Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
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VIZE
Území MAS Království – Jestřebí hory je bezpečný a konkurenceschopný region nabízející svým obyvatelům vysokou kvalitu života založenou na čistém životním prostředí, dostatku
pracovních příležitostí a bohatém společenském životě, a pro návštěvníky regionu představuje lákavou destinaci s bohatým přírodním a kulturním dědictvím včetně široké nabídky
doprovodných služeb.

1. Cestovní ruch
Vytvořit dobré podmínky pro rozvoj
cestovního ruchu – území atraktivní pro
je jeho hosty, nabízející pracovní
příležitosti jeho obyvatelům.

SC 1.1
Zlepšit infrastrukturu
cestovního ruchu

SC 1.2
Zintenzivnit propagaci
regionu a zvýšit tak jeho
návštěvnost

2. Občanská vybavenost
Zajistit hodnotné životní podmínky
všech obyvatel regionu.

SC 2.1
Zvýšit kapacitu a počet
předškolních zařízení

3. Doprava – dopravní
dostupnost a mobilita
Zdokonalit stav dopravní infrastruktury
s důrazem na bezpečnost obyvatel a
plynulost dopravního provozu.

SC 3.1
Zlepšit stav dopravní
infrastruktury

SC 2.2
Udržet základní školství i
v menších obcích

SC 3.2
Zkvalitnit dopravní
obslužnost území

4. Životní prostředí
Podporovat veškeré aktivity vedoucí
k udržení, případně zlepšení, stavu
životního prostředí oblasti.

SC 4.1

SC 5.1

Podpořit obnovu a
zlepšování stavu krajiny

Vytvořit podmínky pro
vznik nových pracovních
míst a snížit celkovou míru
nezaměstnanosti

SC 4.2
Zlepšit stav ovzduší
podporou využívání
ekologických zdrojů tepla a
obnovitelných zdrojů
energie

SC 2.3
SC 1.3
Zvýšit
konkurenceschopnost
regionálních produktů
cestovního ruchu

Zabezpečit dostatečnou
kapacitu služeb sociální
péče a podpořit služby
sociální prevence a
sociálního poradenství

SC 4.3
Zkvalitnit a zefektivnit
systém nakládání s odpady

SC 2.4
Zkvalitnit podmínky pro
kulturní, sportovní a
spolkovou činnost

SC 2.5
Zajistit bezpečný život
obyvatel s ohledem na
snížení rizik v oblasti
nebezpečných
společenských jevů

5. Ekonomika a trh práce
Dosáhnout vyváženého ekonomického
růstu regionu s důrazem na vytváření
dobrých podmínek pro podnikatele a
tvorbu pracovních míst.

SC 4.4
Podpořit ekologické
způsoby hospodaření

SC 5.2
Zlepšit podmínky pro rozvoj
podnikatelských subjektů v
regionu

