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2007-2013
Úvod
Novému programovacímu období Evropské Unie pro léta 2007-2013 předcházela přípravná fáze v rámci které ČR
provedla množství evaluačních analýz s cílem sestavit Národní rozvojový plán ČR a překlopit jej do Národního
referenčního strategického rámce, a to v provázanosti na nadstavbový strategický dokument EU „Strategické obecné
zásady Společenství“,Lisabonskou strategii a Zelenou knihu a Bílou knihu“. V Národním rozvojovém plánu jsou
v reakci na sociálně ekonomickou analýzu navržena rozvojová opatření pro jednotlivé operační programy;
prostřednictvím nich budou moci subjekty zastoupené jak veřejným, podnikatelským ale i neziskovým sektorem čerpat
finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů na podporu aktivit a rozvojových projektů, které věcně
korespondují resp. naplňují vytyčené strategické cíle ČR.
V následujícím textu se zpracovatelka pokusila připravit souhrnný přehled pro území nejdůležitějších informací
tykajících se možných finančních zacílení pro programovací období 2007-2013.

Evropská politika rozvoje a NRP a Evropská zemědělská politika
Lisabonské cíle jsou v rámci ČR řešeny v nadstavbových strategických dokumentech ČR zpracovaných v letech 20042005 při uplatnění principu partnerství a postupu „bottom up“. Těmito dokumenty jsou Strategie udržitelného rozvoje
ČR, která vymezuje hlavní strategické cíle k dosažení udržitelnému rozvoje i způsoby a cesty, které umožňují tyto cíle
naplnit. Národní strategie udržitelného rozvoje implementuje Agendu 21 na úrovni státu, přitom zohledňuje specifické
podmínky dané země. Jak pro její zpracování, tak ale i pro realizační část strategie se uplatňuje neustálý dialog s lidmi a
organizacemi s hlavními představiteli podnikatelského sektoru, regionálními a místními úřady, nevládními
organizacemi, vysokoškolskou inteligencí a občanskými organizacemi. Dále Strategie hospodářského růstu z jara 2005,
která definuje dlouhodobou vizi vývoje české ekonomiky do roku 2013. Jejím splněním by se ČR v tomto cílovém roce
měla vyrovnat průměru vyspělých zemí Unie, měřeno ukazatelem HDP na obyvatele. Strategie je konstruována na pěti
prioritách, které mají přispět k vysoké konkurenceschopnosti české ekonomiky : 1. Příznivé prostředí pro podnikání, 2.
Zajistit potřebné zdroje financování, 3. Budování infrastruktury, 4. Rozvoj lidských zdrojů a 5. Podpora výzkumu,
vývoje a inovací. Dalším dokumentem je Národní lisabonský program na období 2005 - 2008 (Národní program
reforem České republiky) přijatý v říjnu 2005 v souladu s doporučeními Evropské rady z jara 2005.
Pro léta 2007 – 2013 v souladu s cíli Lisabonské strategie, tj. ekonomický růst a zaměstnanost, ČR zpracovala Národní
rozvojový plán (vstupy pro tento plán bylo velké množství evaluačních analýz, a partnersky nastavených pracovních
skupin aktérů ČR – ministerstev, krajů, asociací neziskových organizací, sdružení obcí, euroregionů, zástupců ze
statistických úřadů, hospodářských komor, atd.). Tento dokument je v současné době rozpracováván do Národního
strategického rámce a jsou navrhovány regionální a tematické operační programy, které jsou průběžně vyjednávány
zástupci ČR s příslušnými zástupci Evropské komise.
Oblast rozvoje venkova je řešena především v Národním rozvojovém plánu rozvoje venkova, jež rovněž tak jako
předchozí zmíněné dokumenty vychází z hlavních priorit EU, a to s důrazem na zvyšování ekonomického růstu,
vytváření nových pracovních příležitostí a udržitelný ekonomický rozvoj, tak jak je deklarováno ve výsledcích summitů
v Lisabonu a Göteborgu.
NSPRV ČR staví na principu udržitelného rozvoje, který se bude prolínat všemi rozvojovými aktivitami.
Prioritní oblasti Göteborgské strategie přijaté v roce 2001, kterými jsou klimatické změny, doprava, veřejné zdraví a
přírodní zdroje jsou respektovány i v NSPRV pro léta 2007 - 2013.
V rámci NSPRV ČR, ve které jsou zajištěny vazby mezi obecnými cíly evropského rozvoje venkova na straně jedné
(vyjádřené Nařízením rady 1698/2005 EZFRV) a cíly odpovídajícími Strategickým pokynům Společenství pro rozvoj
venkova a vazby nadstavbové dokumenty ČR již výše v textu uvedenými a dále na Koncepci agrární politiky České
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republiky, Potravinářskou politiku ČR, Koncepci vodohospodářské politiky a Národní lesnický program. NSPRV ČR se
člení do tří os:

