INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA
SPOLEČNÝCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ ÚPA
Do rukou se Vám dostává další číslo informačního zpravodaje Centra společných služeb (CSS)
a Dobrovolného svazku obcí (SO) ÚPA. Prázdniny pomalu končí, což znamená, že začne školní rok. Pro
některé to bude posun o třídu výše, pro některé to bude přechod mezi základní školou a střední školou
a pro některé to bude premiéra – tedy pro ty, kteří nastupují do první třídy.
Letošní rok je ve znamení voleb do zastupitelstev obcí. Ty se uskuteční v pátek 5. a v sobotu 6. října
2018. V pátek 5. 10. 2018 budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin. V sobotu 6. 10.
2018 pak od 8:00 do 14:00 hodin. Pokud chcete jít k volbám, nezapomeňte na to, že v komunálních
volbách nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště. Na druhé straně jsou
komunální volby výjimečné tím, že můžete volit jednotlivé kandidáty i napříč politickými stranami.
V případě našeho regionu se nebude jednat jen o komunální volby, ale bude se volit i nový senátor
pro volební obvod „Náchod“. Všechny obce a města v našem SO ÚPA jsou součástí tohoto volebního
obvodu. 1. kolo senátních voleb se uskuteční ve stejných dnech a čase jako budou volby komunální, tj.
5. a 6. října 2018. Případné 2. kolo (proběhne pouze v případě, pokud žádný z kandidátů v 1. kole
nezíská více než 50 % odevzdaných hlasů) proběhne o týden později, tj. v pátek 12. a v sobotu 13. října
2018 a postupují do něj dva nejúspěšnější kandidáti z 1. kola.
Dobrou volbu a příjemné počtení přeje
Karel Turek
manažer CSS a SO ÚPA

Aktuálně z života CSS a SO ÚPA
GDPR – aktuální informace
V minulém čísle jste se mohli seznámit s informacemi souvisejícími s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů, tzv. GDPR. Byla zde popsána role CSS, jakým způsobem je nápomocno členským obcím
SO ÚPA při aplikaci tohoto nařízení do praxe.
Jednou z povinností, která pro obce díky GDPR vyplynula, bylo jmenování pověřence pro ochranu
osobních údajů. Na jednání výboru svazku bylo dohodnuto, že službu pověřence bude SO ÚPA
členským obcím (vyjma České Skalice, která si službu zajišťuje po vlastní ose) zajišťovat.
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CSS vypsalo výběrové řízení na
pověřence pro ochranu osobních
údajů. Na tuto pozici byla vybrána
paní Simona Michelová, která
od 1. dubna 2018 roli pověřence pro
členské obce SO ÚPA, školy těmito
obcemi zřizovanými a pro některé
další subjekty vykonává. Důležitou
informací pro Vás, občany členských
obcí SO ÚPA, je fakt, že pověřenec
působí jako kontaktní místo pro
subjekty údajů, to znamená, že se na osobu pověřence můžete obracet i Vy jako občané, a to ve všech
záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle GDPR.
Kontaktní údaje na pověřence jsou uvedeny níže.
Jméno a příjmení osoby vykonávající činnost pověřence: Simona Michelová
Email: michelova@mikroregionupa.cz
Telefon: 730 510 371

Realizace projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“
je již v plném proudu
1. března 2018 začala realizace dvouletého projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a
Českoskalicka“. Základní informace, čím se projekt zabývá, co je jeho cílem apod., byly představeny
v minulém čísle zpravodaje, případně jsou uvedeny na internetových stránkách SO ÚPA, viz:
http://www.mikroregionupa.cz/napln-a-cinnost/realizovane-projekty/. Pod uvedeným odkazem
naleznete i přehled dokumentů, které v rámci projektu vzniknou, tj. můžete tak jednoduše zjistit, do
které aktivity se Vaše obec zapojila.
V tomto příspěvku budete seznámeni s aktuálním stavem naplňování jednotlivých klíčových aktivit (KA)
projektu. Řada dílčích činností v projektu realizovaných se dotýká i přímo Vás, občanů.

