Informace o podaných žádostech o poskytnutí dotace v roce 2013
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V únoru jsme ve spolupráci s ředitelem školy opětovně připravili žádost o poskytnutí dotace
z programu Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu „Zahrada – nejen místo
odpočinku – II. etapa“. Projekt nebyl podpořen, je zařazen mezi náhradní projekty.
projekt „Revitalizace zeleně v obci Troubky – intravilán“ (podávaný jako žádost v listopadu
2012) byl v rámci operačního programu životní prostředí vybrán k podpoře a oznámení
o výběru bylo začátkem tohoto měsíce publikováno na webových stránkách www.opzp.cz.
projekt obce „Revitalizace centra obce Troubky“ zahrnující úpravy prostranství v okolí
kulturního domu s důrazem na revitalizaci zeleně byl v regionálním operačním programu
začátkem tohoto měsíce vybrán k podpoře.
V květnu byla zpracována žádost o poskytnutí podpory v rámci programu Leader MAS Střední
Haná, a to s projektem „Revitalizace hřbitova v Troubkách – II. etapa“ (jedná se o výměnu
další části dlažeb na místní hřbitově a pak také zpracování ucelené studie obnovy zeleně
v areálu hřbitova a v jeho bezprostředním okolí). Celkové předpokládané náklady činí
338 492 Kč, včetně DPH, přičemž dotace by mohla činit částku 195 821 Kč (DPH není
uznatelný výdaj). Náš projekt byl výběrovou komisí v průběhu měsíce května vybrán
k realizaci. Předpokládáme, že někdy v průběhu podzimních měsíců bychom mohli uzavírat
Dohodu s SZIF na financování této akce a se samotnou realizací by se začalo na jaře příštího
roku, kdy budeme již mít dokončenou I. etapu revitalizace hřbitova. Do stejného programu
byla podána žádost naší farnosti na zabezpečení kostela a zpracování uceleného projektu
nutných oprav kostela svaté Markéty. V rámci fiche zde byla poměrně malá alokace, a tak byl
k podpoře vybrán projekt lobodické farnosti, která žádala o menší výši dotace a je rovněž
z hlediska hodnotících kritérií zvýhodněna tím, že se jedná o menší obec regionu.
Projekt revitalizace zeleně v krajině byl podán do operačního programu životní prostředí
v závěru měsíce května. Předpokládané výdaje by měly činit asi 3 700 000 Kč bez DPH,
přičemž výše dotace podle pravidel programu činí 90 %. Rozhodnutí o výběru padne patrně
v měsíci září 2013.

