
Tabulka 5 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce

1. 1. 1 Podpora sdílené a neformální péče, 

včetně paliativní a domácí hospicové péče 

1. 1. 2 Posílení kompetencí obcí v přístupu k 

sociálně slabším a znevýhodněným 

občanům

1. 1. 3 Podpora soudržnosti a funkčnosti 

rodiny

1. 1. 4 Podpora dobrovolnictví

1. 2. 1 Rozvoj a posilování infrastruktury 

komunitních center

1. 2. 2 Podpora projektů zaměřených na 

inkluzivní přístup a mezigenerační dialog

1. 2. 3 Podpora inovací v oblasti zájmového 

a neformálního vzdělávání

1. 2. 4 Podpora spolkové a klubové činnosti

1. 3. 1 Obnova a modernizace budov 

základních škol

1. 3. 2 Zajištění a modernizace vybavení tříd

1. 3. 3 Podpora konektivity vnitřních prostor 

vzdělávacích zařízení

1. 3. 4 Zajištění dostupnosti pomůcek

1. 4. 1 Rozvoj a modernizace infrastruktury 

pro provozování volnočasových aktivit

1. 4. 2 Výstavba a modernizace objektů pro 

poskytování veřejných služeb

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce

1. 1 Podpora sociálního 

začleňování

1. 3 Navýšení kapacit základního 

školství a zkvalitnění vybavení 

základních škol

1. 2 Podpora komunitního života 

v obcích

1. 4 Doplnění občanské 

vybavenosti a zlepšení jejího 

stavu

1. Zlepšení dostupnosti služeb s 

důrazem na předcházení 

sociálního vyloučení



Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce

2. 1. 1 Obnova, rekonstrukce a modernizace 

místních komunikací

2. 1. 2 Výstavba, obnova, rekonstrukce a 

modernizace chodníků

2. 1. 3 Výstavba, obnova, rekonstrukce a 

modernizace veřejného osvětlení

2. 2. 1 Zlepšení dostupnosti 

vysokorychlostního internetu

2. 2. 2 Podpora regionální produkce a jejího 

prodeje v místě vzniku

2. 2. 3 Revitalizace brownfieldů především 

pro potřeby veřejných služeb a cestovní 

ruchu

2. 2. 4 Rozvoj podnikavosti a inovativního 

podnikání a zakládání start-upů

2. 2. 5 Podpora propojování zemědělského 

ekologického podnikání a cestovního ruchu

2. 2. 6 Podpora chytrého hospodaření  v 

krajině s cílem zlepšení stavu prostředí a 

zvýšení rekreační hodnoty krajiny

2. 2. 7  Podpora nových výroben z 

obnovitelných zdrojů energie

2. 3. 1 Revitalizace památek, muzeí s 

důrazem na jejich budoucí komunitní využití

2. 3. 2 Rozvoj návštěvnických a edukačních 

center u kulturních památek, muzeí

2. 3. 3 Budování doprovodné infrastruktury 

u kulturních památek, muzeí (parky, 

parkoviště)

2. 4. 1 Budování lokálních turistických a 

cyklistických tras včetně značení

2. 4. 2 Podpora vzniku nových naučných 

stezek

2. 4. 3 Rozvoj turistických informačních 

center

2. 3 Záchrana kulturních 

památek, podpora muzeí

2. 4 Budování infrastruktury na 

podporu cestovního ruchu

2. Diverzifikace ekonomických 

činností s důrazem na využití 

potenciálu pro cestovní ruch

2. 2 Podpora rozvoje drobného 

podnikání jako alternativy k 

dojížďce za zaměstnáním

2. 1 Zlepšení stavu místních 

komunikací a chodníků



Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce

3. 1. 1 Budování a modernizace sběrných 

dvorů a sběrných míst

3. 1. 2 Rozvoj systémů předcházení vzniku 

domácích odpadů (door-to-door a re-use 

centra)

3. 1. 3 Modernizace kompostáren, vytváření 

podmínek pro domácí kompostování

3. 2. 1 Obnova polních cest 

3. 2. 2 Výstavba, rekonstrukce a 

modernizace cyklostezek a cyklotras

3. 2. 3 Výsadba zeleně

3. 3. 1 Revitalizace veřejných prostranství

3. 3. 2 Obnova krajinných struktur a 

vodního režimu krajiny

3. 3 Zlepšování stavu přírody v 

sídlech a krajině

3. 2 Zlepšení prostupnosti území

3. Péče o životní prostředí obce 

s důrazem na stabilizaci 

dlouhodobého využívání krajiny 

3. 1 Předcházení vzniku odpadů