KA 1 – Zpracování Programů rozvoje obcí – aktuální stav
•

proběhlo 1. setkání s představiteli daných obcí – přiblížena struktura dokumentu, způsob
tvorby – souhrnně, chronologicky

•

probíhá zpracování analytické části jednotlivých Programů – do konce roku 2018

•

bude realizováno (v některých obcích již proběhlo) dotazníkové šetření – zapojit se může úplně
každý – převážně také do konce roku 2018

•

uskuteční se veřejná projednávání – předpoklad konání je v prvním čtvrtletí roku 2019

Číslo 5

2

KA 2 – Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích
•

každá obec byla navštívena a byl proveden řízený rozhovor s představitelem či představitelkou
dané obce

•

nyní probíhá zpracování dokumentace – předpoklad dokončení je do konce roku 2018

KA 3 – Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích
•

každá obec byla navštívena a byl proveden řízený rozhovor s představitelem či představitelkou
dané obce

•

byly vytipovány lokality, které budou v rámci dokumentu řešeny

KA 4 – Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích
•

byla vypracována zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
vybraných druhů pasportů v obcích“ včetně všech jejích příloh – výzva k podání nabídky, krycí
list nabídky, vzory čestných prohlášení, tabulka pro tvorbu nabídkové ceny, závazný návrh
smlouvy o dílo, podklady k jednotlivým pasportům.

•

Nyní probíhá kontrola dokumentace a v průběhu září 2018 bude veřejná zakázka vyhlášena a
zájemci o realizaci zakázky se budou moci se svými nabídkami přihlašovat

KA 5 – Vzdělávací aktivity pro představitele a zaměstnance obcí
•

Byl proveden průzkum za účelem vytipování nejvhodnějšího dne a času v týdnu, kdy by se
vzdělávací aktivity měly konat

•

První vzdělávací aktivity se uskuteční v září 2018 a budou pokračovat průběžně po celé období
realizace projektu

Pro podrobnější informace k projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“
kontaktujte manažera CSS. Kontakty naleznete na konci tohoto zpravodaje.

Veřejné zakázky
V oblasti veřejných zakázek obce tedy mohou využít jak konzultace při jimi řešených veřejných
zakázkách, tak služby přímého podílení se specialisty na veřejné zakázky na realizaci plánované veřejné
zakázky, tedy na:
-

přípravě zadávací dokumentace;

-

účasti na samotném otevírání obálek;

-

expertní a administrativní podpoře hodnoticí komise;

-

účasti na hodnocení a posuzování obdržených nabídek;

-

zpracování relevantních protokolů;

-

supervizi povinností, zejména povinnosti uveřejňovací (profil zadavatele, registr smluv apod.).

Během posledního půlroka se pomoc CSS v oblasti veřejných zakázek týkala především infrastruktury
a bezpečnosti v souvislosti se zakázkami malého rozsahu týkajícími se rekonstrukce chodníků.
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Dotační okénko
V oblasti využívání dotací bylo a je Centrum společných služeb nápomocno členským obcím svazku,
a prakticky jakýmkoli subjektům z území svazku, které přispívají jeho socioekonomickému rozvoji
(NNO, podnikatelské subjekty a další) v mnoha oblastech:
1. Konzultace konkrétních záměrů
Jakýkoli subjekt má možnost využít konzultace svého projektového záměru. Stejně jako u jiných aktivit,
byly a jsou i zde nejčastější skupinou, která se obrací na CSS, členské obce svazku. Smyslem aktivit
tohoto typu je poskytnutí základní informace, kterým směrem se v oblasti zajištění dotací na záměr
ubírat, případě ověření, zda na daný záměr lze nalézt potenciálně vhodný dotační titul. Jedná
se o základní nasměrování dalších úvah o podobě projektů a možnostech (či naopak nemožnosti) jejich
financování. Tyto konzultace zpravidla vedou buď k nastartování projektových záměrů, nebo k úvahám
o vhodnějším zaměření projektu a změně dotačního titulu, anebo ke zjištění, že na záměr zkrátka
aktuálně neexistuje dotační titul.
2. Sledování relevantních výzev a informování obcí
V této aktivitě se Centrum zaměřilo zejména na ty výzvy, které jsou z povahy věci, a ze znalosti
pracovníků CSS o potřebách obcí svazku, nejvíce relevantní a reálně využitelné. V minulosti
se ukazovalo, že některé informace, které byly starostům připraveny formou jakési rešerše, nejenže
přišly do značné míry vniveč, protože se jednalo výzvy, které nebyly tematicky atraktivní a potřebné,
ale mohly spíše vést k rozptýlení informací o podstatných, nejvíce použitelných a z dotací
podporovatelných tématech.
Právě na tato témata se soustředily aktivity CSS tak, aby starostové dokázali z těchto informací těžit.
Smysl této aktivity však zůstal stejný, tedy zajistit, aby obce (a případně další subjekty) měly zajištěny
základní informace k podstatným výzvám včas, a aby si mohly včas udělat obrázek o využitelnosti
příslušného dotačního titulu pro jejich záměry a případně se začít na příslušnou výzvu připravovat.
3. Aktivity v oblasti administrace podpořených projektů a zajištění dotačního managementu
A rámci tohoto typu aktivit byly realizovány takové kroky, které musí zajišťovat příjemci dotace
v souvislosti s podpořenými akcemi a v souladu s podmínkami konkrétní výzvy a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Sem patřily jednorázové konzultace, ověření, zjišťování informací k projektům,
které si obce realizují buď vlastními silami, případně jiným způsobem, a měly potřebu ověření
konkrétních informací. Druhou kategorií pak byly projekty, kde CSS zajišťovalo komplexně jejich
administraci. Sem jako příklad patří dva projekty jedné z členských obcí, podpořené z MMR
a Královéhradeckého kraje, kde navíc konstrukce projektu tak, jak byl připraven do obou titulů,
a sladění řádné administrace, byl a ještě nějakou dobu bude pro CSS skutečnou výzvou. Obdobně
projekt demolice objektu v jednom z našich měst postupně, a zatím i díky zajištění činností CSS,
prochází bez komplikací procesem administrace a dotační prostředky již město v nejbližší době bude
mít na svém účtu. Nedílnou součástí těchto aktivit je i zajištění obsluhy příslušných informačních
systémů poskytovatelů dotací.
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4. Podílení se na přípravě konkrétních projektových záměrů
V období posledního půl roku vznikaly s podporou Centra samozřejmě také konkrétní záměry
do dotačních titulů. Tato aktiva zpravidla navazuje na některou z předchozích uvedených.
Pro konkrétní obce tak byly připraveny a přeloženy, či rozpracovány dotační projekty z existujících
dotačních titulů.