•

Osa 1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

•

Osa 2: Zlepšování životního prostředí a krajiny

•

Osa 3: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

a „Horizontální osa“ realizovaná metodou Leader (metoda Leader umožňuje spojit cíle konkurenceschopnost, životní
prostředí a kvalitu života, diverzifikaci; uplatněním integrovaného přístupu tak dojde k ochraně a rozšiřování místního
přírodního a kulturního dědictví, zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí, podpoře výroby specialit,
cestovního ruchu, obnovitelných zdrojů a energií a možnosti investovat do těchto problematik).
Rozložení finančních prostředků mezi jednotlivé osy je následující: z ročního objemu 457,5 mil Euro (včetně národních
zdrojů) připadá na osu I. 22,4%, na osu II. 55,2%, na osu III. 16,9% a na osu IV. 5%.
Strategie rozvoje MAS „Přiďte pobejt!“ reflektuje na všechny výše uvedené „nadstavbové“ strategické
dokumenty a v rámci tabulkové části této přílohy jsou vymezeny možnosti financování navrhovaných OP ČR a
provazba opatření Strategie rozvoje „Přiďte pobejt!“.

Provazba na dokumenty NUTS II Severovýchod a Liberecký kraj
V rámci Libereckého kraje probíhá aktualizace strategie rozvoje kraje (dochází k překlopení Zastupitelstvem LK přijaté
Strategie udržitelného rozvoje (červen 2006) do Strategie rozvoje LK) . Předpokládaný termín pro schválení dokumentu
je 1.Q roku 2007. Souběžně s touto aktualizací byla na území LK prováděna šetření s cílem vytvořit tzv. „Místní akční
plány“. Tato šetření se realizovala prostřednictvím projektu z opatření 3.3 ze SROP, které se týká „Posílení kapacity
místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů“, a jsou postaveny na podstatě „budování
rozvojových krajských partnerství“, tzn. že mají možnost aktéři v území, ať již ze sektoru veřejného, či neziskového,
anebo podnikatelského se do procesu „plánování“ zapojit a zúčastnit se tak již od počátku, či za průběhu tvorby jak
strategie, tak i aktualizací programů rozvoje. Aktualizace programu rozvoje je samozřejmým důsledkem dobíhajícího
zkráceného programovacího období 2004 – 2006 a bude tedy odrážet ve střednědobém horizontu 2007 - 2013 strategii
rozvoje LK. LK v během roku 2005-2006 zpracoval PR HSO LK, které budou logicky překlopeny do PRLK na 20072013. Vzhledem k tomu, že se termín dopracování SRR LK protáhl z plánovaného termínu – 09/2006, připomínkové
období ještě pokračuje, lze tedy předpokládat, že aktualizace PRLK nebude možná v plánovaném termínu do března
2007. Lze očekávat, že tato aktualizace bude reálná ke schválení v Zastupitelstvu Libereckého kraje na přelomu 2. a
3.Q. 2007.
Území MAS „Přiďte pobejt!“ leží na území NUTS II Severovýchod. V průběhu roku 2005 a 2006 v rámci ČR
pracovalo několik pracovních skupin na bázi partnerského přístupu, které vytvářely a projednávaly (pro zabránění
překryvů mezi programy, dále určování pravidel a podmínek, finanční alokace, jednání s EK,atp.) operační programy
sektorové a 9 regionálních operačních programů, přičemž ROP NUTS II Severovýchod byl pilotním a vzorovým OP
pro další regiony soudržnosti.
V tabulkové části této přílohy jsou poskytnuty informace týkající se ROP NUTS II Severovýchod.
V závěru je nutné podotknout, že veškeré údaje mohou doznat ještě určitých změn, neboť nejsou ještě všechny
OP v EK vyjednány a schváleny v těch podobách, jak byly navrženy. Materiál by měl tedy čtenář vnímat pouze
jako pravděpodobný scénář možných finančních zacílení pro programovací období 2007-2013.
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Přehledové tabulky jednotlivých operačních programů
Název programu

