Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území
Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce,
Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,
Úsilného, Vitína a Zvíkova.

Hluboká nad Vltavou
3. listopadu 2008

Pět milionů korun rozděleno na rozvoj Hlubocko - Lišovska
Tisková zpráva č. 11/2008
Téměř pět milionů korun právě rozdělila mezi žadatele na svém území Místní akční skupina
Hlubocko – Lišovsko.
Finanční prostředky pocházejí z Programu rozvoje venkova ČR, z Osy IV, Leader. O peníze
se ucházelo celkem 8 subjektů, mezi nimiž byly obce i podnikatelé. Uspělo 7 žadatelů.
Dotaci dostal například baseballový klub v Hluboké nad Vltavou, který díky ní vybuduje
půjčovnu sportovního vybavení ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou. Půjčovat se
zde budou in-line brusle, pálky a míčky na stolní tenis, pálky a košíky na badminton,
baseballové míče a pálky, basketbalový míč a kolečkové lyže. „Za dotaci také baseballový
klub v hlubockém areálu koupí do země zabudovanou velkoplošnou vzduchovou trampolínu,
která bude se svými rozměry 13 x 15 m největší v Jihočeském kraji,“ dodala Barbora Vlková
z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Podpořeny byly i projekty na obnovu a rozvoj vesnic. Největší dotaci získala obec Hrdějovice
na obnovu komunikace a chodníku na svém území. S rekonstrukcí veřejné kanalizační sítě
v ulici Přívorka bude moci díky více než milionové dotaci začít město Lišov a více než
půlmilionová dotace umožní rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury v Hluboké nad
Vltavou.
„Dotace jsme rozdělili i na záchranu památek na našem území. Město Lišov opraví díky
dotaci návesní kapli Anděla Strážce ve Lhoticích a Hluboká nad Vltavou vytvoří studii, která
analyzuje využití kulturního dědictví na území Hlubocko – Lišovska pro rozvoj cestovního
ruchu,“ uvedla Barbora Vlková z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Další výzva bude pravděpodobně vyhlášena v únoru příštího roku.
Vybrané projekty:
Fische 1 Podpora cestovního ruchu
Název žadatele
Název projektu
Hluboká Baseball & Softball Club
Zvýšení kvality služeb sportovně
s.r.o.
relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou

Fische 2 Obnova a rozvoj vesnic
Název žadatele
Název projektu
Zlepšení kvality života ve venk. obl. nákupem
Město Rudolfov
techniky na údržbu zeleně a veřejných
prostranství
Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v
Město Hluboká nad Vltavou
Hluboké nad Vltavou
Obnova komunikace, parkoviště, chodníku v kat.
Obec Hrdějovice
území Hrdějovice
Město Lišov
Rekonstrukce veřejné kanalizační sítě v ulici

Schválená dotace
382 378 Kč

Schválená dotace
750 000 Kč
587 283 Kč
1 300 000 Kč
1 092 718 Kč

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 101, IČ: 260 83 426,
sídlo: Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
telefon: 387 965 104, fax: 386 350 746, e-mail: info@mashl.cz, web: www.mashl.cz

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.
Přívorka v Lišově
Fische 3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Název žadatele
Název projektu
Studie využití kulturního dědictví Hlubocka Město Hluboká nad Vltavou
Lišovska
Město Lišov
Záchrana a obnova Kaple Anděla Strážce Lhotice

Schválená dotace
630 000 Kč
178 028 Kč

Kontakt:
Barbora Vlková
e-mail: vlkova@g-project.cz
tel.: 724 309 639

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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