
Návod k vyplnění přílohy Soulad projektu se SCLLD 
 
Podle předmětu Vašeho projektu vyberte opatření a minimálně jeden ze strategických a specifických cílů dle následující tabulky. Může se stát, že projekt 
je v souladu s více cíli, v tomto případě uveďte všechny. 
 
 
 

č.     

Fiche Opatření Oblast Strategický cíl Specifický cíl 

Fiche 1 PRV 1 Zemědělství 
„Realizovat programy a opatření zvyšující šanci na 
udržitelné zemědělství v regionu“ 

2.A.1. Zvýšit diverzitu a konkurenceschopnost 
zemědělského i nezemědělského podnikání 

  Zaměstnanost a podnikání 

„Prostřednictvím realizace aktivní politiky zaměstnanosti 
a podporou podnikání naplňovat klíčové potřeby území 
– zvýšení diverzity pracovních příležitostí a snížení 
úrovně nezaměstnanosti regionu“ 

2.B.1 Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a 
napomoci konkurenceschopnosti stávajících podniků 

 

   „Realizovat programy a opatření zvyšující šanci na 2.A.1. Zvýšit diverzitu a konkurenceschopnost 
Fiche 2 PRV 2 Zemědělství udržitelné zemědělství v regionu“ zemědělského i nezemědělského podnikání 

   „Prostřednictvím realizace aktivní politiky  

   zaměstnanosti a podporou podnikání naplňovat klíčové  

   potřeby území – zvýšení diverzity pracovních 2.B.1. Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a 
  Zaměstnanost a podnikání příležitostí a snížení úrovně nezaměstnanosti regionu“ napomoci konkurenceschopnosti stávajících podniků 

     

   „Prostřednictvím realizace aktivní politiky  

   zaměstnanosti a podporou podnikání naplňovat klíčové  

   potřeby území – zvýšení diverzity pracovních 3.B.1. Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a 
Fiche 3 PRV 3 Zaměstnanost a podnikání příležitostí a snížení úrovně nezaměstnanosti regionu“ napomoci konkurenceschopnosti stávajících podniků 

    3.C.1. Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 



   „Realizovat programy a opatření zvyšující šanci na 2.B.1. Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci 
Fiche 5 PRV 5 Zemědělství udržitelné zemědělství v regionu“ krajiny 

   „Prostřednictvím realizace aktivní politiky  

   zaměstnanosti a podporou podnikání naplňovat klíčové  

   potřeby území – zvýšení diverzity pracovních  

  Zaměstnanost a podnikání příležitostí a snížení úrovně nezaměstnanosti regionu“ 3.C.1. Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

   „Realizací koncepčních a vzdělávacích programů a  

  Životní prostředí – příroda úpravami krajinných lokalit zvýšit ekologickou a 5.B.1. Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci 
  a krajina obytnou funkci krajiny“ krajiny 

   „Zvýšit obytnou, rekreační a technickou úroveň 6.B.1. Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční 
  Zázemí regionu“ hodnoty venkovských sídel 

    6.D.1. Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících 

    v hromadné dopravě 

 

 

   

 
6.F.4. Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

     

 Fiche 8  PRV 8  Zázemí 
 „Zvýšit obytnou, rekreační a technickou úroveň        
 regionu“ 

 6.A.1. Vytvořit v obcích zázemí pro komunitní aktivity a    
 zajistit poskytování programů (služeb) občanům všech  
 věkových kategorií.  

    
  
 6.E.1. Zlepšení stavu obecních budov 

    

 
 6.E.2. Zlepšení stavu budov sloužících místním spolkům a  
 organizacím. 

    
  
 6.E.3. Zlepšení vzhledu veřejných prostranství 

    

  
 6.F.3. Zvýšit počet a kvalitu zařízení sloužících kulturnímu  
 vyžití. 

 


