Úspěšně realizované projekty
na území DSO Mikroregion Bělá, aneb 20. let od založení DSO – jedeme dál

Vize Mikroregionu Bělá:
„Mikroregion Bělá = pokrok v souladu s přírodou“

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá byl založen v roce 1999, na počátku jako svazek 4 obcí – Solnice,
Kvasin, Skuhrova nad Bělou a Osečnice. V roce 2004 se další členskou obcí mikroregionu stala ještě obec Bílý
Újezd. K 31. 12. 2018 měl Mikroregion Bělá 5 824 obyvatel na území o rozloze 57,6 km2 s hustotou necelých
100 obyvatel/km2. Území mikroregionu je součástí okresu Rychnov n. Kn. a leží v jeho podhorské části. Částí
území zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Mikroregion Bělá spolupracuje od roku 2009 s Mikroregionem Zlatý vrch i s dalšími mikroregiony v České republice. Má i zahraniční aktivity, zejména v Polsku,
na Ukrajině, v Srbsku a na Slovensku.
Voluntary alliance of municipalities called Microregion Bělá was founded in 1999, at its beginning as an
alliance of 4 municipalities – Solnice, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou and Osečnice. In 2004 a new municipality
entered the alliance – Bílý Újezd. To 31 December 2018 Microregion Bělá had 5,824 inhabitants on the area of
57.6 square kilometres with the density of almost 100 inhabitants per kilometre square. The area of the microregion is part of Rychnov nad Kněžnou District and is situated at its foothills. Part of its area belongs to the
Protected Area of the Orlické Mountains. Since 2009 Microregion Bělá has been cooperating with Microregion
Zlatý vrch and other microregions in the Czech Republic. It also has foreign activities in Poland, the Ukraine,
Serbia and Slovakia.
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Úvodní slovo
V roce 20. výročí od založení našeho maličkého DSO Mikroregionu Bělá se povedlo vydat druhou publikaci
mapující činnost DSO v druhé dekádě jeho života. Tato publikace volně navazuje na publikaci z roku 2009, vydanou pod názvem „Úspěšně realizované projekty na území DSO Mikroregion Bělá, aneb 10. let výročí od založení DSO“. A stejně jako její předchůdkyně bude i tato publikace průřezem nejvýznamnějších počinů ve smyslu
zdařilých projektů na území našeho DSO, protože základem naší existence je právě realizace společných projektů. Publikace je dokladem toho, že se nám každý rok povede získat z nejrůznějších zdrojů peníze na účel,
který je dán naším strategickým plánem rozvoje území. Podle smluvního ujednání je tímto účelem podpora
rozvoje obnovy venkova, se zvláštním zřetelem na ochranu a tvorbu životního prostředí a rozvoj turistiky. A dále
bylo na počátku stanoveno, že cílem svazku je též napomoci v širším ekonomicky spolupracujícím prostoru
celkové prosperitě zakládajících obcí a jejich obyvatel. Všechny tyto priority byly obsahem všech zrealizovaných
projektů, o čemž se sami můžete na následujících stránkách přesvědčit.
Chtěla bych ovšem také skromně podotknout, že krom přímé projektové činnosti DSO mikroregion Bělá také
pomáhal. Když se v roce 2013 prohnala povodeň naším spřáteleným jihočeským mikroregionem Zlatý vrch, náš
svazek společně poskytl rychlou finanční pomoc obecním samosprávám na pomoc při obnově území. Spřátelené obci Kamianitsya na Ukrajině jsme společně přispěli na nákup techniky do místní mateřské školy. Od počátku vzniku myšlenky provozování cyklobusů do Orlických hor podporujeme také každý rok tuto aktivitu
drobným příspěvkem.
Vedle toho se existence našeho svazku pozitivně promítá i do naší spolupráce v mnoha dalších oblastech
našeho profesního života, takže společně řešíme i časté, ne zrovna vítané legislativní novinky, které musíme
zavést do života našich úřadů, a tam právě jistá a jakkoliv pozitivní nebo negativní zkušenost jednoho může
ušetřit hromadu času dalším kolegům z vedlejší obce. Předávání zpracovaných vyhlášek, směrnic, opatření
v nejrůznějších agendách chodu úřadů, funkčních a osvědčených v jedné obci, je standardní kolegiální akt,
který se rovněž stal neodmyslitelnou součástí našeho spolupůsobení. Myslím, že promluvím za všechny, když
prohlásím, že tohoto bonusu si všichni navzájem velice vážíme.
Bylo by toho ještě mnoho, co by se o mikroregionu Bělá dalo vyprávět. Já sama jsem součástí jeho života posledních 11 let, kdy jsem se společně s jeho prvním předsedou p. Bc. Vladimírem Bukovským ponořila do projektování, čímž jsem si „vysloužila“ pomyslné převzetí štafety a od počátku letošního roku je předsednictví
našeho svazku po předchozích 19 letech přesunuto ze Skuhrova nad Bělou do Solnice. Pro mě osobně je zde
ale zásadní vědomí toho, že je zde patrná soudružnost všech členských obcí, vzájemná sounáležitost a spolupráce v prostředí, ve kterém se každý den všichni pohybujeme. To vše dohromady mě utvrzuje v jistotě, že budoucnost takového svazku má smysl.
