


Fond na podporu rozvoje obcí a městFond na podporu rozvoje obcí a měst

Hlavní partner EU centrum                     
2x ZDARMA zpracování žádosti o2x ZDARMA zpracování žádosti o 
dotace z EU
Hlavní partner TR Antoš s.r.o.
poukaz na slevu ve výši 20% napoukaz na slevu ve výši 20% na
Lanové prvky (K2 mini, midi a maxi)



Finanční podpora projektů obcí a měst od REGIONSERVISU p p p j

VÝŠE GRANTU A JEJICH POČET ROČNĚ, PŘEDPOKLAD - VÝHLED
3x 30 000 - Kč (min podíl grantu na celém projektu 20% tj max 150 000 - Kč)3x 30.000, Kč (min. podíl grantu na celém projektu 20% tj. max. 150.000, Kč)
2x 50.000,- Kč (min. podíl grantu na celém projektu 30% tj. max. 150.000,- Kč)
1x 100.000,- Kč (min. podíl grantu na celém projektu 50% tj. max. 200.000,- Kč)

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

Termín uzávěrky podání pro Zlínský kraj 31. května 2008
Nejdůležitější dokument Rozpočet projektu (nabídka od dodavatele)



Rozdělené granty v roce 2006 a 2007Rozdělené granty v roce 2006 a 2007 
150.000,- Kč

obec Vítězná Královéhradecký kraj bezdrátový rozhlasobec Vítězná Královéhradecký kraj, bezdrátový rozhlas, 
trvalá spolupráce a podpora i dalších projektů

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

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

100.000,- Kč
obec Batňovice Královéhradecký kraj, dětské hřiště



Únor 2006 - VÍTĚZNÁ

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

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



2008 Obec Vchynice realizace



Hlavní partnerHlavní partner

Zd á í žád ti d t EUZdarma zpracování žádosti o dotace z EU

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



Hlavní partner ká k L ý h té ů“Hlavní partner ukázka „Lanových systémů“

Sleva 30% na „Lanové prvky“ z katalogu 2008

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



Aktuálně pozvání

II Konference o bezpečnosti

Aktuálně pozvání

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

III Ná d í ká íIII. Národní setkání 
starostů, primátorů a hejtmanů ČRstarostů, primátorů a hejtmanů ČR
10. června Hotel Olympik****, Praha
hlavní téma: posílení příjmů samosprávhlavní téma: posílení příjmů samospráv



zveme vás na setkávání starostů ukázka Plzeň 18. září 2007



KONTAKT

LUKÁŠ TESAŘ

mobil: 602 387 872 
lukas.tesar@regionservis.cz




