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UPOZORNĚNÍ: Každá aktivita se započítává pouze jednou. Aby byla aktivita, která bude
realizována v rámci projektu, započítána do kritéria, musí být jasně vypsána a popřípadě
popsána v Žádosti o dotaci (lze uvést i do přílohy Žádosti o dotaci). Žadatel se uvedením aktivit
v Žádosti o dotaci zavazuje aktivity realizovat do konce realizace projektu, musí tedy být
schopen realizaci aktivit prokázat.
Specifický cíl 1.1. Zlepšení stavu životního prostředí
1.1.1. ochrana regionu
1.1.2. krajina je naše zrcadlo
1.1.3. podpora získávání energií pomocí obnovitelných zdrojů a využívání alternativních zdrojů
1.1.4. podpora protierozních opatření a zvyšování retenčních schopností krajiny
1.1.5. zavádění inovativních technologií čističek odpadních vod a budování protipovodňové ochrany
Specifický cíl 1.2. Rozvoj národního geoparku Železné hory
1.2.1. rekonstrukce a výstavba infrastruktury v geologicky významných místech
1.2.2. vytvoření informačního systému včetně možností vzdělávání v oblasti geoparku
Specifický cíl 1.3.: Zajištění kvalitního systému nakládání s odpady
1.3.1. podpora investic do systému prevence vzniku odpadů a do inovací pro žádoucí materiálové a
energetické využití odpadů
1.3.2. zavedení nových technologií na zpracování bio odpadů a využití postupů inovativních
technologií při nakládání s odpady – kompostárny
Specifický cíl 1.4.: Podpora osvěty obyvatel a environmentální výchovy a vzdělávání na školách
1.4.1. realizace dlouhodobé informační a vzdělávací kampaně pro širokou veřejnost s cílem správného
nakládání s komunálním odpadem
1.4.2. podpora a další rozvoj environmentální výchovy na školách s využitím dostupných celostátních
programů
Specifický cíl 2.1: Zlepšení marketingu - propagace turistického ruchu
2.1.1. rozšíření informačních kanálů pro propagaci cestovního ruchu, prezentace regionu na výstavách
a veletrzích
2.1.2. vytvoření turistických balíčků a programy pro různé zájmové skupiny obyvatel
Specifický cíl 2.2.: Rozšíření a zkvalitnění služeb
2.2.1. rozvoj nových forem cestovního ruchu, nové aktivity a zážitky, tvorba společných turistických
balíčků
2.2.2. zvyšování kvality služeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních
2.2.3. rozvoj navazujících a doprovodných služeb ke komplexnímu produktu cestovního ruchu
2.2.4. rozvoj a spolupráce s klíčovými aktéry v cestovním ruchu – potenciální investoři, asociace
v cestovním ruchu, informační centra, podnikatelé
Specifický cíl 2.3.: Podpora rozvoje turistické infrastruktury
2.3.1. rekreační lesy
2.3.2. údržba a rekonstrukce starých ubytovacích a stravovacích zařízení v nevyhovujícím stavu
Specifický cíl 2.4.: Zachování kulturního dědictví regionu
2.4.1. údržba a rekonstrukce kulturních a technických památek a staveb
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Specifický cíl 3.1: Podpora atraktivity a rozvoje venkova zajištěním kvalitních a dostupných služeb
včetně podpory technické infrastruktury
3.1.1. podpora a rozvoj občanské vybavenosti
3.1.2. oprava zastaralé technické infrastruktury a výstava nové technické infrastruktury
3.1.3. zlepšení stavu místních komunikací a veřejných prostranství obcí
3.1.4. sociální služby
3.1.5. bezpečná a dostupná doprava
Specifický cíl 3.2: Rozvoj a využití místního ekonomického potenciálu
3.2.1. podpora místních trhů
3.2.2. regionální produkce
Specifický cíl 3.3: Podpora konkurenceschopnosti zemědělství
3.3.1. krajina krásnější (rozvoj zemědělské výroby)
3.3.2. rozvoj nezemědělské činnosti
3.3.3. lesnická infrastruktura
3.3.4. lesnická technika
Specifický cíl 3.4: Podpora zaměstnanosti včetně slaďování pracovního a rodinného života
3.4.1. rozvoj sociálního podnikání
3.4.2. vzděláváním k zaměstnanosti
3.4.3. sociální podnikání
3.4.4. kvalita a dostupnost sociálních služeb
3.4.5. prorodinná opatření
Specifický cíl 4.1.: Zkvalitňování předškolního a školního vzdělávání
4.1.1. školy dostupné všem
4.1.2. zlepšení dopravní dostupnosti škol
4.1.3. rekonstrukce a opravy budov
Specifický cíl 4.2.: Podpora celoživotního učení jako prostředku zajištění kvality života a
spokojenosti obyvatel
4.2.1. podpora a rozvoj nabídky celoživotního učení prostřednictvím sítě vzdělávacích institucí
zahrnující širokou nabídku kroužků, rekvalifikací, seminářů a dalších vzdělávacích možností
Specifický cíl 4.3.: Podpora kulturních a volnočasových aktivit
4.3.1. podpora rozvoje pestrých kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit včetně důrazu na
sport a tělovýchovu (zdravý životní styl)
Specifický cíl 4.4.: Podpora komunitní funkce a spolupráce škol se školami a dalšími klíčovými aktéry
4.4.1. podpora mimoškolních aktivit dětí a důraz na komunitní funkce škol - využití kapacity základních škol pro
mimoškolní aktivity
4.4.2. spolupráce škol a dalších klíčových aktérů – předávání zkušeností, zpětná vazba a společný postup pro
zefektivnění činností

