Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Hlavní cíle spolku
Všestranná podpora rozvoje zájmového území, na kterém se nacházejí dvě
barokní komponované krajiny – Mariánská a Valdštejnova zahrada.
Naše činnost
 rozdělování dotací ze zdrojů EU na základě strategického plánu rozvoje území
 rozvoj spolupráce subjektů uvnitř území i mimo něj
 ochrana přírodních a kulturních hodnot
 dotační poradenství, servis při procesu čerpání dotací
 tvorba akčního plánu rozvoje vzdělání v MŠ a ZŠ v okrese Jičín s cílem zvýšení kvality
vzdělávání
 administrativní činnost pro obce v území
Bydlíte na území vyznačeném v mapě?
Chcete se podílet na rozvoji svého
bydliště? Máte zájem se podílet na
rozvoji území? Máte zájem o čerpání
dotací z EU?
V období 2008 – 2013 jsme dotacemi ve
výši téměř 20 milionů korun podpořili
57 vybraných projektů.
V období 2015 – 2020 rozdělíme mezi
subjekty ve svém území evropské
dotace ve výši 67 milionů korun.
Předpokladem pro rozdělování těchto
dotací je vytvoření nového strategického
plánu a jeho schválení členy spolku. Výhodou tohoto způsobu čerpání dotací je, že o
budoucnosti území rozhodují lidé, žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby.
Chybí Vám něco ve vaší obci? Potřebujete pomoci s uskutečněním svých plánů?
Dotace jsou určeny pro Vaše návrhy k rozvoji území. Využijte tuto příležitost a zapojte se do
tvorby strategického plánu! Jsme připraveni Vám pomoci i s přípravou žádostí o dotace.
Chcete-li se dozvídat nové informace o činnosti a aktivitách našeho spolku nebo se stát
jeho členy, tak se na nás neváhejte obrátit. Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Máte zkušenosti s administrací dotací a strategickým plánováním? Znáte základy
projektového řízení? Znáte svoje území? Jste komunikativní? Hledáte pracovní příležitost
v oboru administrativy dotačních projektů? Pokud je Vaše odpověď ano, tak nám zašlete
Váš životopis.
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