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Královéhradecký kraj podpořil Společenství obcí Podkrkonoší 

 
Činnost Společenství obcí Podkrkonoší (dále SOP) byla v roce 2017 podpořena z dotačního titulu 

Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí, a to ve výši 44 tisíc korun. Z těchto prostředků byla 

zkvalitněna činnost Centra společných služeb, které zajišťuje ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí 

hory, o.p.s. servis obcím a SOP. 

Starostové ze SOP se pravidelně scházejí a domlouvají se na společných aktivitách a směřování 

regionu. V letošním roce se opět potkali i se svými kolegy ze sousedního Svazku obcí Jestřebí hory a 

vyměňovali si zkušenosti. V rámci vzdělávání zástupců obcí uspořádalo Společenství ve spolupráci se 

sousedními DSO celkem tři školení, během nichž byla řešena problematika novel Zákona 

č.106/199Sb, Zákona o střetu zájmů a Zákona o pohřebnictví.  

Společenství obcí Podkrkonoší v letošním roce opět uspořádalo několik akcí pro obyvatele regionu. 

Nejpopulárnější z nich je tradiční dětská soutěž O sošku podkrkonošské Sněženky, která se konala 

v Chotěvicích.  

I v letošním roce byl vyhlášen dotační program na podporu neziskových organizací v regionu, díky 

kterému byly akce těchto subjektů podpořeny 50 tisíci korunami. Celkem devět „neziskovek“ tak 

může uskutečnit své projekty a tím zpestřit společensko-kulturní dění v regionu.  

Významným počinem v oblasti propagace bylo vytvoření nových webových stánek Společenství obcí 

Podkrkonoší – www.podkrkonosi.info. Moderní a přehledný portál má za cíl informovat místní 

občany o dění v regionu a zároveň inspirovat a přilákat turisty do této poklidné části Podkrkonoší.  

Od roku 2016 je Společenství obcí Podkrkonoší zapojeno do projektu Svazu měst a obcí s názvem 

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, v jehož rámci je i nadále 

posilována činnost Centra společných služeb, které je pomocnou rukou starostů. 

SOP vydala dvě čísla informačního Zpravodaje se souhrnem nejzajímavějších aktivit letošního roku. 

Kromě výše uvedených aktivit se zástupci SOP účastní pravidelně aktivit Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. a s polskými a slovenskými partnery. Bližší informace o aktivitách 

v regionu najdete na www.podkrkonosi.info.  
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