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

Hluboká nad Vltavou
5. května 2010

Program rozvoje venkova pomůže cestovnímu ruchu i obcím
Tisková zpráva č. 02/2010
Do pátku 28. května mohou zájemci o dotace z evropských zdrojů prostřednictvím Programu
rozvoje venkova předkládat žádosti a své projekty. Poté, co byl v pondělí 3. května program
opět otevřen, mají zhruba tři týdny na žádání o finanční podporu. Ucházet se přitom mohou o
dotace na podporu cestovního ruchu, obnovu a rozvoj vesnic nebo na ochranu a rozvoj
kulturního dědictví venkova.
„O dotace v rámci tohoto programu se mohou ucházet neziskové organizace, obce,
podnikatelé, zemědělci nebo například církve. Získat mohou až devadesát procent nákladů
na projekt, tedy uznatelných nákladů, které v konkrétních případech mohou dosáhnout až
dvou milionů korun,“ uvedla Hana Hricová, předsedkyně správní rady Místní akční skupiny
Hlubocko-Lišovsko (MAS), která vyhlásila v pořadí už čtvrtou výzvu k předkládání projektů
tohoto programu v rámci Strategického plánu Leader.
Strategický plán Leader Místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko byl zpracován v roce
2007. K jeho realizaci byly vytvořeny 3 směry představující 3 opatření, prostřednictvím
kterých mohou příslušní žadatelé čerpat dotace. V této výzvě jsou otevřeny pro příjem
žádostí o podporu projektů všechny směry, kterými jsou: podpora cestovního ruchu (cílem je
rozvoj regionu prostřednictvím projektů zaměřených na rozvoj pěších tras, vinařských stezek
a hippostezek), obnova a rozvoj vesnic (tento směr sleduje obecný cíl obnovy a rozvoje
vesnic prostřednictvím zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí,
modernizací či výstavbou vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu a přípravy
územních plánů), a dále ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Popis je k dispozici na
internetových stránkách: www.mashl.cz.
Bližší informace: Lukáš Tryml, e-mail: manager@mashl.cz, tel.: 773 644 373, adresa:
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko, o. p. s., Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad
Vltavou
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