Příloha č. 2 Výzvy – Malý LEADER pro MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. pro rok 2020

Opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 2014–2020

SC 3.3 Rozvoj a propagace kulturního a sportovního dění, podpora činnosti NNO - uchování tradic,
upevňování regionální identity a sounáležitosti, s důrazem na oblast soc. začleňování
Oporou života ve venkovském prostoru zůstávají spolky a jejich činnost, společné řešení jejich
problémů a zvýšení vzájemné informovanosti umožní rozšířit možnosti sociálního začleňování,
ale především podpoří propagaci regionu a profesionalitu jejich práce.
Opatření:
1. Společně, profesionálně, originálně - podpora společné propagace, koordinovaného přístupu
a zároveň místní jedinečnosti a originality
Příklady aktivit: koordinace nabídky kulturních a sportovních akcí v rámci celé MAS a jejich
plánovitého financování, tvorba kalendáře akcí MAS (souhrnně za všechny obce, za spolupráce
dalších organizací), nové způsoby financování, podpora zlepšení informovanosti o činnosti spolků
a zájmových skupin, podpora vzniku profesionálních a originálních projektů vysoké umělecké
hodnoty, podporujících občanskou soudržnost a zvyšujících pochopení kulturní různorodosti
2. Stabilizace a profesionalizace činnosti NNO - Podpora činnosti neziskových organizací (Junák,
SDH)
Příklady aktivit: rekonstrukce, opravy a vybavení zázemí pro spolkovou činnost (včetně PD), využití
škol i obecních budov pro činnosti spolků, budování transparentního systému příspěvků, nových
forem financování a podpory spolkové činnosti (provoz, podpora tradičních aktivit apod.), zvyšování
jejich profesionalizace, rozvoj spolupráce mezi sebou i s MAS ve vzdělávání, osvětě, sportovním
a kulturním vyžití obyvatel, podpora nových forem propagace spolkové činnosti
Opatření 1,2 budou řešena formou individuálních projektů, z národních zdrojů, mimo CLLD.
SC 2.3 Udržet, zkvalitnit, rozšířit infrastrukturu podněcující rozvoj regionu, zajistit připravenost
regionu
Záměr zajistit dostatečnou připravenost a odolnost regionu na klimatické změny bude naplňován
modernizací vybavení složek IZS v souladu s dokumentem Zajištění odolnosti a vybavenosti
základních složek IZS.
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Opatření:
1. Občanská vybavenost - Podpora nové výstavby a úprav v obcích cestou občanské vybavenosti,
které povedou ke zkvalitnění života obyvatel.
Příklady aktivit: Pozemky pro výstavbu RD, rekonstrukce zkvalitňování dopravní obslužnosti,
rekonstrukce nádraží, rekonstrukce budov a bytů, zateplení bytů a domů, osvětlení, kanalizace,
místní komunikace a jejich bezpečnost, úpravy zastávek, chodníky, např. vhodné materiály na
komunikace pro snížení vyzařovaného tepla, revitalizace zeleně, dostatečné zavlažování a výsadba
stromů vhodná svítidla pro přiměřené osvícení a nerušení prostoru a snižování jejich energetické
náročnosti, výměny oken, ochrana životního prostoru před narůstající dopravou apod.
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