Integrovaný operační program (IOP);přepokládá se alokace
1,9 mld Euro

Garant programu

Ministerstvo pro místní rozvoj
Zlepšování atraktivity České republiky pro život a práci obyvatel a
investice, podpora hospodářského růstu a sociokulturní soudržnosti
obyvatelstva prostřednictvím zvýšení kvality, kapacity a dostupnosti
správní a informační infrastruktury a efektivního využívání
nadregionálního rozvojového potenciálu v oblasti kultury, cestovního
ruchu a řešení specifických problémů urbánního rozvoje.
Priorita 1 – Účinnost, kvalita a kapacita veřejné správy a veřejných
služeb
Priorita 2 – Rozvoj informační společnosti
Priorita 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Priorita 4 – Aktivizace kulturních rozvojových zdrojů
Priorita 5 – Revitalizace panelových sídlišť a komplexní rozvoj
městských zón
1.1 Modernizace veřejné správy a kapacita veřejné správy a veřejných
služeb
1.2 Podpora infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů ve veřejné
správě
1.3 Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a prevenci rizik
1.4 Posilování kapacity územních orgánů veřejné správy pro přípravu
a realizaci projektů rozvoje území
1.5 Datová a informační základna pro řízení, monitoring a hodnocení
rozvoje území
2.1 Infrastruktura a služby informační společnosti
2.2 Podpora informatizace veřejné správy
3.1 Organizace a řízení cestovního ruchu na národní a nadregionální
úrovni
3.2 Podpora budování destinací cestovního ruchu národního a
nadregionálního významu
3.3 Rozvoj produktů a marketingová podpora cestovního ruchu na
národní a nadregionální úrovni
4.1 Obnova a ekonomizace využití kulturního dědictví
4.2 Infrastruktura pro kulturní služby
5.1 Regenerace panelových bytových domů
5.2 Komplexní revitalizace prostředí panelových sídlišť
5.3 Regenerace měst
A 2.1, A 2.2, A 2.3, A 2.4, B 1.1, C 2.3, E 2.1

Globální cíl

Priority

Opatření

Vazby opatření Strategie
rozvoje MAS „Přiďte
pobejt!“ na OP

Název programu

Operační program VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
(OPVaVI); předpokládá se alokace 2,1 mld Euro

Garant programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Posilování výzkumného, vývojového a inovačního
potenciálu ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření

Globální cíl

Zpracovatel: Ing. Barbara Vítková
člen aliance Res Perita Consulting

3

Možnosti financování Strategie rozvoje MAS „Přiďte pobejt!“

Priority

Opatření

Vazby opatření Strategie
rozvoje MAS „Přiďte
pobejt!“ na OP

pracovních míst v regionech 28 (tak, aby se ČR stala evropsky
významným místem koncentrace těchto aktivit) prostřednictvím
vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních subjektů.
Priorita 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
Priorita 2 – Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve
VaV pro inovace
Priorita 3 – Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání
Priorita 4 – Technická asistence
1.1 Transfer kapacit výzkumu a vývoje do regionů s méně rozvinutým
výzkumem a vývojem
1.2 Rozvoj center excelence pro zapojení do EVP
1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje pro inovace
v neprůmyslových odvětvích v regionech
2.1 Podpora vzniku kapacit pro technologickou spolupráci a výzkumná
podpora technologických platforem
2.2 Podpora vzniku spin-off firem a dalších forem komercializace
výsledků VaV
2.3 Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro
inovace
3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání
A 1.1, A 1.2, F 2.2

Název programu

Operační program LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
(OPLZZ);předpokládá se alokace 2,6 mld Euro

Garant programu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zvyšování zaměstnanosti a hospodářského růstu prostřednictvím
rozvoje efektivního a flexibilního trhu práce, kvalifikované a
konkurenceschopné pracovní síly a integrace sociálně vyloučených
skupin obyvatelstva. Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů
Národního rozvojového plánu 2007-2013 „Otevřená, flexibilní a
soudržná společnost“ a „Konkurenceschopná česká ekonomika“ a je
plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro
podporu růstu a zaměstnanosti (Strategické obecné zásady
Společenství, 2007-2013) – Více a lepších pracovních míst a se
Strategií hospodářského růstu ČR.
Priorita 1 – Adaptabilita
Priorita 2 – Aktivní politika práce
Priorita 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Priorita 4 – Veřejná správa
Priorita 5 – Mezinárodní spolupráce
1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků
1.2 Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání
2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb
zaměstnanosti a jejich rozvoj
3.1 Podpora sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených
3.2 Podpora integrace vyloučených rómských komunit
3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a
rodinného života

