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Miliony pomohou rozvoji Hlubocko - Lišovska 
 
Tisková zpráva č. 06/2012 
 
Více než čtyři a půl milionu korun rozd ělí mezi žadatele na svém území Místní ak ční 
skupina Hlubocko – Lišovsko. V pond ělí 27. srpna bude vyhlášena sedmá výzva, z níž 
mohou obce, podnikatelé, církve i neziskové organiz ace na území Hlubocko – 
Lišovska získat dotace na nejr ůznější projekty.  
 
„Budou vyhlášeny celkem čtyři fiche, tedy oblasti, do nichž je možné žádost o dotaci předložit 
– podpora cestovního ruchu, obnova a rozvoj vesnic, ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova a podpora zemědělství,“ uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – 
Lišovsko. 
 
O dotaci se tak mohou ucházet například projekty zaměřené na rozvoj pěších tras, 
vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek a rozhleden. 
 
Další oblastí, na níž je možné získat dotaci, je obnova a rozvoj vesnic. „Sem patří například 
rekonstrukce místních komunikací,rekonstrukce kanalizací, vodovodů a zlepšení vzhledu 
obcí,“ doplnil Lukáš Tryml.  
 
V neposlední řadě bude možné získat dotaci na rekonstrukci kulturních památek, podporu 
stálých výstavních expozic a muzeí či tvorbu studií obnovy a využití kulturního dědictví 
venkova.  
 
Poprvé budou o dotace bojovat i zemědělci. „Rozhodli jsme se tento rok nabídnout dotace i 
zemědělcům. Ti budou moci zažádat na investice do zemědělských staveb a technologií 
určených pro živočišnou výrobu a pro rostlinnou výrobu,“ dodal Lukáš Tryml.   
 
Výzva bude ukončena 21. září 2012.  
 
Finanční prostředky pocházejí z Programu rozvoje venkova ČR, z osy IV, Leader. Rozděluje 
je však Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. „Za posledních pět let jsme takto rozdělili 
už 26,3 milionů korun,“ uzavřel Lukáš Tryml. Dotaci mohou získat projekty realizované na 
území obcí Adamov, Borek, Hlincova Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, 
Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, 
Vitín a Zvíkov. Veškeré informace o výzvě budou umístěny na internetové stránce 
www.mashl.cz.  
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