
Plán činnosti obcí 

Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 

na rok 2013 

  

a)      Příprava žádosti o dotaci a realizace projektu :“Vytvoření poznávacích stezek a 

odpočinkového zázemí“, který bude podpořen dotací z Programu obnovy venkova 2013 

transformovaného na podmínky  Královéhradeckého kraje /v případě jeho vyhlášení/. 

  

b)      Příprava žádostí o dotace a realizace plánovaných projektů, které budou podpořeny z grantů a 
dotací Královéhradeckého kraje v roce 2013, specifikace podle toho, jaké budou vypsány. 
Předpoklad je požádat z oblasti: obce a mikroregiony a podpora svazků obcí, environmentální 
vzdělávání, podpora profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit apod. 

  

d)      Realizace projektu:“ Restaurování památek na území OPZ 1866“, který je podpořen 
z Programu rozvoje venkova, osy IV – LEADER:  

  

e)      Příprava žádostí o dotace z tuzemských aj. programů pro rok 2013 

  

f)       Příprava a vydávání zpravodaje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 

  

g)      Tipování regionálních rozvojových projektů a aktivit a jejich příprava s důrazem na využití EU 
fondů 

  

h)      Organizační zajištění spolupráce obcí při řešení společných problémů legislativních a jiných 

  

i)        Příprava a organizační zajištění společné propagace, medializace a publicity mikroregionu, 
(distribuce propagačních materiálů, inzerce v katalozích a specializovaných časopisech v oblasti 
marketingu cestovního ruchu, vydání turistické známky) 

j)  Spolupráce s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností s.r.o. na projektu: “Hradecko – 
efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu“. 

  

k)        Zajištění drobného individuálního poradenství členských obcím 

  

l)      Organizace a podpora propagačních, kulturních a sportovních akcí regionu s využitím 
stávajících aktivit (např. hasičské soutěže o pohár starostů) 

  

m)        Zajištění řádného chodu svazku obcí, udržování a navazování kontaktů s veřejností 
v regionu, s orgány kraje a státu a dalšími pro region významnými institucemi, spolupráce 
s MAS Hradecký venkov, s okolními svazky a obcemi 

 



n) Aktivně se podílet na zpracování Integrované strategie území MAS Hradecký venkov pro období 
2014-2020, účastnit se komunitního projednávání této strategie s cílem rozvoje Mikroregionu 
obcí Památkové zóny 1866 

  

o)    Aktualizovat „Strategii rozvoje Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866“ s cílem doplnit 
projekty a aktivity, o které mají zájem členské obce, event. další nové projekty, v návaznosti na 
Integrovanou strategii území MAS Hradecký venkov pro období 2014-2020 

  

  

  

                                                           Jana Kuthanová 

                                                                        Předsedkyně  

                                                                        Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 

 


