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Příloha: Hierarchie cílů SCLLD MAS Sedlčansko

Strategický cíl Oblasti Podoblasti
Specifický 

cíl 

Číslo 

opatření
Opatření

1.A Regionální model vzdělávání MAP 1.A.1 1.A.a Podpora koncepčnímu řešení rozvoje vzdělávání v regionu

1.B.a Podpora výuky specifických záměrů MŠMT: pedagogicko/psychologické poradenství.podpora rozvoje kompetencí, polytechnické vzdělávání

1.B.b Podpora výuky prioritních záměrů MŠMT: plánování na školách, profesní růst pedagogických pracovníků, rozvoj klíčových gramotností, inkluze

1.C.a Založení Sítě komunitních škol

1.C.b Provázat výuku na všech stupních škol s rozvojem regionu

2.A.a Podpora zemědělského podnikání v rostlinné a živočišné výrobě

2.A.b podpora zpracovatelskému průmyslu a uvádění výrobků na trh

2.B.a Podpora ekologických forem péče o zemědělskou krajinu

2.B.b Vytvoření cestní sítě s drobnou infrastrukturou pro rekreaci a cestovní ruch

2.B.c Podpora realizacím na zvýšení retenční schopnosti krajiny zadržovat vodu

2.C.a Realizace programů na zvýšení úrovně dovedností a posílení vztahu k zemědělských profesím

2.C.b Podpora spolupráce zemědělských podniků s dalšími subjekty regionu

3.A.a Podpora vytváření nových pracovních míst

3.A.b Dopomoc osobám ohroženým na trhu práce s rekvalifikacemi, výběrem a vyhledáváním zaměstnání

3.B.a Podpora vzniku nových podniků a nových podnikatelských záměrů

3.B.b Podpora inovativním podnikatelským záměrům

3.C.a Ověření rekreačního potenciálu „levná rekreace“

3.C.b Podpora dalších aktivit zvyšujících rekreační potenciál území (využití ubytovacích zařízení a cestní sítě)

3.C.c Podpora propagace cestovního ruchu a spolupráce různých subjektů regionu

3.C.d Úprava cest a související drobné infrastruktury

3.C.e Vyhotovování průběžných aktuálních analýz CR

4.A.a Podpora koncepčního přístupu k řešené problematice

4.A.b Vytvoření a ověření nových programů a nástrojů pro poskytování sociálních služeb

4.B.1 4.B.a Podpora založení a fungování sociálních podniků v regionu

4.B.b Podpora preventivním opatřením

4.B.c Podpora informovanosti o sociální problematice mezi veřejností

5.A Koncepční přístup ke krajině 5.A.1 5.A.a Vyhotovení regionální studie krajiny

5.B.a Podpora vzdělávání a osvěty o přírodě a krajině

5.B.b Podpora realizacím za účelem zadržení vody v krajině

5.B.c Zprůchodnění regionu udržovanou sítí cest a umístění drobné infrastruktury na zvýšení její obytné a rekreační funkce

5.C Obnovitelné zdroje energie 5.C.1 5.C.a Podpora znalostní úrovně o obnovitelných zdrojích a možnostech jejich využití v území

6.A.a Vybudování komunitních center v obcích

6.A.b Vytvoření a ověření programů pro komunitní centra pro různé věkové kategorie občanů

6.B Venkovská sídla 6.B.1 6.B.a Koncepční přístup k veřejnému prostoru

6.C Meziobecní spolupráce 6.C.1 6.C.a Pomoc obcím v rámci meziobecní spolupráce realizovat společné i obecní projekty a programy

6.D.a Výstavba a rekonstrukce chodníků

6.D.b Výstavba a rekonstrukce cyklotras a cyklostezek

6.D.c Výstavba a modernizace zařízení sloužících k zabezpečení hromadné dopravy

6.D.d Rekonstrukce silnic III. třídy

6.D.e Rekonstrukce a výstavba místních komunikací

6.D.3 6.D.f Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení

6.D.g Výstavba a rekonstrukce kanalizace

6.D.h Výstvaba ČOV

6.D.5 6.D.i Výstaba potřebné infrastruktury

6.D.j Budování potřebného technického zázemí

6.D.k Navázat spolupráci obcí

6.D.l Osvěta obyvatel

6.E.1 6.E.a Rekonstrukce budov v majetku obcí

6.E.2 6.E.b Budování a rekonstrukce nových prostor pro spolkové aktivity

6.E.3 6.E.c Rekonstrukce a revitalizace veřejných prostranství

6.F.a Budování nových dětských hřišť

6.F.b Budování tematicky zaměřených hřišť, parků a naučných stezek

6.F.2 6.F.c Výstavba nových spotovišť a rekonstrukce stávajících

6.F.3 6.F.d Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících kulturních zařízení

6.F.4 6.F.e Výstavba a rekonstrukce turistického mobiliáře

6.F.1

5.B.1

6.A.1

6.D.1

6.D.2

6.D.4

6.D.6

4.B.2

4.A.1

2.A.1

2.B.1

2.C.1

3.A.1

3.B.1

3.C.1

6.A Komunitní centra

6.D Infrastruktura

6.E Budovy a veřejná prostranství

„Zvýšit obytnou, rekreační a 

technickou úroveň regionu“
6. Zázemí

6.F Zázemí pro volnočasové aktivity a cestovní ruch

Realizací nových sociálních 

programů, podporou sociálního 

podnikání a koncepčním přístupem k 

problematice zvýšit úroveň sociální 

politiky regionu“

4. Sociální oblast

4.A Sociální služby

4.B Sociální podnikání

„Realizací koncepčních a 

vzdělávacích programů a úpravami 

krajinných lokalit zvýšit ekologickou 

a obytnou funkci krajiny“

5. Životní prostředí – příroda a krajina 5.B Udržitelná krajina

„Realizovat programy a opatření 

zvyšující šanci na udržitelné 

zemědělství v regionu“

2. Zemědělství

2.A Podnikání v oblasti zemědělství a zpracovatelského průmyslu

2.B Zemědělská krajina

2.C Spolupráce a vzdělávání

„Prostřednictvím realizace aktivní 

politiky zaměstnanosti a podporou 

podnikání naplňovat klíčové potřeby 

území – zvýšení diverzity pracovních 

příležitostí a snížení úrovně 

nezaměstnanosti regionu“

3. Zaměstnanost a podnikání

3.A Aktivní politika zaměstnanosti, podpora lidí se sníženou schopností uplatnit se na trhu práce

3.B Podnikání

3.C Cestovní ruch

Zvýšit úroveň vzdělávání a jeho 

provázanost s rozvojem regionu 

prostřednictvím modelu MAP a realizací 

vzdělávacích programů a projektů pro 

všechny věkové kategorie obyvatel“

1. Vzdělávání
1.B Základní a zájmové vzdělávání na školách

1.C Místně zakotvené učení - výuka a region

1.B.1

1.C.1
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