Aktuální informace z MAS

Spouštíme "Dvoutisícovku".
Podporu pro malé podnikatelské
subjekty působící na území MAS
Královédvorsko, kteří prokazatelně
přichází do kontaktu se zákazníky a
v souvislosti s COVID-19 mají za
povinnost zabezpečit sebe a své
prostory ochrannými pomůckami.
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI A BLIŽŠÍ
INFORMACE ZDE

V průběhu března jsme na našich
webových a facebookových
stránkách pravidelně informovali o
nejdůležitějších opatřeních v
souvislosti s COVID-19. Shrnuli
jsme zde nejdůležitější návody a
informace, kde a jak je možné o
různé druhy podpor zažádat, co a
jak vyplňovat. Odkaz na webovou
stránku naleznete ZDE.

Neustále pracujeme na přípravách
VELETRHU ZAMĚSTNAVATELŮ na
Královédvorsku. Pokud bude situace
příznivá a akci budeme moci

Díky navýšené finanční částce,
kterou
jsme
pro
území
Královédvorska získali, můžeme
znovu vyhlásit výzvu z Programu
rozvoje venkova. Žadateli mohou být
malí a střední podnikatelé, 2020.
živnostníci, zemědělci, nezemědělci,
výrobci produktů či lesníci. Výzva
bude vyhlášena v červnu. Více
informací naleznete ZDE.

MAS se zapojila do celostátní
kampaně na podporu lokální
ekonomiky - REGIONY SOBĚ. Celá
kampaň se prozatím vyvíjí a měla by
být spuštěna v příštích dnech.
Primárně jde o mapování a
propojování místních producentů s
(nejen) místními konzumenty. MAS
bude
následně
o
spuštění
informovat a distribuovat propagační
leták (formát A2) do jednotlivých
obcí. Prozatím ZDE ODKAZ na
vytvořené webové stránky.

uskutečnit, počítáme s termínem 24.
září 2020 v Hankově domě. MAS se
také podařilo získat i

finanční

podporu na realizaci celé akce díky
vyhlášeným dotačním programům
města Dvůr Králové nad Labem.
Vytvořena
byla
BROŽURA k
propagaci celé akce.

Na

podporu

společenských,

jednorázových
sportovních

a

kulturních akcí jsme v letošním roce
vyčlenili

50

podpořených

000

Kč.

žadatelů

Seznam
naleznete

ZDE. V souvislosti s nouzovým
stavem a následnými možnými
zaváděnými
opatřeními,
byli
žadatelé informováni o možném
posunu jejich termínu akcí Ještě stále, až do konce května,
máte možnost vložit svůj projektový

respektive uznatelnosti výdajů ze
strany MAS, a to do konce roku
2020.

záměr
do
našeho
zásobníku
projektů. Získáme tak přehled o tom,
jaké záměry plánujete a budeme tak
moci efektivněji zacílit novou
strategii. Více o sběru projektových
záměrů a formulář k vyplnění ZDE.

Tvořit díla dle své fantazie mohou
Pravidelně zveřejňujeme závazná
stanoviska k realizovaným
projektům z jednotlivých operačních

žáci na téma: "Co se děje v ZOO,
když uzavře své brány." Až do 29. 5.
2020 probíhá totiž literární výzva a

programů v souvislosti s COVID-19.
Informace jsou k dispozici na
webových stránkách MAS - ZDE.

my se těšíme na všechny
spisovatele. ČTĚTE ZDE.

VOLBA ČLENŮ DO ORGÁNŮ MAS
- hodnotící komise

JAKÉ VÝZVY JSOU AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENY

- ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (IROP) - vyhlášena výzva (20. 4. 2020 - 1. 6. 2020)

CO REALIZUJEME A PLÁNUJEME
V rámci příprav na nové programové období bude muset MAS projít procesem
tzv. STANDARDIZACE. Ministerstvo pro místní rozvoj tak stanovuje podmínky,
které musí MAS splnit pro to, aby mohla v letech 2021-2027 implementovat
finanční prostředky z EU do svého území.

_______________________________________________________________
MAS Královédvorsko získala na základě úspěšného čerpání v rámci Programu
rozvoje venkova o 4 297 140 Kč navíc a může tak podpořit další malé a střední
podnikatele, zemědělce či lesníky na Královédvorsku. Výzva bude vyhlášena v
červnu 2020.
MAS Královédvorsko realizuje projekt Místní akční plán vzdělávání. Aktuální
průběh pro Vás pravidelně MAPujeme. Od března funguje kontakt v rámci
projektu online. Setkáváme se tak s řediteli škol, učiteli a navzájem také v rámci
celého Královéhradeckého kraje.
MAS Královédvorsko spolupracuje se školami na území MAS a metodicky jim
pomáhá s přípravami a administracemi výzev v rámci ŠABLON z MŠMT.
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Kontakty na nás:
náměstí Václava Hanky 828 (Kino Svět)
Dvůr Králové nad Labem
PSČ: 544 01
NAPIŠTE NÁM

