STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE
a její realizace v období 2017-2023
Žadatelé z území Stolových hor (Náchodska, Hronovska a Policka) budou moci podávat své žádosti
o dotaci reagující na výzvy MAS Stolové hory na níže popsaná opatření.
Předpokládaný termín 1. výzvy je jaro 2017.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
investice do zemědělských podniků
o

investice v živočišné a rostlinné výrobě vč. staveb, technologií a mobilních strojů

lesnická infrastruktura
o

budování a rekonstrukce lesnické infrastruktury směřující ke zvýšení kvality či hustoty lesních cest v území
MAS

zakládání a rozvoj nezemědělských činností
o
o
o

podpora vzniku malých podniků a živností v nezemědělských činnostech - tradičních řemeslných oborech,
zpracovatelských oborech, cestovním ruchu a dalších
diverzifikace těchto podnikatelských aktivit
zkvalitnění infrastruktury pro podnikání malých podniků a mikropodniků

neproduktivní investice v lesích
o

investice ke zvýšení společenských a rekreačních funkcí lesů v území MAS (mimo území CHKO)

investice do lesnických technologií a zpracování dřeva
o
o

investice do lesnické techniky
zakládání a rozvoj dřevozpracujících provozů

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)
udržitelná a bezpečná doprava
o
o

výstavba a modernizace cyklostezek/cyklotras sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti dopravy

připravenost ISZ k řešení rizik a katastrof
o

rozvoj materiálních podmínek pro fungování jednotek požární ochrany v obcích MAS

infrastruktura sociálních služeb
o
o

vznik a rozvoj komunitních center v obcích MAS
podpora zázemí pro realizaci sociálních služeb v obcích MAS

vzdělávací infrastruktura
o
o
o

podpora infrastruktury a vybavenosti institucí a subjektů předškolního vzdělávání/ základních škol
podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
o

ochrana, rozvoj a propagace existujícího přírodního a kulturního bohatství a jeho využití v cestovním ruchu
(pouze národní památky)

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
zaměstnanost
o
o
o
o

podpora spolupráce při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
podpora vytváření nových pracovních míst
vzdělávání venkovského obyvatelstva a poradenství pro získání zaměstnání
zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených

sociální služby a sociální začleňování
o
o

podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo vyloučením ohrožených
vznik a rozvoj prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách

prorodinná opatření
o
o

podpora vzniku, rozvoje a fungování dětských skupin
podpora doplňkových zařízení péče o děti

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
výsadba dřevin
o

na nelesní orné půdě v CHKO

více na: www.mas-stolovehory.cz/vyzvy-2017-2023

