DŘÍTEŇ

PODOPATŘENÍ DO NOVÉ STRATEGIE MAS ROZKVĚT
2021-2027
SPECIFICKÝ
CÍL

PŘIBLIŽNÉ
FINANČNÍ
NÁKLADY

ROK REALIZACE

3.000.000,2.000.000,-

2021
2021-2027

ZTV Panská pole, výstavba nových bytových jednotek v domě čp. 152

60.000.000,-

2021-2022

Rekonstrukce podlahových krytin na chodbách a ve třídách
stavební úpravy tělocvičny ZŠ
rekuperace prostor, klimatizace
Modernizace počítačové učebny s rozšířenou výukou cizích jazyků
Zlepšení kvality výuky cizích jazyků
Modernizace počítačové učebny s rozšířenou výukou přírodních věd
Modernizace učebny přírodních věd

2.000.000,4.000.000,5.000.000,1.000.000,500.000,1.000.000,500.000,-

2021-2027
2021
2021-2023
2021-2023
2021-2027
2021-2023
2021-2022

500.000,-

2021-2027

10.000.000,-

2023-2027

5.000.000,-

2021-2027

10.000.000,-

2021-2027

5.500.000,-

2021-2027

LIDÉ
PODOPATŘENÍ
Výstavba nové ordinace praktického lékaře, rekonstrukce ordinace dětského
lékaře
rekonstrukce vnitřních prostor kulturních domů

L.1.1. Budování a zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti
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
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.
L.4.3.
L.5.1
L.5.2.
L.5.3.
L.5.4.
L.5.5
SPECIFICKÝ
CÍL
Z.1.1.

Podpora SDH
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.
L.1.3.
L.2.1.
L.2.2.
L.2.3.
L.3.1.

podpora činnosti místních spolků, podpora společenských a kulturních aktivit
rozšíření sportovního areálu (tenis, hokejbal atp.)
ano

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prostranství a zeleň

Z.1.2. Úpravy krajiny
Z.1.3. Struktura lesů
Místní komunikace
Z.2.1.

budování přístupových komunikací a enviromentálních projektů dle plánů
komplexních úprav
výstavba a oprava stávajících lesních komunikací
opravy místních komunikací, chodníků a parkovišť, pořízení informativních
měřičů rychlosti

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

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

30.000.000,-

2021-2027

800.000,-

2022

14.000.000,-

2021-2027

8.000.000,-

2021-2027

20.000.000,-

2022-2024

5.000.000,-

2021-2025

Realizace informačního centra,

2.000.000,-

2022

realizace cyklostezky

2.000.000,-

2022-2027

pořízení elektronických úředních desek

úprava a odbahnění obecních rybníků, výstavba rybníka

CESTOVNÍ RUCH

C.1.1.

Obnova památek

C.1.2.

Muzejní a galerijní expozice

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.

opravy a budování kanalizace a vodovodu, výstavba čističek odpadních vod

Obnova sakrálních památek - kostel ve Dřítni a kapličky a křížky ve správním
obvodu obce Dříteň
Obnova kulturních památek - zámek Dříteň, realizace komunitního centra v
prostorách zámku
realizace muzea z období r. 1619, bitvy u Záblatí a 30. leté války v prostorách
zámku

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 12/03/2021

