Schéma strategie Otevřené zahrady Jičínska na období 2014 - 2020
STRATEGICKÉ
CÍLE

SPECIFICKÉ CÍLE

OPATŘENÍ

1. Stabilizace

1.1. Optimalizace technické
a dopravní infrastruktury

1.1.1 Realizace splaškové kanalizace a ČOV, realizace systémů zasakování,
využití dešťové vody
1.1.2 Dobudování vodovodů
1.1.3 Řešení problémů s funkčností ostatních sítí technické infrastruktury
1.1.4 Bezpečná doprava a cyklodoprava (IROP opatření 1)

1.2. Zkvalitnění a zvýšení nabídky
občanské vybavenosti
a sociálních služeb, podpora
dosažitelnost těchto služeb
a vybavenosti

1.2.1 Stabilizace sítě škol a rozvoj vzdělávacích zařízení (IROP opatření 5)
1.2.2 Rozvoj vzdělávání
1.2.3 Rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a podpora sociální inkluze
(IROP opatření 3 + OP ZAM opatření 1)
1.2.4 Rozvoj péče o zdraví (IROP opatření 4)
1.2.5 Podpora aktivního trávení volného času
1.2.6 Rozvoj tradic
1.2.7 Dopravní obslužnost
1.2.8 Výstavba a rekonstrukce budov občanské vybavenosti
1.2.9 Podpora složek integrovaného záchranného systému (IROP opatření 2)

1.3. Rozvinutá občanská
společnost a smart
administration, podpora
principů udržitelného rozvoje
2.1 Kvalitně udržovaná
a prostupná krajina

1.3.1 Podpora činnosti spolků, zapojení občanů do života v obcích
1.3.2 Inovativní způsoby poskytování veřejných a soukromých služeb
(OP ZAM opatření 4)
1.3.3 Podpora strategického a územního plánování a řízení obcí
1.3.4 Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS
2.1.1 Péče o krajinu
2.1.2 Protipovodňová a protierozní opatření v lesích (PRV fiche 1)
2.1.3 Posílení rekreační funkce lesa (PRV fiche 2)
2.1.4 Obnova a realizace lesnické infrastruktury (PRV fiche 3)
2.1.5 Pozemkové úpravy – polní cesty včetně souvisejících prvků (PRV fiche 4)
2.1.6 Pozemkové úpravy – realizace společných zařízení
2.1.7 Údržba a vzhled obcí

2.2 Eliminace zdrojů znečištění
složek životního prostředí

2.2.1 Optimalizace nakládání s odpady
2.2.2 Snižování podílu ekologicky škodlivého vytápěných obytných domů
2.2.3 Odstranění starých ekologických zátěží

obyvatelstva
v území

2. Udržení
kvalitního
životního
prostředí
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3. Diverzifikovaná
a
konkurencescho
pná ekonomická
základna
regionu

2.3 Zvyšování kvality životního
prostředí aplikací moderních
ekologických nástrojů
i principů ohleduplného
rozvoje

2.3.1 Realizace energetických úspor ve veřejných a soukromých objektech
2.3.2 Využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie
2.3.3 Osvěta a vzdělávání v oblasti péče o životní prostředí

3.1 Vytváření podmínek pro
podnikání a růst
zaměstnanosti

3.1.1 Podpora inovativních podnikatelských aktivit a využívání nových technologií
3.1.2 Zvýšení využití stávajících ploch a infrastruktury pro podnikání,
vč. stávajících průmyslových zón
3.1.3 Podpora zemědělského podnikání (PRV fiche 5)
3.1.4 Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh (PRV fiche 6)
3.1.5 Podpora malého a středního podnikání a diverzifikace v zemědělství
(PRV fiche 7)
3.1.6 Sdílení zařízení a zdrojů (PRV fiche 8)
3.1.7 Revitalizace brownfields
3.1.8 Podpora místních řemesel a tradičních produktů
3.1.9 Zkvalitnění základní infrastruktury a služeb

3.2 Koordinace a rozvoj atraktivit
cestovního ruchu

3.2.1 Obnova kulturně-historických památek
3.2.2 Podpora tvorby turistických produktů
3.2.3 Budování a rekonstrukce doprovodné infrastruktury a služeb
3.2.4 Budování a opravy turistických cyklostezek a cyklotras

3.3 Management a marketing
ekonomického rozvoje území

3.3.1 Podpora společného municipálního a regionálního marketingu
3.3.2 Podpora sociálního podnikání (OP ZAM opatření 2)
3.3.3 Podpora zaměstnanosti (OP ZAM opatření 3)
3.3.4 Podpora společné organizace cestovního ruchu
3.3.5 Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PRV fiche 9)

