


Hlavní partner EU centrum                                  
2x ZDARMA zpracování žádosti o dotace z EU 

Hlavní partner Océ Česká republika s.r.o.         
5x multifunkční zařízení v hodnotě 250.000,- Kč

Hlavní partner Elstav lighting s.r.o. 
poukaz v hodnotě 10.000,- Kč na nákup prvků veřejného osvětlení

Hlavní partner TR Antoš s.r.o.
poukaz na slevu ve výši 30% na Lanové prvky (K2 mini, midi a maxi)

Dlouhodobý partner Sovt-radio s.r.o.
poukaz na slevu ve výši 50.000,- Kč (resp. 15%) na bezdrátový 
obecní rozhlas – „systém ROR“

Fond na podporu rozvoje obcí a měst



Finanční podpora projektů obcí a měst od REGIONSERVISU 

VÝŠE DOTACE 
3x 30.000,- Kč (minimální podíl dotace na projektu 20%)
2x 50.000,- Kč (minimální podíl dotace na projektu 30%)
1x 100.000,- Kč (minimální podíl dotace na projektu 50%)

Podporované projekty v roce 2008         
Bezdrátový rozhlas 
Dětská hřiště (i s dopomocí, spoluúčastí obyvatel či jiných partnerů) 
Obnova mobiliáře (veřejné osvětlení, značení, zastávky, atd.)
Oprava historické, kulturní nebo přírodní památky
Výsadba zeleně, cyklostezky, turistické stezky (i značení)
Obnova objektů v majetku obce či nákup jakékoli techniky pro údržbu 
obce



Rozdělené granty v roce 2006 a 2007 
150.000,- Kč

obec Vítězná Královéhradecký kraj, bezdrátový 
rozhlas

100.000,- Kč
obec Vchynice Ústecký kraj, odpočinkové místo pro 
veřejnost

100.000,- Kč
obec Trstěnice Karlovarský kraj, dvě dětská hřiště



Únor 2006 - VÍTĚZNÁ

Předávání šeku starostovi obce Vítězná
150.000,- Kč příspěvek na bezdrátový 
rozhlas v obci s náklady cca 300.000,- Kč.

Listopad 2007 - VCHYNICE

Realizace II. Grantu obec Vchynice
100.000,- Kč příspěvek v plné výši na 
realizaci odpočinkové zóny pro občany u 
kulturního domu. 



Listopad 2007 Obec Vchynice realizace



Hlavní partner

Zdarma zpracování žádosti o dotace z EU

Projektová kancelář, poskytující vysoce kvalifikované a 
specializované poradenství v oblasti fondů EU, Norských 
fondů a národních dotačních titulů.



Hlavní partner

Sleva 30% na „Lanové prvky“ z katalogu 2008

Dětská hřiště a zahradní architektura. 
Certifikace ČSN EN 1176 návrh, výroba a montáž
po celé republice profesionalita, rychlost, záruční a 
pozáruční servis 



Hlavní partner

poukaz na slevu v hodnotě
10.000,- Kč na nákup prvků
veřejného osvětlení

Systémy nouzového osvětlení, 
kancelářské, průmyslové, 
nemocniční i veřejné osvětlení.



Hlavní partner

5x multifunkční zařízení v hodnotě 250.000,- Kč

Produktem společnosti Océ je ucelená nabídka 
komplexních řešení v oblasti práce s dokumentem, 
založená na profesionálním produkčním HW 
sofistikovaném komplexním systému SW, spolehlivém 
servisu, flexibilní nabídce finančních služeb a široké škále 
spotřebních materiálů. 



Dlouhodobý partner

poukaz na slevu ve výši 50.000,- Kč
(resp. 15%) na bezdrátový obecní rozhlas – „systém ROR“
Bezdrátový obecní rozhlas - systém ROR:
nahrazuje původní obecní rozhlasy s drátovým rozvodem moderní
bezdrátovou technologií. Provoz zařízení podléhá pouze ohlášení a je 
bezplatný. Umožňuje kdykoli srozumitelně a operativně informovat a 
varovat občany. Celý systém je schopen pracovat při výpadku 
dodávky el. proudu i několik hodin. Pomocí modulu AUDIO-232 
umožňuje propojení do JSVV budovaného Civilní ochranou a je 
kdykoli rozšiřitelný o další bezdrátové přijímače. 



zveme vás na setkávání starostů ukázka Plzeň 18. září 2007



II. Konference o bezpečnosti 
dopravy a infrastruktuře
29. dubna, Praha

III. Národní setkání
starostů, primátorů a hejtmanů ČR
10. června Hotel Olympik****, Praha

Aktuálně pozvání



KONTAKT

LUKÁŠ TESAŘ

mobil: 602 387 872 

lukas.tesar@regionservis.cz
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