Příprava žádostí o dotace v obcích svazku
V posledním zpravodaji jsme vás informovali o přípravě projektů obce Slatina nad Úpou (podpora
tvorby územního plánu) a Červený Kostelec (podpora demolic nevyužívaných objektů a nelezení
nových funkcí území).
Oba tyto projekty byly připraveny ve spolupráci obcí s CSS a oba byly nakonec v konkurenci řady dalších
předložených projektů podpořeny v požadované výši a otevřela se tak cesta k jejich realizaci. To lze
považovat bezesporu za úspěch a povzbuzení i pro další starosty, aby nadále využívali služeb CSS
v dotační oblasti.
Oba tyto projekty byly v období 2. a 3. čtvrtletí 2018 realizovány s tím, že projekt podpory tvorby ÚP
ve Slatině nad Úpou pokračuje dalšími fázemi zpracování ÚP a projekt demolice v Červeném Kostelci
byl de facto ukončen a nyní je, opět ve spolupráci s CSS, administrativně uzavírán s poskytovatelem
dotace.
Zásadní a dlouho očekávané výzvy přišly s létem letošního roku z Místní akční skupiny (MAS) Mezi
Úpou a Metují. Nejprve byla vyhlášena výzva na podporu školské infrastruktury a nedlouho po ní,
konkrétně 26. července, se otevřela výzva na opatření v oblasti bezpečnosti dopravy.
Jelikož pracovníci CSS byli dlouhodobě v kontaktu s MAS, mohli v předstihu starosty informovat
o možnostech, které jim tyto výzvy nabízí. Již v květnu a červnu tak CSS oslovilo všechny obce DSO
s výzvou k individuálním konzultacím s cílem ověřit, zda by obce měly zájem a byly připraveny se těchto
výzev zúčastnit. Nakonec tuto iniciativu CSS využila přibližně polovina členských obcí a proběhly
individuální konzultace.
Během nich starostové a další zástupci obcí nastínili jak možnosti účastnit se výzev MAS, tak i další
záměry ve výhledu příštích měsíců. Pro CSS tak tato setkání přinesla řadu konkrétních námětů
a možností cíleně hledat dotační tituly v budoucnu. Nejblíže již tento podzim, kdy se budou otevírat
pravidelné výzvy MMR a Královéhradeckého kraje na podporu venkova, kam mnohé z nastíněných
námětů mohou zapadnout.
Aktuálním výsledkem včasného informování ze strany CSS byl vysoký zájem našich starostů o účast
ve výzvě MAS v oblasti bezpečnosti dopravy. Celkem čtyři naše obce (s celkem pěti konkrétními
projekty) byly připraveny začít ve spolupráci s CSS připravovat a předložit žádosti, a to i přesto, že se
vyžaduje poměrně vysoký stupeň připravenosti zejména v oblasti technické dokumentace. Jelikož byla
výzva navržena jako poměrně krátká (pouze o málo delší než jeden měsíc), podařilo se v období srpna
2018 dokončit přípravu již čtyř žádostí s tím, že poslední z žádostí připravovaných CSS ve spolupráci
s obcemi, bude předložena ještě před uzávěrkou výzvy, počátkem září.
V oblasti školství se nakonec nepodařilo žádný projekt ve spolupráci CSS a obcí vygenerovat, neboť ty
obce, kterých se tato výzva vůbec týkala (mají školské zařízení), buď nebyly připraveny, nebo podmínky

