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3.1.1 Klíčová oblast I. Kvalita života na venkově 
 

Strategický cíl 1 

Zlepšit podmínky pro rozvoj místní dopravy a dostupnosti regionu se zaměřením na cyklodopravu, zlepšit 

odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady, zlepšit celkový vzhled obcí a občanskou vybavenost 

v regionu.  

 

Specifický cíl 1.1 

Zlepšit a zvýšit bezpečnost místní dopravní infrastruktury se zaměřením na cyklodopravu. 

 

OPATŘENÍ CLLD 1.1.1 Dopravní infrastruktura a dostupnost regionu – podpora 

cyklodopravy 

Aktivity – Výstavba cyklostezek/cyklotras, budování doprovodné infrastruktury.  

Indikátory – uvedeny v programových rámcích. 

Specifický cíl 1.2 

Zlepšit zásobování vodou na území MAS, odvádění a čištění odpadních vod. 

 

OPATŘENÍ 1.2.1 Zásobování vodou, kanalizace a čištění odpadních vod 

Aktivity – Rozšíření a oprava rozvodné vodovodní sítě, výstavba a modernizace kanalizací a čistíren 

odpadních vod. 

Indikátory  - Délka nové vodovodní sítě  

  - Délka opravené vodovodní sítě 

  - Délka nové kanalizační sítě 

  - Délka opravené kanalizační sítě 

  - Dočet nových ČOV 

  - Počet opravených ČOV 

 

 

Specifický cíl 1.3  

Zlepšit hospodaření a celkové nakládání s odpady. 

 

OPATŘENÍ 1.3.1 Odpadové hospodářství 



Aktivity - Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, rekultivace starých skládek. 

Indikátory - Počet nových sběrných dvorů 

  - Počet nových sběrných míst 

  - Počet rekultivovaných starých skládek 

 

Specifický cíl 1.4  

Chránit a udržovat zeleň v obcích, včetně výsadby nové zeleně. 

 

OPATŘENÍ 1.4.1 Ochrana životního prostředí a péče o zeleň 

Aktivity – Doprovodná zeleň ke komunikacím, parky, aleje, zeleň u objektů občanské vybavenosti. 

Indikátory  - Velikost řešené plochy veřejné zeleně 

 

Specifický cíl 1.5   

Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel s důrazem na rodiny 

s dětmi, mládež a seniory, zvýšení soudržnosti obyvatel a členů komunity. 

OPATŘENÍ CLLD 1.5.1 Kvalitní sociální infrastruktura a sociální péče, včetně 

integrace sociálně vyloučených skupin  

Aktivity – Zlepšení kvality a dostupnosti sociální péče podporou rozvoje infrastruktury komunitních center 

za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce pro všechny skupiny obyvatel 

s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniory, zvýšení soudržnosti obyvatel a členů komunity. 

Indikátory - uvedeny v programových rámcích. 

OPATŘENÍ CLLD 1.5.2 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Aktivity – Obnova veřejných prostranství, obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova a 

investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven. 

Indikátory – uvedeny v programovém rámci. 

 

 

3.1.2 Klíčová oblast II. Vzdělávání a volnočasové aktivity 
 

Strategický cíl 2 

Zajistit odpovídající úroveň předškolního a školního vzdělávání a nabídnout obyvatelům možnost 

volnočasových aktivit prostřednictvím činnosti a služeb různých organizací a spolků. 

 

Specifický cíl 2.1  

Rozvoj vzdělávací infrastruktury a budování její dostatečné kapacity. 



 

OPATŘENÍ CLLD 2.1.1 Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání 

Aktivity – Rozvoj vzdělávací infrastruktury a budování její dostatečné kapacity.  

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání v mateřských školách: stavby, stavební 

úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity, kvalitních a cenově 

dostupných zařízení péče o děti ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto 

kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou 

být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách: stavební úpravy, 

pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích – 

v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, 

přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.   

Indikátory – uvedeny v programových rámcích. 

 

Specifický cíl 2.2  

Zapojení obyvatel regionu do činnosti neziskových organizací, spolků a sdružení, jejichž činnost a fungování 

bude podporováno.  

 

OPATŘENÍ CLLD 2.2.1 Spolková činnost, dobrovolnictví a aktivizace různých skupin 

obyvatel 

Aktivity – Zapojení obyvatel regionu do činnosti neziskových organizací, spolků a sdružení, jejichž činnost 

a fungování bude podporováno, podpořeny budou JPO kategorie II. – III. (Mirovice, Čimelice, Kestřany, 

Ostrovec) nacházející se v ORP Písek, jehož správní území je dle přílohy č. 5 Programového dokumentu 

IROP dotčeno zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi 

nebezpečných látek. 

Zabezpečení činnosti pořízením nového vybavení základním složkám IZS a pořízením specializované 

techniky k řešení likvidace důsledků nadprůměrných klimatických událostí. 

Indikátory – uvedeny v programových rámcích. 

 


