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Od dnešního dne je možné získat dotace na rozvoj 
Hlubocko - Lišovska 
 
Tisková zpráva č. 05/2013 
 
Více než čtyři a půl milionu korun rozdělí mezi žadatele na svém území Místní akční skupina 
Hlubocko – Lišovsko. Dnes, 18. dubna 2013, byla vyhlášena osmá výzva, z níž mohou obce, 
podnikatelé, církve i neziskové organizace na území Hlubocko – Lišovska získat dotace na 
nejrůznější projekty. 
 
„Budou vyhlášeny celkem tři fiche, tedy oblasti, do nichž je možné žádost o dotaci předložit –
obnova a rozvoj vesnic, ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a podpora 
zemědělství," uvedl Lukáš Tryml, ředitel Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. 
 
O dotaci se tak mohou ucházet například projekty zaměřené na obnovu a rozvoj vesnic. 
„Sem patří například rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce kanalizací, vodovodů a 
zlepšení vzhledu obcí," doplnil Lukáš Tryml. 
 
Dále bude možné získat dotaci na rekonstrukci kulturních památek, podporu stálých 
výstavních expozic a muzeí či tvorbu studií obnovy a využití kulturního dědictví venkova. 
 
O dotace budou bojovat i zemědělci. „Zemědělci budou moci zažádat na investice do 
zemědělských staveb a technologií určených pro živočišnou výrobu a pro rostlinnou výrobu," 
dodal Lukáš Tryml.  
 
Výzva bude ukončena 14. května 2013 
 
 
Ve čtvrtek 25. dubna se od 10.00 hodin koná na obecním úřadě na Borku seminář pro 
žadatele, kde se zájemci dozví více o pravidlech, která musí splnit, aby mohli žádost o dotaci 
předložit.  
 
Finanční prostředky pocházejí z Programu rozvoje venkova ČR, z osy IV, Leader. Rozděluje 
je však Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko. „Za posledních pět let jsme takto rozdělili 
už 37,6 milionů korun," uzavřel Lukáš Tryml. Dotaci mohou získat projekty realizované na 
území obcí Adamov, Borek, Hlincova Hora, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, 
Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, 
Vitín a Zvíkov.  
 
 

 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
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Kontakt: 
Mgr. Barbora Benešová  
tel.: 774 434 501, 386 353 242 
e-mail: benesova@g-project.cz  


