Sdružení podnikatelů, neziskových organizac í a samospráv na území
Adamova, B orku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce,
Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševět ína, Štěpánovic,
Úsilného, Vitína a Zvík ova.

České Budějovice
23. června 2008

Účastníci kurzu získají dotaci snadněji
Tisková zpráva č. 4/2008
Čerpat miliony z Evropské unie na stavby hotelů, rekonstrukce silnic, přístavby nemocnic
nebo například úpravy parků nemůže každý. Proces psaní žádosti o dotaci je totiž nesmírně
složitý a je k němu potřeba celá řada znalostí.
Spousta lidí tak snahu získat dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie předem vzdá.
„Právě proto jsme se rozhodli v jižních Čechách realizovat projekt, který zájemcům o dotaci
pomůže. Vytvořili jsme vzdělávací kurzy přes internet a uspořádali mnoho seminářů. Zájemci
se tak naučili nejenom teorii, ale na vlastní kůži si zkusili i žádost o dotaci napsat,“ sdělila
Barbora Vlková z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko, která projekt realizuje.
Až do roku 2013 bude možné získat ze strukturálních fondů Evropské unie 700 miliard korun.
Mohou je z ískat firmy, obce i neziskové organizace. „Největší zájem je o dotace na projekty
z cestovního ruchu. Tedy na stavby a rekonstrukce hotelů,“ uvedla Martina Kučerová ze
společnosti G-PROJECT, která se na projektu podílela. Dotaci je ale možné získat na celou
řadu dalš ích akc í. „Evropská unie může podpořit opravu silnic, památek, nemocnic, výstavbu
kanalizací, ale i vybudování nové výrobní haly či nákup specifických softwarů,“ doplnila
Martina Kučerová.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a Státním rozpočtem České republiky.

Kontakt:
Barbora Vlková
e-mail: vlkova@g-project.cz
tel.: 777 345 376, 386 353 242

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovic ích, oddíl 0, vložka 101, IČ: 260 83 426,
sídlo: Masarykova 1, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
telefon 386 353 242, fax: 386 350 746, e-mail: info@mashl.cz, web: www.mashl.cz

