
Zpracovatel: Alena Podveská 

 

Červen 2010  

Nové informace k Dotaci na dětské hřiště u zámku:     

Na základě vyhlášené 2. Výzvy MAS regionu Pošembeří jsme v dubnu 2010 podali žádost o 

Dotaci na obnovu dětského hřiště u zámku v Kounicích ve výši 470.000,-. Naše žádost uspěla 

a jsme dále doporučeni ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova 

z Evropského zemědělského fondu.  

Nyní je naše žádost předána ke konečné kontrole na SZIF (Státní zemědělský integrační fond). 

Výsledky budou známy na podzim 2010. Poté bude podepsána smlouva a budeme moci začít 

pracovat na obnově hřiště.  

TJ Sokol Kounice, Městys Kounice 

 

 

          

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

 



Zpracovatel: Alena Podveská 

 

 

Duben 2010 

 

 

Postup a průběh naší dosavadní práce:         

 v dnešních dnech jsme připravovali projekt, 

 sestavili   jsme   realizační   tým, v kterém  zatím  spolupracují  pí. Sochorová,  pí. 

Tlamichová, pí. Podveská 

 rozeslali jsme dotazník, který nám pomůže usměrnit náš záměr, 

 byla uzavřena partnerská smlouva mezi TJ Sokol a Městysem Kounice o dalších 

podmínkách spolupráce (jako např. údržba hřiště),  

 dokončujeme vyplnění žádosti o dotaci, kde žádáme o 470.000 Kč a dne 13.4. 2010 tuto 

žádost podáváme v MAS – Region Pošembeří.  

 

Doufáme, že uspějeme a budeme moci pokračovat. 

 

Následný postup:  

 v květnu 2010 musíme svůj záměr obhájit prezentací před Výběrovou komisí „MAS 

Region Pošembeří“, která naší žádost posoudí, 

 pokud uspějeme před Výběrovou komisí bude naše žádost odeslána na SZIF (Státní 

zemědělský intervenční fond), který ji do 6 měsíců schválí, 

 my mezitím oslovíme firmy, architekta a požádáme je o projektové nabídky pro budoucí 

hřiště, 

 oslovíme organizace působící v obci a požádáme je, aby se zapojili do realizačního týmu, 

návrhu herních a sportovních prvků nebo aby nabídli program využití hřiště, dále zda 

můžou brigádně pomoci při vlastní realizaci, 

 během listopadu 2010 se dozvíme, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci. V kladném 

případě podepíše TJ Sokol dohodu se SZIF, 

 poté bude následovat výběrové řízení na herní prvky nebo projekt, 

 během února až května 2011 bude projekt realizován, 

 slavnostní otevření hřiště plánujeme v červnu 2011. 

 


