UKONČENÉ

PROJEKTY

Činnost projektového manažera
Ukončení: 30.8.2009
Cíl projektu: Vytvořit podmínky pro práci projektového manažera

PŘIPRAVOVANÉ

PROJEKTY

Podpora rozvoje mikroregionu III. etapa
Cíl projektu: Financování činnosti projektového manažera
a kanceláře mikroregionu
Rekonstrukce veřejných prostranství členských obcí mikroregionu

Podpora rozvoje mikroregionu

SPOLEČNÉ

Cíl projektu: Rekonstrukce chodníků

Ukončení: 30.6.2010
Cíl projektu: Zajistit rozvoj mikroregionu prostřednictvím činnosti projektového manažera.
Vytvoření Strategického plánu rozvoje Mikrore-

MIKROREGION - SDRUŽENÍ
OSOBLAŽSKA

OBCÍ

gionu—Sdružení obcí Osoblažska. Vytvoření
webových stránek mikroregionu.

Mikroregion—Sdružení obcí Osoblažska
Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha

Na Náměstí 106
793 99 Osoblaha

Telefon: 554 646 200
E-mail: mikroregion.osoblazsko@seznam.cz
Www.mikroregion-osoblazsko.cz

Kancelář Mikroregionu—Sdružení obcí Osoblažska sídlí v informačním
centru na náměstí v Osoblaze. Zpracováním projektů a žádostí o
dotace se zabývá projektový manažer mikroregionu. Ten je schopen
vypracovat projekt pro obce, neziskové organizace i soukromé
podnikatele. Poskytuje poradenství týkající se vyhlášených dotačních
titulů a informace o činnosti mikroregionu.

PROJEKTY

PROBÍHAJÍCÍ

PROJEKTY

Název projektu: Podpora rozvoje mikroregionu II. etapa
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Cíl projektu: Rozšíření nabídky turistických zajímavostí a
atraktivit pro návštěvníky mikroregionu spojených s poznáním
krás přírody Osoblažska. Zmapování cca. staletých stromů a

Název projektu: S loupežníkem Hotzenplotzem krajem

Celková plánovaná výše uznatelných

zajímavých solitér v krajině, vytyčení vhodných tras pro pěší a

Osoblažska

nákladů: 833 000 (dotace 499 800)

cykloturistiku. Vydání prospektů k uvedeným trasám a dalších

Ukončení: 30.6.2011

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

propagačních materiálů k projektu
Celková plánovaná výše uznatelných nákladů:

Cíl projektu: Zajistit obnovu a rozvoj mikroregionu prostřed-

Současný stav projektu: Vytipovány vhodné stromy
300 000 (dotace 210 000)

nictvím činnosti projektového manažera, nákupem adminisUkončení: 31.8.2011
trativních, poradenských a konzultačních služeb.
Současný stav projektu: Obsazeny pozice projektového ma-

Název projektu: Odpočívadla pro návštěvníky a mobilní pódium

Cíl projektu: Grafické a textové zpracování chybějících propagačních materiálů mikroregionu (vícejazyčné), které budou

nažera a administrativního pracovníka, zajištěn provoz kan-

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj
zahrnovat vydání map, pohlednic a další potřebné propagační

celáře mikroregionu
Celková plánovaná výše uznatelných

materiály. Návštěvníky mikroregionu bude provázet postavič-

nákladů: 1 140 000 (dotace 798 000)

ka loupežníka Hotzenplotze.

Název projektu: Pěšky, kolem za svým stromem

Ukončení: 30.9.2011

Současný stav projektu: Vydána publika-

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Cíl projektu: Pořízení chybějících odpočívadel turistického

ce Osoblažsko oknem úzkokolejky, 1320
kusů.

Celková plánovaná výše uznatelných
nákladů: 300 000 (dotace 210 000)
Ukončení: 30.9.2011

zázemí (14 kusů) pro návštěvníky obcí mikroregionu a pořízení mobilního pódia pro pořádání kulturních akcí obcí.
Současný stav projektu: Ukončeno poptávkové řízení na projektovou dokumentaci a na zhotovitele odpočívadel

