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Milí čtenáři,

je  za  námi  již  půl  ročního  snažení.  Jsem 
ráda, že v dnešním občasníku mohu potěšit 
žadatele  z  Výzvy  č.  7  (12.  kolo  přijmu 
žádostí),  uspěli  všichni,  kdo  zažádali! 
Dozvíte se něco o dalších plánech naší MAS 
a něco o připravovaných akcích.
Přeji  vám dobré  počtení,  pohodu  a  klidný 
čas prázdnin a dovolených.

Jaroslava Hájková, ředitelka společnosti
 

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. 
Realizace místní rozvojové strategie
NUTS II Jihovýchod – 12. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 
20. června 2011 schváleno v NUTS II Jihovýchod 
48 Žádostí o dotaci v rámci 12. kola příjmu 
Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. 
Realizace místní rozvojové strategie v celkové 
výši podpory 23.392.602,- Kč.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí 
Výběrovou komisí MAS, následné kontroly SZIF 
a podle finančních prostředků jednotlivých MAS 
alokovaných na Výzvu.
Za naši MAS byly úspěšné tyto projekty:
Havlíčkova Borová zemědělská a.s., Oprava 
komunikací a ploch v areálu Havlíčkova Borová
zemědělská a.s., výše dotace 479.267,- Kč; Město 
Ždírec nad Doubravou, Víceúčelová nástavba 
pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou, 
výše dotace 1.800.000,- Kč; Římskokatolická 
farnost Havlíčkova Borová, Stavební obnova 
hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova 
Borová, výše dotace 1.072.676,- Kč; Obec 
Slavětín, Oplocení víceúčelového hřiště, výše

 dotace 371.215,- Kč; Město Ždírec nad
 Doubravou, Lesopark Kopanina - obnova cestní
 sítě, II. etapa, výše dotace   191.200,- Kč; Obec
 Oudoleň, Hasičská zbrojnice Oudoleň – výměna
 vrat, výše dotace 188.109,- Kč; 
 Městys Krucemburk, Rozšíření zpevněných
 ploch na katolickém hřbitově v Krucemburku,
 výše dotace 424.602,- Kč.

 Realizované projekty
 
 Projekt ze 4. výzvy:
 Fiche č. 7
 Název projektu: Lesopark Kopanina – obnova
                       cestní sítě 
 Žadatel: Město Ždírec nad Doubravou
 Výše dotace: 198.700,- Kč
 Celkové náklady: 265.000,- Kč

 Projekt z 5. výzvy:
 Fiche č. 6
 Název projektu: Parkoviště a přístupová cesta

    ke kostelu a hřbitovu
    Havlíčkova Borová 

 Žadatel: Městys Havlíčkova Borová
 Výše dotace: 1.648.886,- Kč
 Celkové náklady: 2.198.515,- Kč
 Žadatel využil možnosti průběžného
 financování.


