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3.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST 1: ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A KRAJINA, 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Opatření 

1.1 Zemědělství vinařství 

O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné investice pro konkurenceschopnost  

O.1.1.1.2 podpora zpracování lokálních výpěstků, krajových specialit 

O.1.1.1.3* podpora výměny zkušeností 

O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů, obnova původních odrůd, tradičních plodin 

O.1.1.2.1 

podpora farmářské produkce (ovocnářství, zelinářství, chovatelství, včelařství 

atd.), podpora prodeje ze dvora, regionální trhy, jarmarky, podpora prodeje 

místních produktů  

1.2 Příroda, krajina a životní prostředí 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav 

O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování 

O.1.2.1.3* budování a udržování polních a lesních cest, přístup k lesní půdě 

O.1.2.1.4 podpora dalších procesů vedoucí k zlepšení prostupnosti krajiny 

O.1.2.1.5 rozšíření vodních ploch v krajině (vodní nádrže, rybníky, mokřady) 

O.1.2.2.1* budování funkčních protierozních a protipovodňových bariér 

O.1.2.2.2 
podpora úpravy vodních toků, zprůchodňování, čištění vodních toků (stabilní 

vodní režim krajiny) 

O.1.2.2.3* posílení přirozené retenční schopnosti krajiny 

O.1.2.2.4 mapování záplavových oblastí 

O.1.2.3.1* 

podpora ochrany původních druhů živočichů a rostlin; chránit a obnovovat 

biotopy; chránit stávající a zakládat nové biokoridory; zakládat nové přírodní 

rezervace a zajistit adekvátní péči o stávající; využívat vhodně prostředků 

zelené infrastruktury k zachování a rozvíjení zdravých ekosystémů 

O.1.2.3.2* podpora budování prvků ÚSES a jejich spojení s prvky a stezkami v krajině 

O.1.2.4.1 
zlepšit nakládání s odpady; snižování podílu směsných odpadů (rozšíření a 

vznik nových sběrných dvorů, rekultivace skládek) 

O.1.2.4.2* 
systematické vzdělávaní, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního 

prostředí, ekologie 

O.1.2.4.3 
podpora odstraňování znečištění v přírodě - vzduch, voda, půda - (odstranění 

černých skládek a zamezení vzniku nových) 
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O.1.2.4.4 
podpora změny způsobu hospodaření v krajině vedoucí ke zlepšení stavu 

krajiny 

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů 

 

3.2.2 KLÍČOVÁ OBLAST 2: PODNIKÁNÍ NEZEMĚDĚLSKÉ POVAHY – PRŮMYSL A 

VÝROBA, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST, VÝZKUM,  VÝVOJ 

A INOVACE 

Opatření 

2.1 Podpora podnikání, zkvalitnění služeb a obchodu 

O.2.1.1.1* 
podpora vzniku regionálních trhů zaměstnanosti, sdružování podnikatelů, 

výrobců 

O.2.1.1.2* 
zajištění technologií a materiálně technického zázemí, investice pro 

konkurenceschopnost  

O.2.1.1.3* společná propagace a marketing  

O.2.1.1.4* podpora řetězení služeb a odbyt lokálních produktů 

O.2.1.1.5* využívání venkovských brownfields pro rozvoj podnikání 

O.2.1.1.6 
zavádění nových služeb a zvyšování rozmanitosti služeb v území, podpora 

doplňkových služeb např. u sportovních a kulturních zařízení  

O.2.1.2.1 promítnutí potřeb lokálních zaměstnavatelů do územních plánů 

O.2.1.2.2 výstava průmyslových zón, zajištění dopravního napojení, zasíťování 

O.2.1.3.1 podpora materiálně technického zázemí pro tradiční řemesla a služby 

O.2.1.3.2 osvěta a propagace tradičních řemesel a služeb 

 

2.2 Rozvoj cestovního ruchu 

O.2.2.1.1 
podpora mapování turistických cílů a potřeb návštěvníků, tvorba turistických 

informačních systémů 

O.2.2.1.2* 

investice a pořízení materiálně technického zázemí pro subjekty zaměřené na 

venkovskou turistiku (sportovní, zábavní a rekreační činnosti, stravování, 

pohostinství)  

O.2.2.1.3 
podpora venkovské turistiky a vzniku nových turistických cílů, zefektivnění 

řízení cestovního ruchu; koordinace aktivit v území  

O.2.2.1.4 
zkvalitňování služeb přenosem dobré praxe (osvěta, semináře, výjezdová 

turistika); jednotná propagace a marketing území 
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O.2.2.2.1* 
budování infrastruktury pro turistický ruch a budování doplňkové 

infrastruktury pro cestovní ruch (značení, tematické stezky, odpočívky atd.) 

