
Společenství obcí Podkrkonoší 

Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 

Seznam plánovaných aktivit na rok 2016 
 

název aktivity  termín  stručný popis a počet účastníků 

O sošku podkrkonošské Sněženky  červen Soutěž pro všechny děti ze základních škol ze Společenství obcí 
Podkrkonoší. Náplň letošního ročníku ještě není zcela známa. 

Turnaj SOP v nohejbale  září Nohejbalový turnaj, kterého se zúčastní z každé obce minimálně 1 
družstvo, tj. celkem cca 50 soutěžících, účast i mimo území SOP. 

Aktualizace a údržba webových 
stránek 

po celý rok Webový portál SOP – www.podkrkonosi.info, využívaný všemi obcemi. 
Měsíční návštěvnost čítá přes 1000 vracejících se návštěvníků. 

Spolupráce s MAS KJH, o.p.s. a SOJH leden–prosinec Spolupráce s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s., a 
Svazkem obcí Jestřebí hory při přípravě společné strategie rozvoje regionu 
a příprava na programovací období 2014+. Společenství chce rovněž 
pokračovat ve společných setkáních se sousedním DSO Svazek obcí Jestřebí 
hory, kdy mezi starosty probíhá výměna zkušeností. V roce 2016 bychom 
setkání chtěli využít rovněž k naplánování společných aktivit, případně i 
společného projektu. 

Vydávání Zpravodaje SOP jeden ročně V roce 2014 bylo vydáno první číslo časopisu a letos bude Zpravodaj SOP 
opět distribuován zdarma do všech schránek v regionu SOP, celkem přes 3 
000 ks. 

Rozdělení grantů NNO leden–únor – vyhlášení; únor – 
uzávěrka sběru žádostí realizace po 
celý rok 

Letos bude z rozpočtu SOP opět vyčleněna částka na podporu akcí, 
pořádaných NNO na území SOP. V roce 2016 je v plánu žadatelům rozdělit 
opět 50 000 Kč. 

Mezinárodní spolupráce duben–listopad 
 

SOP má v plánu se nadále aktivně podílet na spolupráci s polskou LGD 
(MAS) Kwiat lnu a s mikroregionem Poondavie a nově vzniklou MAS 
Poondavie na východním Slovensku, a to prostřednictvím MAS Království – 
Jestřebí hory, o.p.s. Dále chceme pokračovat ve spolupráci s Gminou 
Marciszów, jež je partnerským městem Vítězné a Pilníkova. 

Setkání zástupců SOP šestkrát ročně Společné setkání zástupců obcí, během nichž jsou diskutovány probíhající 
či plánované aktivity, je hodnocena činnost svazku atd. 

Servisní centrum pro starosty  leden–prosinec Společenství by svým starostům chtěl poskytovat poradenství v oblasti 
administrativy, dotačního managamentu a právní podpory, aby jim 
usnadnil práci a umožnil větší rozvoj regionu. 

Zapojení do projektu Místní akční 
plány pro ORP Trutnov a obec 
Čermná a ORP Dvůr králové nad 
Labem  

duben–prosinec SOP se hodlá zapojit do projektu Místních akčních plánů pro oblast ORP 
Trutnov a obce Čermná, tak aby byl umožněn a podpořen rozvoj školství 
(MŠ a ZŠ) v území. 


