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Zaměření a změny CLLD 
pro nové období
Schválené aktivity Představenstvem MAS Český sever:

•Revitalizace veřejných prostranství

•Revitalizace kulturních památek

•Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

Dle finančních možností se uvažuje ještě o:

•Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Zásady stanovené v jednotlivých specifických cílech v prioritách 2 a 4 
(velký IROP) se vztahují na odpovídající aktivity tohoto specifického cíle v 
CLLD



CLLD v IROP 2021-27
a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

- Revitalizace veřejných prostranství
- realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných 

pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství 
- (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující 

lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, 
prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, 
vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, 
dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety)

- revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována 
veřejná prostranství a zelená infrastruktura



CLLD v IROP 2021-27
a VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Zásady pro výběr projektů: 
•Ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství realizované na základě 
strategického rozvojového dokumentu pro dané území, který vznikl na 
základě participace občanů. 

•Nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a 
vodní plochy. 

•Náklady na zeleň a vodu vyšší než 30% CZV do OPŽP?
•Podpora z IROP nebude směřována do environmentálních opatření ve smyslu 
péče o přírodu a krajinu ve zvláště chráněném území, v lokalitě soustavy 
Natura 2000, v přírodních parcích, v lokalitě územního systému ekologické 
stability a pro významné krajinné prvky.



CLLD v IROP 2021-27
a KULTURA

-Revitalizace kulturních památek 
-revitalizace památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická 
centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, 
evidence a dokumentace sbírkových fondů, parky u památek, parkoviště u 
památek.

-Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
-revitalizace muzeí, expozice, depozitáře, technické zázemí, 
návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a 
restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů



CLLD v IROP 2021-27
a KULTURA

Zásady pro výběr projektů: 
•Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako 
kulturní památka. 

•Památka bude zpřístupněna veřejnosti. 

•Muzeum je zřizováno krajem, státem nebo obcí a spravuje sbírku dle zákona 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



CLLD v IROP 2021-27
a CESTOVNÍ RUCH

- Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
- budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

(např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení)
- budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních 

a lokálních turistických tras
- propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu 

a navigačních systémů měst a obcí
- rekonstrukce stávajících a budování nových 

turistických informačních center

Zásady pro výběr projektů: 
• Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území národní kategorie 

(národní parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky) a I. 
zóny chráněných krajinných oblastí.



Děkuji Ing. Martin Kučera
tel. 724080577