2.3 Podpora zaměstnanosti 

O.2.3.1.1 
zlepšení návaznosti středního, učňovského školství na poptávku trhu práce; 

podpora vzniku školních firem a firemních učňů 

O.2.3.1.2* 

doplnění aktivit úřadu práce za účelem zvyšování zaměstnanosti v území 

(rekvalifikace na míru, osvěta o možnostech zvyšování zaměstnanosti, 

podpora bilanční a pracovní diagnostiky atd) 

O.2.3.1.3* 
podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních forem 

zaměstnávání a sdílení pracovních míst 

O.2.3.1.4* 

zvyšování uplatnitelnosti osob hůře uplatnitelných na trhu práce (osoby se 

změnou pracovních schopností, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

absolventi, osoby 50+ atd.) 

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů 
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3.2.3 KLÍČOVÁ OBLAST 3:  ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCÍ, BYDLENÍ, BEZPEČNOST, 

INFRASTRUKTURA VČ. DOPRAVY, VÝSTAVBY, URBANISMU, VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ   

Opatření 

3.1 Řízení obcí a rozvoj infrastruktury 

O.3.1.1.1 

zlepšení přístupu informačních a komunikačních technologií, využívání 

moderních komunikačních prostředků a inovací (podpora pokrytí finančně 

dostupným internetem, podpora modernizace obecního rozhlasu) 

O.3.1.1.2 

zvyšování profesních dovedností zaměstnanců/představitelů veřejné správy, 

samosprávy (IT, manažerské a řídící dovednosti; strategické, projektové a 

procesní řízení; benchmarking, komunitní plánování, zapojování prvků MA 21) 

O.3.1.2.1* využívání venkovských brownfields pro rozvoj území 

O.3.1.2.2 mapování a registrace nevyužitých objektů a pozemků pro rozvoj regionu 

O.3.1.3.1 opravy a budování kanalizačních sítí 

O.3.1.3.2 opravy a budování čistíren odpadních vod 

O.3.1.3.3 podpora modernizace veřejného osvětlení 

O.3.1.4.1 podpora bezbariérové dostupnosti veřejných budov 

O.3.1.4.2 
rekonstrukce, modernizace, vybavení a snižování energetické náročnosti 

veřejných budov  

O.3.1.4.3 podpora dalších forem využití veřejných budov (family-pointy atd.) 

3.2 Doprava a bezpečnost 

O.3.2.1.1 udržování a opravy místních komunikací, opravy a budování chodníků 

O.3.2.1.2 budování a rekonstrukce veřejných parkovacích ploch 

O.3.2.1.3* 
udržování, opravy a výstavba cyklostezek a cyklotras, multifunkčních stezek a 

jejich doplňkové infrastruktury 

O.3.2.1.4 rekonstrukce, budování a vybavení zastávek hromadné dopravy 

O.3.2.1.5* 
budování prvků zklidňování dopravy a zvýšení bezpečnosti včetně přechodů 

pro chodce 

O.3.2.2.1 podpora sdílení dopravních prostředků (carsharing, carpooling)  

O.3.2.3.1 
podpora výstavby, rekonstrukce a materiálního a technického vybavení SDH a 

JPO 
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3.3 Urbanismus, bydlení, vzhled obcí a veřejný prostor 

O.3.3.1.1 podpora výstavby technické infrastruktury bydlení 

O.3.3.1.2 podpora bytové infrastruktury pro mladé a seniory 

O.3.3.1.3 podpora rodinné výstavby  

O.3.3.2.1 
podpora zajištění technického vybavení pro údržbu veřejných prostranství a 

zelených ploch 

O.3.3.2.2 budování a rekonstrukce technického zázemí pro technické služby obcí 

O.3.3.2.3 
budování a úpravy venkovních prostor pro setkávání (návsi, náměstí, parky, 

relaxační zóny) 

O.3.3.2.4 podpora vybavení pro venkovní prostory určené k setkávání 

3.4 Památky a kulturní dědictví 

O.3.4.1.1* 
rekonstrukce a údržba památek, sakrálních staveb, sklepní architektury, 

drobné architektury v krajině a významných prvků kulturního dědictví 

O.3.4.1.2 

podpora výstavby a rekonstrukce budov a areálů sloužících pro interpretace 

místního kulturního dědictví; podpora materiálně-technického vybavení 

sloužícího pro interpretaci místního kulturního dědictví  

O.3.4.2.1  
podpora zachování a obnovy tradic, lidových zvyků a regionální publikační 

činnosti 

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů 
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3.2.4 KLÍČOVÁ OBLAST 4: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY , SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, 

KULTURA, SPORT, REKREACE  

Opatření 

4.1 Sport a rekreace 

O.4.1.1.1 
podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického vybavení sportovišť 

sloužících pro sport a rekreaci  

O.4.1.1.2 podpora zájmových a spolkových sportovních aktivit 

4.2 Kultura, spol. a spolkový život 

O.4.2.1.1 
podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického zázemí budov a 

areálů sloužících pro pořádání kulturních akcí  

O.4.2.2.1* 
podpora budování, rekonstrukce a materiálně technického vybavení budov a 

prostor pro setkávání (komunitní centra, knihovny, KD atd.)  

