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BŘEZEN/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).

Shrnutí 5. výzvy – 18. kola příjmu Žádostí o dotaci
Ve dnech 14. – 31. 1. 2013 proběhl příjem Žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy – 18. kola. Celkem bylo přijato 35 projektů v celkové výši požadovaných dotací 7 681 036 Kč, přičemž celková alokace dosáhla výše 5 321 264 Kč. Během administrativní kontroly
požádala Obec Cholenice o ukončení administrace projektu z fiche č. 1 Úprava křížku a jeho okolí v Cholenicích, ostatní projekty
byly předány dne 14. 2. 2013 výběrové komisi. Ve dnech 19., 20. a 28. 2. 2013 proběhly obhajoby projektů, na jejichž základě
rozhodla výběrová komise doporučit členské schůzi ke schválení 27 projektů v celkové výši požadovaných dotací 5 318 641 Kč.
Dne 5. 3. 2013 členská schůze schválila k podpoře všech 27 projektů, které byly dne 8. 3. 2013 registrovány na RO SZIF v Hradci
Králové. Seminář pro příjemce dotace se bude konat dne 4. 4. 2013 v 17 h. v ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši.
Alokace ve fichi č. 1 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova byla navýšena na 994 220 Kč a ze sedmi projektů bylo podpořeno šest: Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín - Restaurování soch v kostele sv. Ignáce v Jičíně, Obec Nemyčeves Restaurování sochy Sv. Panny Marie v Nemyčevsi, Obec Dolní Lochov - Obnova Božích muk v obci Dolní Lochov, Sdružení Český
ráj - Prezentace kulturního dědictví Mariánské a Valdštejnovy zahrady, Město Jičín - Revitalizace přístupového schodiště ke
kostelu Narození Panny Marie v Popovicích, Obec Vitiněves - Restaurování dvou kamenných plastik na návsi ve Vitiněvsi.
Alokace ve fichi č. 2 Obnova a rozvoj vesnic byla snížena na 1 062 990 Kč a podpořeno bylo z osmi projektů šest: Obec Vršce Rekonstrukce autobusové čekárny - zastávka Vršce, závod Mave, Obec Dolní Lochov - Územní plán Dolní Lochov, Městys Podhradí - Nákup techniky na údržbu veřejného prostranství městyse Podhradí, Obec Rokytňany - Úprava místní komunikace k
Chaloupeckým v Dolních Rokytňanech, Město Jičín - Vycházková trasa nejen pro seniory v Jičíně, Obec Nemyčeves - Rekonstrukce chodníku mezi hřbitovem a Obecním úřadem v Nemyčevsi.
Největší převis vznikl ve fichi č. 4 Občanské vybavení a služby. Alokace byla navýšena na 2 016 031 Kč a z dvanácti projektů bylo
podpořeno osm: Obec Střevač - Víceúčelový přístřešek na sportovišti ve Střevači, Obec Bystřice - Zřízení plynového topení a
ohřevu vody v MŠ Bystřice, TJ Sokol Nemyčeves - Výměna oken v sokolovně Nemyčeves - první etapa revitalizace objektu, Obec
Bukvice - Vybavení budovy pro veřejnou správu v Bukvici, Obec Veliš - Víceúčelový přístřešek u Kulturního domu ve Veliši, Obec
Dolní Lochov - Vybavení obecního úřadu v Dolním Lochově nábytkem, Obec Vitiněves - Sociální zařízení a pořízení mobiliáře pro
sportovní areál na Husankách ve Vitiněvsi, Město Jičín - Vybudování dětského hřiště v Popovicích.
Ve fichi č. 5 Rozhledny, trasy, stezky byla alokace snížena na 369 000 Kč a byl podpořen jediný podaný projekt a to od Sdružení
Český ráj - Rozvoj turistiky v Mariánské a Valdštejnově zahradě.
Ve fichi č. 6 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje byla alokace navýšena na 472 800 Kč a byly podpořeny všechny čtyři
odevzdané projekty: JSC Group s.r.o - Vybavení lékárny TRIO v Jičíně, Magda Langhansová (Slavhostice) - Modernizace technického vybavení v rámci fotografických služeb, Marie Kořenářová - Výměna oken a dveří v pletárně v Zelenecké Lhotě, Inox Dekor s.r.o. (Vitiněves) - Nákup mobilního svářecího stroje a brousícího pásového stroje pro zpracování nerezového materiálu.
Ve fichi č. 10 Modernizace zemědělských podniků byla alokace navýšena na 403 600 Kč a byly podpořeny oba přijaté projekty:
Jiří Antoš (Kopidlno - Kamensko) - Jiří Antoš - pořízení nového zemědělského traktoru, Jaroslav Šoltys (Jičíněves - Keteň) - Technické vybavení provozovny - Jaroslav Šoltys.
Podpořeno z důvodů vyčerpání alokace nebylo sedm projektů: Město Libáň - Restaurování pomníku Mistra Jana Husa (fiche 1),
Obec Vitiněves - Úprava místní komunikace na návsi ve Vitiněvsi (fiche 2), Město Libáň - Obnova zeleně na náměstí v Libáni
(fiche 2), Mariánská zahrada - Zakoupení velkoprostorových stanů pro obce Mariánské zahrady (fiche 4), Město Kopidlno Generální oprava střešního pláště na objektu MŠ Kopidlno (fiche 4), Městys Podhradí - Renovace obecního domku v Podhradí
(fiche 4), Obec Jičíněves - Stavební úpravy kulturního domu v obci Dolany (fiche 4).
Informace o výši dotace, počtu dosažených bodů a místě realizace u každého projektu můžete získat na adrese:
http://www.otevrenezahrady.cz/leader-aktualne/vyzva-pro-zadatele/a5-vyzva/

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