Globální cíl

Priority

Opatření
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Vazby opatření Strategie
rozvoje MAS „Přiďte
pobejt!“ na OP

3.4 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
B 2.1

Název programu

Operační program VZDĚLÁVÁNÍ pro konkurenceschopnost;
předpokládá se alokace 1,8 mld Euro

Garant programu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zkvalitněním fungování vzdělávacího systému na ZŠ, SŠ a VOŠ
dosáhnout lepší připravenosti absolventů těchto škol pro vstup na trh
práce a pro uplatnění ve společnosti a to na základě rovného přístupu
ke vzdělávání a při zvyšování profesní perspektivy pedagogických
pracovníků.
Priorita 1 – Modernizace vzdělávacích systémů základního středního
vzdělávání včetně VOŠ
Priorita 2 – Modernizace vysokoškolského vzdělávání včetně přípravy
lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Priorita 3 – Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání
1.1 Rozvoj základního a středního vzdělávání
2.1 Rozvoj vysokoškolského vzdělávání
2.2 Zvyšování úrovně a dopadů výzkumu a vývoje
3.1 Vytvoření ucelené koncepce dalšího vzdělávání včetně vymezení
legislativního a institucionálního rámce
3.2 Podpora rozvoje lidských zdrojů v podnicích a spolupráce firem,
škol a výzkumných institucí za účelem zvýšení konkurenceschopnosti
3.3 Podpora dalšího vzdělávání a jeho rozvoj s důrazem na specifické
obory
B 2.2, C 2.3

Globální cíl

Priority

Opatření

Vazby opatření Strategie
rozvoje MAS „Přiďte
pobejt!“ na OP

Název programu

Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE;předpokládá se
alokace 3,0 mld Euro

Garant programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a
podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro
investory, podpora inovačních procesů, stimulace poptávky po
výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledků VaV, podpora
podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech
pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných
výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.
Priorita 1 – Podnikání a inovace
Priorita 2 – Prostředí pro podnikání a inovace
Priorita 3 – Služby pro rozvoj podnikání
Priorita 4 – Technická pomoc
1.1 Vznik firem
1.2 Rozvoj firem
1.3 Inovace
1.4 Efektivní energie
2.1 Spolupráce
2.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

Globální cíl

Priority

Opatření
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Vazby opatření Strategie
rozvoje MAS „Přiďte
pobejt!“ na OP

2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace
3.1 Služby
3.2 Nové trendy
A 1.1, A 1.2, A 1.3, A 1.4, B 2.2, F 2.3

Název programu

Operační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; předpokládá se
alokace 5,2 mld Euro

Garant programu

Ministerstvo životního prostředí
Priorita 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování
rizika povodní
Priorita 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Priorita 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Priorita 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologický zátěží
1.1 Snížení znečištění vod
1.2 Zlepšování jakosti pitné vody
1.3 Povodňová ochrana
2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.2 Omezování emisí
3.1 Podpora výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících
s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a
kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2 Podpora pro realizaci úspor energie a využití odpadního tepla
3.3 Podpora environmentálně šetrných systémů vytápění a přípravy
TUV pro fyzické osoby
4.1 Zkvalitnění nakládání s dopady
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
A 1.4, C 1.1 (místní komunikace), C 2.1, C 2.2, D 1.1, D 1.3, D 1.4, D
2.1

Priority

Opatření

Vazby opatř. Strateg. rozv.
MAS na OP

Název programu

Operační program DOPRAVA; předpokládá se alokace 5,6 mld
Euro

Garant programu

Ministerstvo dopravy
Zlepšení dostupnosti dopravou.

Globální cíl
Priority

Opatření

Priorita 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T
Priorita 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
Priorita 3 – Modernizace železniční sítě mimo TEN-T a
vnitrozemských vodních cest TEN-T a mimo TEN-T
Priorita 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T a podpora
multimodální dopravy a atraktivity dopravy
Priorita 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení
silniční dopravy v hl. m. Praze
Priorita 6 – Rozvoj ekologické městské hromadné dopravy
1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T a dalších
součástí železniční infrastruktury, jako jsou železniční uzly a
veřejná překladiště kombinované dopravy
1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích,
zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů

Zpracovatel: Ing. Barbara Vítková
člen aliance Res Perita Consulting
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2.1 Modernizae a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a
systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
3.1 Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T
3.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a
mimo TEN-T
4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T
4.2 Podpora multimodální nákladní dopravy, nákup dopravních
prostředků a přepravních jednotek pro KD, modernizace terminálů KD
mimo sítě TEN-T
4.3 Zvýšení atraktivity dopravy v synergií s rozvojem regionů
5.1 Rozvoj sítě metra v Praze
5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
6.1 Modernizace a výstavba ekologických systémů městské hromadné
dopravy
C 1.1 (pouze projekty státu)

