
 

  

Příloha č. 3 výzvy 

 

Vize 

„Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, 

vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností pro volnočasové vyžití. 

MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž 

život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde 

podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu.“ 

Oblast rozvoje 1: ŠKOLA - DÍTĚ - RODINA & VOLNÝ ČAS 

Strategický cíl 1: Vytvořit v regionu Podbrněnska kvalitní prostřední pro rodiny a pro jejich děti 

Struktura specifických cílů SCLLD MAS Podbrněnsko 

Podoblast rozvoje 1.1: VZDĚLÁVÁNÍ 

Specifický cíl 1.1: Zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání obyvatel v regionu 

Podoblast rozvoje 3.1: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Specifický cíl 3.1: Zlepšit kvality a dostupnosti sociálních služeb 

 

Podoblast rozvoje 1.2: RODINNÁ POLITIKA 

Specifický cíl 1.2: Realizace opatření umožňující sladění rodinného a profesního života 

Podoblast rozvoje 1.3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Specifický cíl 1.3: Zajistit dostatek možností pro volnočasové aktivity 

 

Podoblast rozvoje 3.2: TRADIČNÍ VENKOV 

Specifický cíl 3.2: Uchovat tradiční ráz venkova 

Oblast rozvoje 2: PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Strategický cíl 2: Zvýšit počet zaměstnaných osob v regionu MAS Podbrněnsko  

Podoblast rozvoje 2.1: PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ 

Specifický cíl 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů 

Podoblast rozvoje 2.2: ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI 

Specifický cíl 2.2: Snížit dlouhodobou nezaměstnanost u osob s obtížnějším postavením na trhu práce 

Oblast rozvoje 3: VENKOV, KDE SE DOBŘE ŽIJE 

Strategický cíl 3: Zlepšit kvalitu života na venkově 

Podoblast rozvoje 3.3: INFORMOVANOST MÍSTNÍCH OBYVATEL 

Specifický cíl 3.3: Zvýšit informovanost místních obyvatel 

Oblast rozvoje 4: INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Strategický cíl 4: Dobudovat technickou a dopravní infrastrukturu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost 

Podoblast rozvoje 4.1: DOPRAVA 

Specifický cíl 4.1: Vytvořit příležitosti pro zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury 

Podoblast rozvoje 4.2: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 Specifický cíl 4.2: Zvýšit podíl budov a pozemků z regionu napojených na kompletní inženýrské sítě 

 Podoblast rozvoje 4.3: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Specifický cíl 4.3: Zlepšit stav životního prostředí 

 


