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Projekty na rozvoj regionu byly schváleny 
 
Tisková zpráva č. 5/2009 
 
Přes čtyři miliony korun rozdělila mezi žadatele na svém území Místní akční skupina 
Hlubocko – Lišovsko. Státní zemědělský intervenční fond v těchto dnech finálně schválil 
žádosti o dotace v první výzvě, která se uskutečnila na podzim loňského roku.  
 
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 6 žadatelů.  
 
Dotaci dostal například baseballový klub v Hluboké nad Vltavou, který díky ní vybuduje 
půjčovnu sportovního vybavení ve sportovním areálu v Hluboké nad Vltavou.  
 
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 Michaela Valtrová z Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko.  
 
Další výzva bude pravděpodobně vyhlášena na jaře 2009. „Opět bude možné podávat 
žádosti do všech oblastí podpory. Tedy na podporu cestovního ruchu, obnovu a rozvoj 
vesnic a ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova,“ dodala Michaela Valtrová.   
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