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Pět milionů korun pomůže rozvoji regionu
Již druhé veřejné obhajoby se konaly ve dnech 18. a 19. února ve Rtyni v Podkrkonoší. Před
sedmičlennou hodnotitelskou komisí prezentovalo svůj projekt celkem dvanáct žadatelů, kteří
požadují téměř 4,8 milionu korun z dotačního programu LEADER.
Zájem mezi žadateli je například o budování hřišť, rekonstrukce kulturních domů nebo údržbu
veřejného prostranství. „Jedná se o dotaci na zkvalitnění údržby veřejných prostranství v obci
Havlovice. Rádi bychom naši zastaralou techniku nahradili technikou moderní, která jednak nám
usnadní práci a pomůže nám i udržovat větší prostranství než doposud,“ vysvětluje záměr projektu
obce Havlovice Pavel Dvořáček. Z dotace by rád pořídil žací rameno k obecnímu traktoru.
Mezi projekty se letos podruhé objevily i takové, které podporují drobné podnikatele v regionu.
Například soukromý zemědělec Petr Hrubý žádal na výstavbu agroturistického centra. „Hospodářství
je vybudováno, v současné době tam chybí pouze ubytování a celkově i zařízení, které by sloužilo pro
širokou veřejnost, třeba na různá školení nebo prezentace,“ představuje projekt Pensionu Konírna.
Finanční prostředky z programu LEADER by měly posloužit k částečnému financování výstavby
školícího a ubytovacího zařízení.
25. února se sešla hodnotitelská komise znovu k definitivnímu rozhodnutí. K rozdělení v VI. výzvě
příjmu žádostí o dotaci bylo pro žadatele přichystáno přes 5,7 milionu korun. Nakonec se přihlásily
projekty, které celou částku nepokryly, a komise se rozhodla podpořit všechny projekty.
„Vzhledem k tomu, že projekty splňovaly díky své kvalitě kritéria k tomu, aby získaly finanční
prostředky, rozhodli jsme se podpořit všechny žadatele. Byla by škoda nevyčerpat prostředky, které
byly k dispozici, protože pokud se nevyčerpají teď nebo v poslední výzvě, budou se muset vrátit a
region o ně úplně přijde,“ shrnuje výběr člen hodnotitelské komise Petr Kalousek.
Z programu LEADER se podporují především menší zajímavé projekty pro rozvoj regionu. Letošní
obhajoba je již šestá v pořadí a do června 2013 proběhne ještě sedmá, úplně poslední
v programovacím období 2008–2013. Dosud bylo (včetně šesté výzvy) podpořeno celkem 58 projektů
obcí a měst, podnikatelů, zemědělců, neziskových a příspěvkových organizací a celkem se
prostřednictvím MAS dostane v letech 2009–2013 do regionu 45 milionů korun.
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