PODOPATŘENÍ DO NOVÉ STRATEGIE MAS ROZKVĚT
2021-2027
SPECIFICKÝ
CÍL

DASNÝ

LIDÉ

PODOPATŘENÍ
L.1.1. Budování a zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti

L.1.3.
L.2.1.
L.2.2.
L.2.3.

Budování a zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro občany
Brownfieldy
Podpora rozvoje bytové výstavby
Podpora rozvoje sociálního bydlení
Podpora rozvoje startovacích a malometřážních bytů

L.3.1. Rozvoj infrastruktury pro školství

L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného času
L.3.3. Rozvoj infrastruktury pro neformální vzdělávání a volný čas
L.4.1. Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví

L.4.2. Podpora SDH
L.4.3.
L.5.1
L.5.2.
L.5.3.
L.5.4.
L.5.5
SPECIFICKÝ
CÍL
Z.1.1.

revitalizace návsi (zastávka, veřejné prostranství, pítko)
KD - rekonstrukce parket
Nové vybavení stoly 50x4lidi; vozíček na stoly
Akustické tlumení
OÚ - nové vybavení úřadu )kuchyňka, archivní skříń
Knihovna - nové regály
Informační tabule
pokud by se podařil odkup brownfieldu - výstavba pečovatelského domu pro
seniory
probíhá vyjednávání o koupi browfieldu
koupě nemovitosti

Sportoviště, víceúčelové areály, dětská hřiště, veřejné prostranství
Sociální služby
Komunitní centra se sociálními službami
Posilování rodinných vazeb (komunitní tábory)
Sdílený komunitní sociální pracovník
Rozvoj služeb pro občany (knihovny, pošty, obchody, bankomaty…)

Investiční zámer musí být v
souladu s Místním akčním
plánem daného ORP

L.1.2.

PŘIBLIŽNÉ
FINANČNÍ
NÁKLADY

byty pro seniory
Rekontrukce venkovního zázemí (výměna krytiny, šktuky, podlahy a štuky;
dodělání elektriky)
Modernizace a rekonstrukce zahrady MŠ, výměna a doplnění herních prvků
Interaktivní tabule
Vybudování školní jídelny včetně zařízení

18000000
300000
100000
200000
200000
150000
200000

3000000

1500000
1000000
250000
8000000

Rekonstrukce kulturního domu_vytápění
Přístřešek na pořádání akcí
Vhodný mobiliář
Vybavení klubovny pro mladé - kuchyňka, nový nábytek
Podpora činnosti, rekonstrukce hasičárny (dveře); vybudování prostoru pro
klubovnu; auto
Dětské a sportovní hřiště - opravit plot, doplnit mobiliář a herní prvky
-

300000
35000000
1500000

bude zjišťován zájem o tábory mezi občany

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prostranství a zeleň

údržba, nová výsadba zeleně, zatravvňovací dlaždice; lesnická a zahradnická
technika
vysázení alejí na místo procházek

1500000

ROK REALIZACE

Z.1.2. Úpravy krajiny
Z.1.3. Struktura lesů
Z.2.1. Místní komunikace
Z.2.2.
Z.2.3.
Z.2.4.
Z.3.1.
Z.3.2.
Z.4.1.
Z.4.2.
Z.5.1.
Z.5.2.
Z.5.3.
Z.6.1.
Z.7.1.
Z.7.2.
Z.8.1.
Z.8.2.
SPECIFICKÝ
CÍL
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
SPECIFICKÝ
CÍL
P.1.1.
P.1.2.
P.1.3.
P.1.4.
P.1.5.
P.1.6.
P.1.7.
P.2.1.
P.2.2.

Vodovody a kanalizace
Cyklostezky a cyklotrasy
Další technická infrastruktura
Snižování energetické náročnosti objektů a emisí
Zvyšování energetické soběstačnosti regionu
Odpadové hospodářství
Lokální dopravní obslužnost
Veřejné osvětlení, snižování světelného smogu
Digitalizace úřadů
Elektromobilita
Plánování zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje
Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech
Participativní metody
Protipovodňová opratření
Opatření proti suchu

Oprava a výstavba komunikací
Oprava a výstavba chodníků.
Rekonstrukce kanalizace
cyklostezka na ČB
tepelné čepadlo na úřad

nasvětlení kapličky bodově
Informační tabule

zpěvnění stok na potoku

10000000
8000000
7000000
5000000
1000000

150000
200000

1000000

CESTOVNÍ RUCH
Obnova památek
Muzejní a galerijní expozice
Živé kulturní dědictví
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

PODNIKÁNÍ
Podpora podnikání a inovativní formy podnikání
Tvorba sítí, marketing
Podpora živnostníků a MSP
Podpora zpracování zemědělských produktů
Podpora rozvoje zemědělských podniků
Podpora rozvoje dřevařských podniků a lesnických technologií
Podpora rozvoje rybářství a rybníkářství
Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
Kooperace zaměstnavatelů se školami

Aktualizace 08/03/2021

rekontrukce kapličky (odizolovat, fasáda, výměna oken) a božích muk

900000

Infotabule - cyklostezky
Směrovky

100000
300000

