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ÚNOR/2013
Občanské sdružení Otevřené zahrady Jičínska (OZJ) usiluje o rozvoj svého zájmového území pomocí dotací z Programu rozvoje venkova (PRV) – osa IV
LEADER (2007 - 2013).

Nabídka
Chcete být umístěni ZDARMA na internetovém portálu cestovního
ruchu Královéhradeckého kraje a získat tak jedinečnou možnost
prezentovat své služby nebo informace o svém městě a obci?
Zúčastněte se oficiálního sběru dat pro připravovaný internetový
portál Královéhradeckého kraje realizovaný v rámci veřejné zakázky:
Realizace a naplnění datového skladu a internetového portálu.
Podrobnosti a formulář najdete na http://sber-dat-khk.as4u.cz
(http://sber-dat-khk.as4u.cz/). Zde si vyberte formulář, který odpovídá vaší činnosti.
V případě dotazů kontaktujte:
po - pá: +420 485 110 911 (10:00 - 17:00)
email: data@as4u.cz
Na spolupráci se těší Táňa Jersáková

Účty u České národní banky
Na stránkách MF ČR byla zveřejněna informace ke státní pokladně
ohledně účtů u ČNB (viz přiložený link). K dané záležitosti nemáme
jiné informace, než jsou zveřejňovány na stránkách MF ČR. Proto se s
případnými dotazy obracejte na MF či ČNB.
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ucty_usc_u_cnb_75407.
html

Granty královehradeckého kraje 2013 - aktuálně
Příjem žádostí:
11. 2. – 15. 3. 2013 – Regionální rozvoj (Podpora cyklodopravy v
návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje)
1. 2. – 8. 3. – Životní prostředí a zemědělství (oblasti: Protipovodňová ochrana, Nakládání s odpady a ochrana ovzduší, Ochrana přírody
a krajiny, Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, Praktická
péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty, Propagace životního
prostředí a zemědělství)

Informace o 5. výzvě – 18. kole
příjmu Žádostí o dotaci
V 5. výzvě, která probíhala od 21. 12. 2012 do
31. 1. 2013, bylo podáno 35 Žádostí o dotaci.
Alokace 5,3 mil. Kč bude rozdělena mezi fiche č. 1,
2, 4, 5, 6 a 10.
Ve fichi č. 1: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova bylo přijato 8 projektů s celkovou žádostí
o podporu ve výši 1 227 300 Kč. Alokováno je
589 000 Kč.
Ve fichi č. 2: Obnova a rozvoj vesnic bylo přijato 8
projektů s celkovou žádostí o podporu ve výši
2 028 690 Kč. Alokováno je 1 484 000 Kč.
Ve fichi č. 4: Občanské vybavení a služby bylo
přijato 12 projektů s celkovou žádostí o podporu
ve výši 3 124 158 Kč. Alokováno je 1 537 000 Kč.
Ve fichi č. 5: Rozhledny, trasy, stezky byl přijat 1
projekt s celkovou žádostí o podporu ve výši
369 000 Kč. Alokováno je 371 000 Kč.
Ve fichi č. 6: Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje byly přijaty 4 projekty s celkovou žádostí o
podporu ve výši 472 800 Kč. Alokováno je 377 000
Kč.
Ve fichi č. 10: Modernizace zemědělských podniků
byly přijaty 2 projekty s celkovou žádostí o podporu ve výši 403 600 Kč. Alokováno je 300 000 Kč.
Uvedené alokace na fichi jsou minimální závazné,
a předpokládá se, že v některých oblastech podpory dojde k jejich navýšení.
V prvních dvou únorových týdnech proběhla
administrativní kontrola projektů. Jeden žadatel
se rozhodl požádat o ukončení administrace svého
projektu. Ostatní způsobilé žádosti byly předány
k hodnocení výběrové komisi. Následné obhajoby
projektů proběhnou 19. 2., 20. 2. a 28. 2. 2013.
Členská schůze schválí vybrané projekty dne 5. 3.
2013, a ty budou následně zaregistrovány na SZIF.

Více na: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz

Více informací o činnosti o.s. Otevřené zahrady Jičínska a veškeré formuláře a pravidla naleznete na
www.otevrenezahrady.cz.
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