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Rekapitulace klasifikace území dle SRR21+



Kód obce

Název obce

Metropolitní území

548821

Borovnička

ANO

ANO

554863

Dolní Brusnice

ANO

ANO

579238

Horní Brusnice

ANO

ANO

579564

Nemojov

ANO

ANO

548839

Zábřezí-Řečice

ANO

ANO

579076

Bílé Poličany

ANO

ANO

579203

Dvůr Králové nad Labem

ANO

ANO

579416

Kuks

ANO

ANO

579068

Bílá Třemešná

ANO

ANO

579181

Doubravice

ANO

ANO

579556

Mostek

ANO

ANO

548812

Stanovice

ANO

ANO

Celkem:

12

0

Aglomerace

0

Regionální centra

12

Strukturálně postižené regiony

0

Hospodářsky a sociálně ohrožená území

12

Relevantní cíle SRR21+ pro MAS na základě příslušnosti obcí tvořící území mas do Typů regionů dle klasifikace SRR21+:

3 Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná centra kultury, zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů, jejich
venkovské zázemí je na regionální centra dobře dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou v něm uplatňována inovativní řešení



3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití
jejich potenciálu a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce
Diverzifikovat ekonomické činnosti v regionálních centrech a jejich zázemí (op 22)
Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a středních škol (op 23)
Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele (op 24)
Revitalizovat brownfieldy (op 25)
Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu (op 26)
Rozvíjet udržitelný cestovní ruch (op 27)

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů
Lépe koordinovat dopravu v regionu (op 28)
Zlepšovat stav komunikací a železnic (op 29)

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o
památky a místní specifika a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit
Obnovit a modernizovat infrastrukturu a vybavenost škol a školských zařízení v regionálních centrech a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti (op 30)
Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami ve venkovském prostředí (op 31)
Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj komunitního života (op 32)
Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu regionálních center a jejich venkovského zázemí (op 33)

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její degradaci
Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajiny (op 34)
Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center (op 35)
Posílit odpovědnost vlastníka půdy za kvalitu prostředí (op 36)
Využít moderních systémů hospodaření v krajině a snížit negativní dopady intenzivního způsobu hospodaření v území (op 37)

3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center
Rozvíjet nové zdroje energie získávající energii z obnovitelných zdrojů a úložišť energie (op 38)
Upravit přenosovou a distribuční soustavu s cílem umožnit připojení nových zdrojů obnovitelné energie (op 39)

5 Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních míst
Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky (op 40)
Posilovat lokální zaměstnání v rámci veřejných investic (op 41)
Usilovat o příchod vnějších investic (op 42)

5.2 Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve vazbě na aglomerace a metropole
Zajistit dobrou dopravní obslužnost (op 43)

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat komunitní život v obcích
Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházet jejich vzniku (op 44)
Rozvíjet komunitní život v obcích (op 45)

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

Zajistit občanskou vybavenost (op 46)
Omezit předčasné odchody ze vzdělávání na základním a střední stupni vzdělávání a podporovat žáky, kteří ze vzdělávání předčasně odešli (op 47)

6 Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální politiky

6.1 Posilovat koordinaci strategického a územního plánování
Vytvoření metodiky koordinace strategického a územního plánování (op 48)

6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a posilovat spolupráci aktérů v území
Pozitivně motivovat pro společné strategické plánování (op 49)
Rozvíjet spolupráci mezi obcemi při výkonu veřejné správy (op 50)
Postihnout specifické potřeby veřejné správy v metropolitních územích a aglomeracích (op 51)
Založit a rozvíjet regionální systém podpory udržitelného rozvoje (op 52)

6.3 Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet SMART řešení
Zpřehlednit systém národních dotačních titulů (op 53)
Využívat nástroj Territorial Impact Assessment na úrovni politik i projektů (op 54)
Využívat smart řešení v urbánním i venkovském prostoru (op 55)

6.4 Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné poskytování elektronických služeb občanům
Vytvořit centrální katalog a vyhledávač služeb veřejné správy (op 56)

6.5 Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje
Zlepšit plánování rozvoje území na základě populačních prognóz (op 57)
Monitorovat koncentraci sociálního vyloučení na území ČR jako předpoklad cílených intervencí (op 58)
Kompletní výtah cílů a opatření SRR21+ (srr2021.php)
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