Číslo 5

5

a možnosti programu nepasovaly na jejich potřeby. Případně, jako v případě jedné naší členské obce,
bude zvažovaná dílčí aktivita nakonec součástí komplexního řešení úprav této školy realizovaného
v budoucnu.
Příprava dalších projektů se předpokládá hned v nadcházejícím období, neboť se budou postupně
vyhlašovat tradičně atraktivní tituly MMR a Královéhradeckého kraje, ale i další národní, případně ještě
i evropské tituly (viz dále). Již nyní je CSS s některými obcemi v kontaktu ohledně předpokládaných
žádostí, například na místní komunikace (MMR) a další typy projektů.

Informační semináře – dotace
Tato tradiční část našeho „Dotačního okénka“ je tentokrát na informace a pozvánky tak trochu skoupá,
neboť aktuálně nemáme povědomí o skutečně využitelných akcích, které bychom našim starostům
doporučili k účasti. Přesto se jedna, resp. dokonce dvě výjimky najdou.
Tou první se konzultační den pro žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci česko – polského programu spolupráce, kteří plánují předložit projektovou žádost do 5. kola
výzvy FMP v rámci prioritní osy 4 (Spolupráce institucí a komunit), tedy s termínem do 30. 9. 2018.
Konzultační den se uskuteční v pondělí 10. 9. 2018 v Rychnově nad Kněžnou, v sídle správce FMP
(Panská ul., 1492). Organizátor žádá o nahlášení účasti a doporučuje, aby si žadatelé na konzultaci
připravili vyplněný konzultační list a podrobný rozpočet projektu. Centrum společných služeb nabízí
pomoc s přípravou na konzultaci, případně je možné se k vám na konzultaci připojit.
Druhá akce, která by neměla ujít vaší pozornosti, je z obdobného ranku. Jedná se o Výroční akci českopolského programu 2018, pořádanou tentokrát Královéhradeckým krajem, spolu s Opolským
vojvodstvím. Jelikož jsme z pohledu toho programu exponovaným regionem v blízkosti polské hranice
a naši starostové mají s projekty spolupráce letité zkušenosti, věříme, že i tato akce bude pro zástupce
našich obcí zajímavá. Bude se konat 20. září 2018 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a budou
zde kromě jiného prezentovány inspirativní česko-polské projekty, bude představen stav realizace
programu a výhled přeshraniční spolupráce po roce 2020. Dle pozvání pořadatelů, s nímž lze jen
souhlasit, je Výroční akce též šancí k neformálním setkáním a výměně zkušeností.

