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DUBEN/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).

Nový web Sdružení podnikatelů
Dovolte, abychom Vás upozornili na nové webové stránky Sdružení
podnikatelů a živnostníků České republiky – www.spzcr.cz.
Na těchto stránkách získáte informace o aktuálním dění v podnikatelském prostředí, o legislativních změnách či o akcích pro podnikatele a živnostníky. Pokud budete mít zájem zapojit se a pomoci zlepšit
podnikatelské prostředí v naší zemi, dejte o sobě vědět a napište svůj
podnět či zkušenost do rubriky „Napište nám“, která je součástí
webových stránek. Představenstvo SPŽ ČR uvítá vaši spolupráci se
Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR.

Nadace Via
Vyhlásila 9. ročník programu "Místo, kde žijeme!",
který je zaměřen na obnovu či výstavbu veřejných
prostranství s aktivním zapojením veřejnosti do plánování i realizace projektu. Uzávěrka pro podání
žádostí je 2. července 2013. Podrobné informace a
formulář žádosti najdete na stránce věnované programu:
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-

Nadace Občanského fóra
Nadace OF vyhlásila výzvu k podávání žádostí do grantového programu „Opomíjené památky“, který podporuje záchranu opomíjených památek ČR prostřednictvím občanských iniciativ. O nadační
finanční příspěvek mohou žádat pouze právnické osoby (příspěvkové
organizace budou prokazovat spoluúčast min. 50%).
Přihlášené projekty musejí být realizovány v období říjen
2013 až listopad 2014 (včetně). Nelze žádat na projekty, které již byly
podpořeny v minulých letech! Podpora může dosáhnout maximálně
výše 80 tis. Kč. Projekty budou posuzovány podle těchto kritérií: míra
občanské iniciativy při péči o památku, historická hodnota památky,
naléhavost oprav, zajištění následné péče o památku a její možné
využití, kvalita a odbornost připraveného projektu.
Uzávěrka pro příjem žádostí je 28. června 2013. Výsledky
budou vyhlášeny do 15. října 2013. Další informace získáte na tel.:
776 575 114, 605 271 540; e-mail: info@nadaceof.cz;
http://www.nadaceof.cz/opomijene-pamatky

Program CZ 06 Kulturní dědictví
a současné umění

Soutěž Cesty městy
Nadace partnerství vyhlásila soutěž na téma zklidňování dopravy,
zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a zkvalitňování veřejných prostorů
ve městech a obcích ČR. Soutěží se v kategoriích: a) bodová řešení, b)
liniová řešení, c) plošná řešení. Uzávěrka soutěže je 31. května 2013,
vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 16. 9. 2013. Vítězná
řešení mohou získat finanční cenu až 90 tis. Kč. Více informací naleznete na:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty

podpora/vsechny-programy-nadace/misto-kde-zijeme-2013

Koncem dubna byl schválen nový program, který
umožňuje navázat na úspěšnou podporu obnovy
kulturního dědictví České republiky z takzvaných
norských fondů (EHP). Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění podporují země Evropského
hospodářského prostoru – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Programová oblast 16 – Zachování a revitalizace kulturního dědictví se soustředí na ochranu,
obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví. Jedná se o kulturní památky, národní
kulturní památky a památky UNESCO, které jsou
evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek.
Předmětem jsou nejen stavební objekty a jejich soubory, ale i krajinářské a zahradní kompozice jako
součásti kulturní krajiny. V rámci movitého kulturního
dědictví se podpora týká sbírkových předmětů, sbírek
muzejní povahy a písemného kulturního dědictví
zanesených v Centrální evidenci sbírek, Ústředním
seznamu kulturních památek, Evidenci knihoven
Ministerstva kultury nebo jsou předmětem Řízení o
zápisu do seznamu kulturních památek. Podpora dále
zahrnuje i záchranu filmového kulturního dědictví
prostřednictvím předem definovaného projektu.
Bude rozděleno téměř 17 milionů eur, v
jednotlivých grantech bude možné získat až 1,2 milionu eur. Zahájení příjmu žádostí se očekává v druhé
polovině roku, poté co budou připraveny příslušné
metodiky, formuláře a příručky pro příjemce.

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

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí
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