Příloha č. 2 Výzvy – Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018

Opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
MAS Holicko 2014 - 2020
B. Kvalitní život v obcích
Opatření: B.1.1.1 Obnova a kultivace veřejných prostranství a center obcí
Podporované aktivity:
- Zachování a obnova tradičního vzhledu a venkovského charakteru sídel.
- Opravy, rekonstrukce, výstavba a vybavení veřejných budov (úřady, multifunkční prostory,
nouzové byty apod.), integrovaných a školících center s využitím ICT a budov hasičských
zbrojnic.
- Opravy a úpravy k využívání památkově chráněných objektů a kulturních památek včetně
objektů místního významu (např. zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, radnice,
stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, rodné domy významných
osobností, apod.).
- Rekonstrukce a oprava drobných památek v intravilánu obcí (kapličky, křížové cesty,
zvoničky, boží muka, smírčí kříže, sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů,
rozcestníky, pomníky obětem válek, busty či sochy slavných rodáků, pamětní desky,
památníky, kašny, historické mostky, apod.).
- Zvyšování využití památek (včetně památek místního významu) pro aktivní život komunity.
- Obnova a vytváření veřejných prostranství včetně oprav a osazování mobiliáře (lavičky,
altány apod.).
- Rekonstrukce, obnova a vytváření uměleckých, výtvarných a architektonicky cenných prvků
v intravilánu obcí (např. kašny, fontány, sochy, sloupy, apod.).
- Rekonstrukce a nová výstavba dětských hřišť.
- Obnova rybníků, vodních prvků a zeleně v intravilánu obcí.
- Výsadba a obnova zeleně v příměstských parcích a arboretech.
Opatření: B.1.1.3 Podpora školství a celoživotního vzdělávání
Podporované aktivity:
- Rekonstrukce, opravy, rozšíření a nová výstavba budov vzdělávacích zařízení (mateřské
školky, školy všech stupňů, zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a pro
celoživotní vzdělávání). Vybavení učeben a školního zázemí především v souvislosti s
inovativními formami vzdělávání.
- Podpora vzdělávacích projektů a programů zaměřených zejména na rozvoj čtenářské a
matematické gramotnosti, technických, přírodovědeckých a jazykových kompetencí, práce
s moderními (digitálními) technologiemi a tělesné aktivity.
- Podpora zájmových aktivit pro děti a mláděž (mimoškolních a volnočasových aktivit).
- Podpora vzniku vzdělávacího centra (pro vzdělávání dospělých, zájmovou činnost dětí,
spolupráci pedagogů v regionu apod.). Spolupráce škol a sdílení kapacit pro zlepšení jejich
nabídky.
- Zlepšování kvality výuky na školách, rozvoj inkluzivního vzdělávání.
- Posílení integrace ve školách, posílení kapacit pro začlenění znevýhodněných skupin.
- Podpora projektů a programů posilující vztah dětí a mládeže k venkovu a místnímu
dědictví.
- Posílení škol jako komunitních center a s tím související nutnost stavebních úprav a
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pořízení nového vybavení školních prostor.
Podpora celoživotního vzdělávání (kurzů a programů pro dospělé, včetně stavebních úprav
a pořízení vybavení).
Obnova funkčnosti nevyužitých kapacit obecních škol k zajištění celoživotního vzdělávání nebo
k jiným mimoškolním aktivitám (přístup k internetu, knihovna, apod.), a s tím související
nutnost stavebních úprav a pořízení nového vybavení školních prostor.

Opatření: B.1.1.4 Podpora sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných
skupin občanů do života v obcích a v regionu
Podporované aktivity:
- Rekonstrukce, opravy, rozšíření a nová výstavba zařízení poskytujících sociální služby
(stacionáře, domy s pečovatelskou službou, zařízení pro handicapované, apod.).
- Pořízení vybavení, pomůcek, přístrojů pro zařízení poskytující sociální služby a sociální
služby samotné.
- Činnost a rozvoj organizací, zabývajících se sociální problematikou.
- Aktivity umožňující rovný přístup sociálně znevýhodněným osobám a jejich zapojení do
běžného života (bezbariérové přístupy, komunitní centra, sociální koordinátoři apod.)
- Preventivní programy pro děti a mládež, pro vyloučené a rizikově žijící skupiny.
- Pomoc v začleňování lidem a skupinám vyčleněným na okraji společenství.
Opatření: B.2.1.1 Volnočasové aktivity a spolkový život
Podporované aktivity:
- Rekonstrukce, opravy, rozšíření a nová výstavba budov volnočasových zařízení a zařízení
pro spolkovou činnost (komunitní centra, klubovny, mateřská centra apod.) včetně
zpracování projektové dokumentace.
- Vybavení volnočasových zařízení a zařízení pro spolkovou činnost.
- Podpora spolkové činnosti včetně sportovních klubů (provoz spolků, udržení činnosti
apod.).
- Podpora projektů a programů posilující vztah obyvatel k venkovu a místnímu dědictví.
- Kurzy řemesel, lidových zvyků a umění.
- Podpora projektů spolkové činnosti.
Opatření: B.2.1.2 Kulturní, společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání
Podporované aktivity:
- Rekonstrukce, opravy a nová výstavba kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení pro
kulturu, společenské vyžití a sport v obcích regionu.
- Vybavení kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení pro kulturu, společenské vyžití a
sport.
- Iniciace a podpora co nejvšestrannějšího používání těchto zařízení ve formě různých
kulturních, společenských a sportovních akcí.
- Vytváření zázemí pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního
charakteru.
Opatření: B.4.1.3 Protipovodňová a požární prevence
Podporované aktivity:
- Rekonstrukce, opravy a nová výstavba zbrojnic SDH.
- Vybavení zbrojnic SDH.
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E. Životní prostředí
Opatření: E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných hodnot a přírodního dědictví
Podporované aktivity:
- Podpora ochrany biodiverzity.
- Obnova a budování prvků územního systému ekologické stability.
- Obnova a vznik nových krajinotvorných prvků (zalesnění, remízy, aleje, meze, parkové
úpravy v návaznosti na sídelní útvary, travní porosty apod.).
- Obnova, budování a ochrana drobných staveb v krajině (křížky, kapličky, zídky, studánky,
lavičky, odpočívadla apod.) ve vazbě na historický, kulturní a přírodní vývoj regionu.
Budování mostků a lávek, vyhlídek a dalších drobných zařízení zpřístupňující krajinu.
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