O.4.2.2.2 podpora koordinace kulturních aktivit v území 

O.4.2.2.3 podpora zájmových a spolkových kulturních aktivit 

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů 
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3.2.5 KLÍČOVÁ OBLAST 5: ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A 

ZDRAVOTNICTVÍ  

Opatření 

5.1 Školství a vzdělávání 

O.5.1 .1.1* rekonstrukce, výstavba a materiálně technické vybavení budov  

O.5.1 .1.2* zlepšování podmínek pro integraci a inkluzi žáků se speciálními potřebami 

O.5.1 .1.3* 
vybavení školských zařízení pro praktickou výuku (dílny, odborná pracoviště 

apod.) 

O.5.1 .1.4 podpora celoživotního vzdělávání a alternativních způsobů vzdělávání 

O.5.1 .2.1 úpravy a výstavba hřišť a zahrad školských zařízení 

O.5.1 .2.2 podpora školských volnočasových aktivit, příměstských táborů 

O.5.1 .2.3 
zlepšování podmínek pro průběžné vzdělávání všech účastníků vzdělávacího 

procesu 

O.5.1 .2.4 podpora talentů a dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí 

O.5.1 .2.5 
podpora zřizování služby školních psychologů, psychiatrů logopedů a dalších 

odborných služeb 

 

5.2 Sociální služby  

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb a poradenství  

O.5.2.1.2* 
podpora projektů rozvoje osobnostních kompetencí; vzdělávání; finanční 

gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a nízkoprahových center 

O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb sociální prevence a služeb následné péče 

O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních sociálních služeb  

O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb včetně stacionářů 

O.5.2.1.6* 

zajištění možnosti bydlení včetně vybavení osobám v nepříznivé sociální a 

zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné bydlení, chráněné bydlení, 

azylové domy, domy s pečovatelskou službou, startovací byty atd.); komunitní 

centra 

O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením 

O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutických dílen, chráněných dílen 

O.5.2.1.9* 
podpora a rozvoj pomocných terapeutických metod, sociální a pracovní 

rehabilitace 

O.5.2.1.10* podpora a rozvoj paliativní péče 
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O.5.2.2.1 podpora zřízení dobrovolnického centra 

O.5.2.2.2* podpora dobrovolnických služeb v existujících sociálních zařízeních 

O.5.2.3.1* 
podpora rodinných center, family-pointů, klubů maminek a odlehčovacích 

služeb pro matky na mateřské dovolené (jesle, bytové školky atd.) 

O.5.2.3.2 podpora výchovných a vzdělávacích dovedností 

O.5.2.3.3* podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost 

O.5.2.3.4* podpora osob pečujících o jiné závislé osoby 

O.5.2.3.5 podpora mezigeneračního soužití  

O.5.2.3.6* podpora sanace rodiny 

O.5.2.3.7* podpora služeb orientující se na členy z neúplných rodin  

5.3 Zdravotnické služby 

O.5.3.1.1* 
podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického vybavení 

zdravotnických budov a pracovišť 

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů 
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3.2.6 KLÍČOVÁ OBLAST  6: KOORDINACE, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST 

AKTÉRŮ V ÚZEMÍ A PRÁCE S  VEŘEJNOSTÍ JAKO PRŮŘEZOVÁ OBLAST  

Opatření 

6.1 Informační a osvětová činnost pro rozvoj regionu 

O.6.1 .1.1* 
podpora přenosu informací, dobré praxe a výměny zkušeností, osvěta, 

poradenství, komunitní plánování 

O.6.1 .1.2* 
poradenská činnost zaměřená na zvyšování kvality produktů a služeb 

zemědělců a  agroturistiku 

O.6.1 .2.1 podpora společné propagace, marketingu a medializace problémů 

6.2 Rozvoj spolupráce v území 

O.6.2.1.1 budování platformy pro komunikaci a spolupráci  

O.6.2.1.2 podpora meziobecní spolupráce 

O.6.2.1.3* podpora spolupráce MAS, podpora mezinárodní spolupráce  

O.6.2.1.4 
podpora spolupráce veřejného, ziskového, neziskového sektoru; podpora 

spolupráce za účelem zvyšování zaměstnanosti, koordinace 

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů 


