
Co bude možné podpořit ze Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje území MAS Zálabí? 

 

Opatření CLLD 1 - Bezpečná doprava 

Bezpečnost a bezbariérovost 

- rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic II. a III. třídy a 

místních komunikací, které budou přizpůsobeny osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

- rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší 

k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

- realizace souvisejících prvků (přechody pro chodce, nástupiště autobusových 

zastávek, dopravní značení, veřejné osvětlení komunikace pro pěší,…) 

Cyklodoprava 

- rekonstrukce a modernizace cyklostezek 

- rekonstrukce a modernizace cyklotras 

- doplňkově lze do projektu zařadit zeleň 

 

 
Opatření CLLD 2 - Hasiči 

- výstavba nových garážových prostor 

- pořízení elektrocentrály 

Pouze jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, tzn. Starý Kolín, Týnec nad 

Labem, Žehuň, Žiželice. 

 
 
Opatření CLLD 3 - Komunitní centra 

- rozvoj infrastruktury komunitních center - stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a 

související úpravy venkovního prostranství 

 
 
Opatření CLLD 4 - Vzdělávání 

- podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání 

- podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 

- podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání 

- podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání 

- doplňkově zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách 

 
 
Fiche CLLD 5 - Neproduktivní investice v lesích  

- posílení rekreační funkce lesa, aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, opatření 

k údržbě lesního prostředí 
 
Fiche CLLD 6 - Zemědělství 

- investice v živočišné a rostlinné výrobě - investice do zemědělských staveb a technologií pro 

živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 



- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 

 
 
Fiche CLLD 7 - Podpora místních výrobků 

- hmotné a nehmotné investice - zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

- investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 

balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) 

- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 

vznikajících při zpracování 

- investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 

- investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně 

investic do marketingu) 

- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

 
 
Fiche CLLD 8 - Podpora podnikání 

- investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-

NACE 

 
 
Opatření CLLD 10 - Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost 

- podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou 

- podpora komunitní sociální práce 

- podpora zlepšení uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce a na návrat osob po 

rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny na trh práce 

- podpora do komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředku sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 

- podpora vzdělávání a poradenství, podpora aktivizačních, asistenčních a motivačních 

programů 

 
 
Opatření CLLD 11 - Prorodinná opatření 

- podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních příměstských 

táborů, podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost.  

- podpora zlepšení uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce a na návrat osob po 

rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny na trh práce 

- podpora vzdělávání a poradenství, podpora aktivizačních, asistenčních a motivačních 

programů 

 

 


