČERNÝCH SKLÁDEK A STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Opatření je zaměřeno na opatření proti vzniku černých skládek prostřednictvím vhodných opatření, případně
likvidaci skládek stávajících. Dále je zaměřeno na získání prostředků a všeobecnou podporu likvidace starých
ekologických zátěží vzniklých v areálech a lokalitách s dřívější nešetrnou zemědělskou či průmyslovou výrobou.
Potřeba č. 20 Odstranit ekologické zátěže, vybudovat síť sběrných dvorů, eliminovat černé skládky.

OPATŘENÍ 3.3.C: ZLEPŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH
Opatření je zaměřeno na zajištění dostupnosti kapacit pro sběr tříděného odpadu, budování a modernizaci
sběrných dvorů a šetrnou likvidaci odpadů. Energetické využití odpadů.
Potřeba č. 21 Zlepšit čištění odpadních vod

OPATŘENÍ 3.3.D: BUDOVÁNÍ NAPOJENÍ NA KANALIZACI A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Napojení na kanalizaci a ČOV v regionu zatím není úplné. Opatření je zaměřeno na napojení objektů na kanalizaci
především v menších a méně dostupných obcích a lokalitách. Může se jednat rovněž o budování lokálních
či domácích čističek odpadní vody v místech, kde není reálné napojení na centrální sítě. V rámci opatření bude
vyvíjena snaha veřejné správy a regionálních aktérů o zajištění finančních prostředků pro tyto nákladné akce.
Potřeba č. 22 Rekultivovat vytěžená ložiska písku

OPATŘENÍ 3.3.E: REKULTIVACE TĚŽEBNÍCH PROSTORŮ
Vytěžená ložiska nejen písku zakládají potenciál především pro rekreační využití s možným rozvojem další
turistické či volnočasové infrastruktury. Opatření je zaměřeno na podporu těchto aktivit.

Potřeba č. 23 Zavést energetické úspory
Potřeba č. 27 Energetická soběstačnost

OPATŘENÍ 3.3.F: ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Opatření je zaměřeno na energetické úspory jak v hospodářské činnosti, tak ve sféře bydlení. Jedná se o zavádění
energeticky šetrnějších metod, úspornějších technologií, moderních úsporných systémů vytápění a v neposlední
řadě i zateplování veřejných i soukromých budov s využitím dotačních prostředků i vlastních zdrojů. Realizace
opatření povede jak ke snížení nákladů na ekonomickou činnost, veřejnou správu či bydlení, tak k postupnému
globálnímu i lokálnímu zlepšování životního prostředí. Zajištění energetické soběstačnosti regionu. Zavádění
alternativních zdrojů (fotovoltaika, bioplynové stanice, malé vodní elektrárny, apod.).
Potřeba č. 24 Zachovat ekologickou stabilitu

OPATŘENÍ 3.3.G: OCHRANA PŘÍRODY A REGENERACE KRAJINNÝCH PRVKŮ
Zachování přírodního dědictví, zdravého, funkčního a esteticky hodnotného životního prostředí je jednou
ze současných civilizačních priorit s dopadem do všech sfér existence společnosti. Opatření je zaměřeno na
ochranu, šetrné zásahy, regeneraci a kultivaci přírodních prvků regionu, zlepšování životního prostředí, jeho
využití pro rekreaci obyvatel i jeho zachování pro budoucí generace. Dále je opatření zaměřeno veškeré aktivity
k předcházení a zvýšení odolnosti vůči sesuvům půdy. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení
ekologické stability, jako jsou např. místní ÚSES, doplnění, případně odstranění zeleně, terénní úpravy.
Potřeba č. 25 Budování protipovodňových a vodohospodářských opatření
Potřeba č. 26 Vybudování opatření na hospodaření s dešťovou vodou

OPATŘENÍ 3.3.J: ZVYŠOVÁNÍ RETENCE VODY V ÚZEMÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Klimatická rizika ve spojitosti a charakterem terénu v regionu, regulací řek a situací sídel jsou v současné době
značná. Opatření je zaměřeno na budování všech účinných modelů proti povodním a suchu. Vodohospodářská
opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod (nádrže, rybníky, odvodnění aj.).

