Tisková zpráva 11. 3. 2019, Petra Hartmanová, hartmanova@mas-krkonose.cz

Místní akční skupina Krkonoše a možnosti čerpání regionálních dotací
Jste sociálně smýšlející instituce, která zajišťuje sociální služby v Krkonoších? Potřebujete finanční
prostředky na výstavbu nocleháren, nízkoprahových center nebo terapeutické dílny? Hodil by se Vám
automobil, který by zajistil sociální služby místním lidem i v nepřístupných horských oblastech? Pak
neváhejte a využijte možnosti čerpání regionální dotace. MAS Krkonoše otevře na konci března 2. výzvu
na Rozvoj sociálních služeb a umožní žadatelům pracujícím na území MAS Krkonoše čerpat regionální
dotace na zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Jedná se např. o stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty
a zařízení pro krizovou pomoc. Celkové finanční alokace je 8 000 000,-Kč.
Od dubna se také otevře možnost čerpat dotace na Infrastrukturu vzdělávání a celoživotního učení.
Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy včetně domovů dětí a mládeže nebo vzdělávacích
středisek si budou moci žádat na rekonstrukci a vybavení odborných učeben, na zajištění vnitřní
konektivy škol a připojení k internetu nebo na koupi kompenzačních pomůcek. Mateřské školky
v návaznosti na zvýšení kapacity školky si budou moci pořídit maringotky, rekonstruovat budovy a
venkovní herní prvky nebo vybudovat parkovací místa. Podpora pro neformální a celoživotní učení
bude zaměřena na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben (komunikace v cizích
jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Celková alokace je přes
13 000 000,-Kč
Žadatelé si budou moci žádat také v rámci Programu rozvoje venkova ve třech opatřeních: Investice
do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Diverzifikace
zemědělství v celkové alokaci cca 12 000 000Kč.

Podrobnější informace Vám rádi sdělí zaměstnanci MAS Krkonoše:
MAS Krkonoše, z.s., Prostřední Lánov 39, Lánov (osobní schůzka)
hartmanova@mas-krkonose.cz, manažerka IROP (školství a sociální služby), Tel.: 608 218 799
fejglova@mas-krkonose.cz, manažerka PRV (zemědělci), Tel.: 774 672 337

Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše “, registrační
č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605 je realizován díky finanční podpoře z EU.

Projektový list – vzor MAS Krkonoše
Tento formulář je důležitým podkladem pro komunitní plánování v regionu, pro sběr projektových
záměrů a projektů, které plánujete realizovat na území MAS Krkonoše, z. s.. Souhrn podaných
záměrů a projektů bude využit ve střednědobé evaluaci SCLLD jako zdroj informací absorpční
kapacity území a jako podklad pro aktualizaci SCLLD a pozdějšího čerpání dotací.

Společně utváříme Krkonoše

Zpracovatel projektového listu:
Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:

Název projektu:

Realizátor projektu/žadatel:

Místo realizace projektu:

Stručný popis projektu:

Předpokládaný termín realizace projektu:

Předpokládané celkové náklady projektu (v Kč):

Charakter projektu:



Investiční – ano/ne
Neinvestiční – ano/ne

Stupeň připravenosti projektu:







Pouhý nástřel
Projekt v přípravné fázi
Projekt před podáním žádosti (Projektová dokumentace, Studie proveditelnosti, Územní rozhodnutí)
Projekt částečně realizován, žádost podána (před podpisem právního aktu)
Projekt v realizaci
Jiný

Náměty, překážky, silné a slabé stránky:

Využití dotačního programu:
 Integrovaný regionální operační program (IROP)
 Program Rozvoje venkova (PRV)
 Operační program zaměstnanost (OPZ)
 Krajské dotace (Královéhradecké, Liberecké)
 Národní dotace
 Jiný

Souhlasím s uchováním osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefon) ze strany MAS
Krkonoše, z. s. *