Příprava dalších dotačních akcí
Jak je avizováno vlastně při všech příležitostech, vč. jednotlivých vydání Zpravodaje, je třeba se včas
připravit na příjem dotačních projektů, a to i s ohledem na fakt, že mnohé pro obce atraktivní tituly
vyžadují kromě jiného pokročilou stavební připravenost. Centrum společných služeb je zde nejen pro
starosty měst a obcí svazku, ale i pro další subjekty z území, mající potřebu získání informací
o podmínkách a možnostech dotačních titulů či poskytnutí nezbytné podpory pří přípravě jejich
projektů.
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Aktuální či plánované výzvy
1. Krajské dotační tituly
V období podzimu a zimy budou tradičně otevírány všechny dotační tituly Královéhradeckého kraje.
Zatím nebyly zveřejněny ani výzvy, ani termíny, ale lze přepokládat, že ani jedno se zásadně nezmění
oproti minulým letům. Starostové zejména menších obcí, pro něž jsou tyto tituly tradičním zdrojem
na realizaci akcí, mají možnost v předstihu tyto akce konzultovat nebo začít připravovat s pracovníky
CSS.
Nadále platí, že až do 16. 12. 2018 je možné Královéhradecký kraj žádat o tzv. Dotace na individuální
účel. Jejich prostřednictvím je, nad rámec běžných dotačních programů kraje, možné žádat
o poskytnutí dotace na účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci. Podporu je možné
poskytnout zpravidla jen v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat
v řádném dotačním programu kraje. Podporu je takto možné poskytnout zejména na veřejně
prospěšné projekty s mimořádným přínosem pro kraj.
2. Národní dotační tituly
Aktuálně otevřené výzvy Národního programu životní prostředí nejsou tematicky či územně příliš
zaměřeny na obce. V delším horizontu je však možné zmínit plán MŽP otevřít výzvu na realizaci zahrad
v přírodním stylu, kdy mohou obce pro svá školská zařízení (MŠ, ZŠ) žádat o příspěvek na úpravu školní
zahrady se zahrnutím přírodních prvků, provázaných s EVVO (environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta). Tato výzva je ve výhledu plánována na druhou polovinu r. 2019.
Státní fond dopravní infrastruktury již otevřel každoroční výzvu zaměřenou na bezpečnost dopravy,
ovšem zásadní změna přichází v jejím načasování. Zatímco v předchozích letech byli žadatelé zvyklí
předkládat projekty až někdy na přelomu roku, letos je posledním dnem předložení projektu v oblasti
bezpečnosti dopravy již 15. listopad 2018. Obdobně je načasována i výzva na cyklostezky, která letos
končí již 20. listopadem.
Ministerstvo pro místní rozvoj s největší pravděpodobností otevře i letos své obvyklé dotační tituly
zaměřené na oblast bytové politiky (komunitní domy seniorů, pečovatelské a vstupní byty, bytové
domy bez bariér ad.), oblast regionálního rozvoje (podpora obnovy a rozvoje venkova - vybudování
a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti, obnova drobných sakrálních staveb v obci či obnova místních komunikací, případně
obnova sportovní infrastruktury v obcích), či odstraňování bariér v budovách OÚ a MěÚ. Zatím není
avizován nějaký zásadní posun od roku minulého, kdy došlo k uspíšení výzev, a projekty byly
předkládány v dřívějších termínech, než jak tomu byli žadatelé zvyklí v letech předchozích.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, plánuje v nejbližší době otevřít dotační titul na podporu
sportovní infrastruktury, určený jak spolkům (sportovním oddílům), tak i obcím jako tradičním
vlastníkům sportovní infrastruktury. Podle zatím neoficiálních informací existuje možnost,
že se program otevře ještě v září, příp. říjnu tohoto roku. S ohledem na fakt, že se jedná o titul
využitelný potenciálně v mnoha obcích, a je potřeba jistého stupně připravenosti (projektovou
dokumentaci ad.), uvádíme zde předběžně tuto informaci, aby měly obce či spolky čas zvážit případnou
účast ve výzvě.
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Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhlásilo výzvu na předkládání projektů na rekonstrukce a případně
i výstavby obecních rybníků a malých vodních nádrží (nerybochovných). Dotace je poskytována
až do 80 % s tím, že předkládání žádostí bude možné od září 2018 do ledna 2019.
3. Vybrané evropské dotační tituly
Operační program česko – polské spolupráce
V tuto chvíli neběží žádné nové výzvy, resp. běží již pouze výzvy pro ty žadatele, kteří do 30. 6. 2018
předložili projektový záměr, konkrétně v prioritní ose 2. Tito žadatelé mají v termínu do 30. 9. 2018
předložit plnou projektovou žádost. S jinými výzvami již program do konce roku 2018 nepočítá.
Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Jak bylo naznačeno výše v části Informační semináře a akce, FMP Euroregionu Glacensis má stále ještě
otevřenu výzvu, o níž jsme vás informovali již v předchozím vydání Zpravodaje. Konkrétně 5. kolo výzvy,
kdy je možné až do 30. 9. 2018 předkládat žádosti o dotaci na mikroprojekty v rámci prioritní osy 4
"Spolupráce institucí a komunit". Přestože je již nejvyšší čas, stále je reálná možnost se v případě zájmu
do výzvy zapojit, a CSS nabízí v tomto spolupráci a podporu.
Níže uvádíme (z pohledu obcí) další významné plánované výzvy evropských titulů na nejbližší období:
Dotační
titul
OP Životní
prostředí
(OP ŽP)

Rámcový předmět podpory
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP)

IROP nabízí v nadcházejícím období tyto výzvy:
- Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího
proudu a k samostatnému způsobu života