Název programu

Operační program PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-PL

Garant programu

Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora hospodářské a sociální integrace česko-polského
příhraničního území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících
bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Společné intervence
budou posilovat vzájemné hospodářské, společenské a kulturní
vztahy, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a
budování flexibilního trhu práce.
Priorita 1 – Posilování dopravní dostupnosti, ochrana životního
prostředí a prevence rizik
Priorita 2 – Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního
ruchu
Priorita 3 – Podpora spolupráce místních společenství
Priorita 4 – Technická pomoc
1.1 Posilování dopravní dostupnosti
1.2 Ochrana životního prostředí
1.3 Prevence rizik
2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
3.1 Územní spolupráce, sítě a tvorba struktur
3.2 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání
3.3 Podpora společenských a kulturních akcí
A 1.1, A 2.1, B 1.2, B 1.3, B 1.4, B 1.5, B 2.1, B 2.2, C 1.1, C 1.2,C
1.3, C 2.1, C 2.2,D 1.1, D 2.1, D 2.2, D 2.3, E 1.1, E 1.2, E 1.3, E 2.1

Globální cíl

Priority

Opatření

Vazby opatření Strategie
rozvoje MAS „Přiďte
pobejt!“ na OP

Operační
SASKO

Garant programu

Ministerstvo pro místní rozvoj
Společný, perspektivní ekonomický a životní prostor, zvýšení
konkurenceschopnosti pohraničí v evropském kontextu a trvalé
zlepšení životních podmínek obyvatel

Globální cíl

Zpracovatel: Ing. Barbara Vítková
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Priorita 1 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu, podpora
spolupráce hospodářství a vědy
Priorita 2 - Zlepšení infrastruktury a situace životního prostředí
Priorita 3 - Lidské zdroje, socio-kulturní rozvoj a kooperace
1.1. Rozvoj hospodářství a podpora kooperací MSP
1.2 Rozvoj cestovního ruchu
2.1 Zlepšení dopravní situace ve společném hraničním prostoru
2.2 Zlepšení situace životního prostředí, ochrany přírody a péče o
krajinu
2.3 Přístup k informačním komunikačním sítím
3.1 Vzdělávání a kvalifikace
3.2 Zdraví a sociální záležitosti
3.3 Umění a kultura
3.4 Spolupráce
3.5 Fond malých projektů
A 1.1, A 2.1, B 1.2, B 1.3, B 1.4, B 1.5, B 2.1, B 2.2, C 1.1, C 1.2,C
1.3, C 2.1, C 2.2,D 1.1, D 2.1, D 2.2, D 2.3, E 1.1, E 1.2, E 1.3, E 2.1

pro OP pro cíl Evropská územní spolupráce se předpokládá alokace 389 mil. Euro

Název programu

Regionální operační program NUTS II Severovýchod; celkem
na ROPy se předpokládá alokace 4,66 mld Euro

Garant programu

Regionální rada NUTS II Severovýchod
Dosažení kvality života obyvatel regionu srovnatelné s vyspělými
regiony Evropy prostřednictvím zvýšení jeho konkurenceschopnosti a
atraktivity pro investice. Cílem je vyvážený rozvoj regionu využívající
existující potenciál, respektující zásady trvale udržitelného rozvoje,
sociální stability a ochrany životního prostředí.

Globální cíl

Priority

Opatření/oblast intervence

Vazby opatření Strategie
rozvoje MAS „Přiďte
pobejt!“na OP

Priorita 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury
Priorita 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí
Priorita 3 – Cestovní ruch
Priorita 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1.3 Rozvoj regionálních letišť
2.1 Rozvoj městských sídel
2.2 Rozvoj venkovských oblastí
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR
4.1 Podpora infrastruktury pro podnikání
4.2 Podpora spolupráce se školami, dalšími vzdělávacími institucemi a
úřady práce
4.3 Podpora rozvoje služeb pro podnikání
A 1.1, A 1.2, A 1.3, A 1.4, A 2.4, B 1.2, B 1.3, B 1.4, B 1.5, B 2.2, C
1.1, C 1.2, C 1.3, C 1.4, C 2.1, C 2.2, C 2.3, E 1.1, E 1.2, E 1.3, E 2.1
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