Vážení zástupci obcí a měst Královéhradeckého kraje,

Rozvoj obcí a regionů
Královéhradeckého kraje
V současné době se nacházíme v polovině programového období 2014 – 2020 a je čas začít
bilancovat a připravovat se aktivně na další roky.

•
•
•
•
•
•
•
•

Jaký je dlouhodobý vývoj kraje a regionů a jaké jsou jejich rozvojové priority?
Jaké jsou potřeby obcí a venkova a které typy investic a intervencí vyžadují?
Které projekty byly v kraji již podpořeny, které se realizují nebo připravují?
Jaká je aktivita a úspěšnost žadatelů v kraji a jaké jsou bariéry čerpání?
Které dotace pro obce, města a venkov se plánují z rozpočtu EU, ČR či kraje?
Jak by mohly vypadat dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2018?
Zdá se Vám současné nastavení dotací nepřehledné a komplikované?
Co potřebujete vědět nad rámec projektové žádosti a kde získáte informace?

Tyto a další otázky budou řešeny v rámci pěti okresních setkání, kde vystoupí zástupci kraje,
regionální rozvojové agentury, místních akčních skupin a obcí.
Přijďte živě diskutovat nad potřebami obcí a regionů, zapojte se do námětů pro poskytovatele dotací, zorientujte se v celé problematice a sdílejte s ostatními svou dobrou
i špatnou praxi.
Termíny a místa setkání:

• 2. 5. 2017 v obci Semechnice – sportklub, č. p. 170 (Rychnovsko)
• 3. 5. 2017 v obci Libuň – sokolovna, č. p. 98 (Jičínsko)
• 4. 5. 2017 v obci Dolní Kalná – sokolovna, č. p. 153 (Trutnovsko)
• 9. 5. 2017 v obci Hořiněves – sokolovna, č. p. 116 (Hradecko) v rámci KS SMS ČR
• 10. 5. 2017 v obci Velké Petrovice – klub hasičů, č. p. 2 (Náchodsko)

POZVÁNKA

Regionální stálá konference, Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací,
Krajská sít MAS a Sdružení místních samospráv ČR si Vás dovolují pozvat na 4. ročník
regionálních workshopů na téma

Zahájení každého setkání je ve 13:00 hod. a předpokládaný konec v 16:00 hod. Prezence účastníků
od 12:30 hod., po skončení programu následuje představení hostitelské obce a neformální diskuse.
Drobné občerstvení po celou dobu zajištěno.
Registrace:

Kontakt:

Prosíme o Vaši registraci přes registrační formulář
s potvrzením termínu a místa konání nejpozději
do 28. dubna 2017.

Ing. Ladislav Mlejnek
e-mail: mlejnek@cirihk.cz
tel.: 495 817 814
mobil: 775 553 933

www.rskkhk.cz

Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Projekt „Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje“ je spoluﬁnancován Evropskou unií.