Termín
výzvy
03/2018 – 01/2019

08/2018-12/2019
09/2018 – 2/2019
09 – 10/2018

- Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II

již jen do 18.9.2018

- Energetické úspory v bytových domech III – možnost realizace
energeticky úsporných opatření v bytových domech

02/2018 –11/2019

- Rozvoj sociálních služeb v SVL II

06 – 11/2018

4. Místní akční skupina (MAS) Mezi Úpou a Metují
V návaznosti na ukončení poměrně dlouhotrvajícího a dlužno říci pro všechny strany poměrně
úporného procesu schvalování rozvojové strategie MAS Mezi Úpou a Metují, začala MAS v tomto roce
otevírat první výzvy ze zatím dvou (z celkových tří) evropských programů, z nichž má k dispozici
prostředky. O výzvách IROP jsme referovali výše v textu (kdy zejména oblast bezpečnosti dopravy naše
starosty výrazně oslovila).
Nyní, konkrétně 6. srpna 2018, vyhlásila MAS další výzvu na příjem projektových žádostí, tentokrát
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to konkrétně na tzv. Prorodinná opatření. Jejím cílem
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je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti, v návaznosti na slaďování
pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob. Budou
podporována zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družin a klubů),
jakož i příměstských táborů. Paleta možných žadatelů je široká – od obcí a NNO až po podnikatele.
Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 500 000 Kč. NNO, školy a školská zařízení obdrží až 100% dotaci,
obce, jejich organizace a DSO až 95%. Příjem žádostí bude ukončen 24. září 2018.

Ke všem dotačním titulům Vám v CSS rádi zjistíme a poskytneme další informace nebo
prověříme podporovatelnost právě Vašeho záměru či pomůžeme s jeho přípravou tak, aby
se nabízené dotace dostaly co nejvíce do našeho území.

Různé
V rámci rubriky „Různé“ bychom Vás tentokrát chtěli seznámit se základními informacemi a několika
„nej“, které se týkají našeho Svazku obcí ÚPA.
Počet členských obcí k 1. 1. 2018: 18
Počet obyvatel trvale žijících na území svazku k 1. 1. 2018: 19 762
Členská obec s největším počtem obyvatel k 1. 1. 2018: Město Červený Kostelec s 8 265 obyvateli
Členská obec s nejmenším počtem obyvatel k 1. 1. 2018: Obec Litoboř se 113 obyvateli
Členská obec s největší rozlohou: Město Červený Kostelec s 24,06 km2
Členská obec s nejmenší rozlohou: Obec Červená Hora s 2,1 km2
Členská obec s největší hustotou zalidnění: Město Červený Kostelec s 344 obyvateli na km2
Členská obec s nejmenší hustotou zalidnění: Obec Mezilečí s 28 obyvateli na km2
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Poloha mikroregionu Svazku obcí "ÚPA"

Dále bychom Vás chtěli informovat, že na internetových stránkách Svazku obcí "ÚPA" naleznete
aktualizované dostupné veřejné služby v obcích Svazku obcí "ÚPA". Na úvodní stránce stačí kliknout
na odkaz, který je znázorněn na obrázku níže v červeném rámečku. Kliknutím na obrázek níže budete
také přesměrováni na aktualizovaný přehled.
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Pokud budete chtít s něčím poradit či něco konzultovat, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Mgr. Karel Turek
Manažer CSS a DSO ÚPA
Tel.: 604 558 002
608 770 622
Email: turek@mikroregionupa.cz
Ing. Jiří Škoda
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel.: 773 585 555
Email: skoda@mikroregionupa.cz
Mgr. Tereza Tyrychtrová
Specialista na veřejné zakázky
Tel.: 602 361 877
Email: tyrychtrova@mikroregionupa.cz
Drahomíra Burdychová
Specialista pro rozvoj mikroregionu, účetnictví DSO a CSS
Tel.: 735 175 758

Simona Michelová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tel.: 730 510 371
Email: michelova@mikroregionupa.cz

Dále je nás možné kontaktovat i na adrese: podatelna@mikroregionupa.cz
Kancelář
třída T. G. Masaryka 119
552 03 Česká Skalice
(projít chodbou a po schodech do druhého patra)
Vzhledem k časté práci v terénu a mimo kancelář se může stát, že zrovna nikdo nebude v kanceláři.
Pro jistotu přítomnosti v kanceláři a pro domluvení schůzky zavolejte na tel. 604 558 002.
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