Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hlincové Hory, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic,
Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína,
Štěpánovic, Úsilného, Vitína a Zvíkova.

Hluboká nad Vltavou
15. ledna 2014

Od dnešního dne je možné získat dotace na rozvoj
Hlubocko - Lišovska
Tisková zpráva č. 01/2014
Ode dnešního dne mohou obce i zemědělci na území Místní akční skupiny Hlubocko –
Lišovsko podávat žádosti o dotace. Dnes, 15. ledna 2014, byla vyhlášena devátá výzva
v rámci programu Leader.
„Budou vyhlášeny celkem dvě fiche, tedy oblasti, do nichž je možné žádost o dotaci předložit
– obnova a rozvoj vesnic a podpora zemědělství," uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční
skupiny Hlubocko – Lišovsko.
O dotaci se tak mohou ucházet například projekty zaměřené na obnovu a rozvoj vesnic.
„Sem patří například rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce kanalizací, vodovodů a
zlepšení vzhledu obcí," doplnil Lukáš Tryml.
Dotace mohou získat i zemědělci. „Zemědělci budou moci zažádat na investice do
zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu a pro rostlinnou výrobu,"
dodal Lukáš Tryml.
Žádosti o dotace lze předkládat do 31. ledna 2014, 12.00 hodin.
V pondělí 20. ledna se od 14.00 hodin koná na obecním úřadě na Borku seminář pro
žadatele, kde se zájemci dozví více o pravidlech, která musí splnit, aby mohli žádost o dotaci
předložit.
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 42 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, Vráto a Zvíkov.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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