A jsem velice ráda, že v okamžiku výročí našeho 20letého fungování jsme se rozhodli uspořádat náš historicky
první ples, v krásném prostředí nového sálu Společenského domu v Solnici, který díky sponzorskému zajištění
obce Kvasiny obohatí svým pěveckým vystoupením paní Yvetta Blanarovičová. Věřím, že si občané našeho mikroregionu prostřednictvím našeho plesu užijí trochy kulturního povyražení a posezení se svými sousedy
z okolních obcí před sklonkem roku 2019.
A rovněž nemohu nezmínit, jak jsem mimořádně ráda, že díky podpoře Královéhradeckého kraje se nám
nejen podařilo v rámci letošních oslav vydat tuto výroční brožuru, kterou jste právě otevřeli ve svých rukou, ale
také se daří rozvíjet koncepci nastolené zahraniční spolupráce, kterou směřujeme k rozšíření našich obzorů.
Vedle dosavadních partnerů našeho DSO, kterými jsou DSO Orlické hory, DSO Zlatý vrch, DSO Hornolidečsko,
mikroregion Podhoran (SR), Gmina Klodzko (PL), obština Paračin (SRB), silska rada Kamianytsia (UA) plánujeme
uskutečnit společný mezinárodní projekt ve vztahu k novým potencionálním partnerům z řad samospráv např.
i v Maďarsku, příp. v Gruzii. Přípravy tohoto trendu jsme právě započali.
Věřím, že další desetiletí mikroregionu Bělá bude minimálně stejně tak „životaschopné“ jako ta dvě předešlá
(zvláště když svazek obrazně řečeno vstoupil do éry své mladé dospělosti). A stejně tak věřím, že bude zcela
naplňována vize daná naším novým Strategickým plánem rozvoje území DSO Bělá na roky 2018-2026: „Mikroregion Bělá = pokrok v souladu s přírodou“.
Mgr. Stanislava Klengelová
Předsedkyně DSO Bělá a tajemnice MěÚ Solnice
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Introduction
In the year of the 20th anniversary of founding our tiny DSO Microregion Bělá we have succeeded in releasing
the second publication covering the DSO activities in its second decade. This publication follows the publication
from 2009, named Projects Successfully Implemented in the Area of DSO Microregion Bělá, or 10 Years Since
Founding DSO. As well as its predecessor, this publication shall be cross-section of the most important events
regarding successful projects in the area of our DSO, because our existence is based on implementation of
mutual projects. The publication proves that every year we have succeeded in gaining money from various sources for the purposes based on our strategical plan of area development. According to the contract, the purpose
is stated as development of the countryside, especially regarding protection and creation of the environment
and development of tourism. At the beginning the objectives of the alliance were formed to help overall prosperity of the founding municipalities and their inhabitants in wider economically-cooperating area. All these
priorities have been implemented in all the projects so far, as you can learn by yourselves on the following
pages.
I would also like to mention modestly that besides the direct project activities, DSO helped as well. In 2013
a flood hit our friendly South-Bohemian Region of Zlatý Vrch and our alliance together provided local authorities with financial help to contribute to the renewal of their area. To the friendly municipality of Kamianitsya
in the Ukraine we have contributed money to buy technology for their local nursery school. Since the origin of
the first idea to run cyclo buses in the Orlické Mountains we have contributed a small amount of money to this
activity every year.
Apart from this the existence of our alliance positively influences our cooperation in many other aspects of
our professional life, so we often solve common, though not positively welcome legislative renewals which we
have to introduce to our offices. Right there any sure, both positive or negative experience of one body can
save time for many colleagues from surrounding municipalities. Sharing worked-out announcements, guidelines and measures in various agendas of office proceedings, functioning and approved in one municipality, is
a standard act of friendliness which has become an inseparable part of our cooperation. I hope I can speak on
behalf of all of us that we highly appreciate this bonus.
There is much to say about Microregion Bělá. I have been part of its life for the last 11 years when I together
with its first President Mr. Vladimír Bukovský immerged into project work which resulted in my taking the buton
and since the beginning of this year after 19 years the headquarters of our alliance have moved from Skuhrov
nad Bělou to Solnice. For me personally, the most important fact is the knowledge of obvious solidarity of all
the participating municipalities and cooperation in the surroundings of our every-day lives. This altoghether
persuades me that the future of such an alliance has its important meaning.
I am really glad that at the moment of our 20-year-long existence we decided to organize our historically
first dancing ball in the beautiful area of the new hall in the Community Centre in Solnice which will be enriched with a singing performance by Ms. Yvetta Blanarovičová, thanks to the sponsorship of the municipality
of Kvasiny. I hope that the citizens of our microregion will enjoy some culture and time spent together with
their neighbours thanks to this ball on the eve of 2019.
Moreover, I cannot omit how extraordinary happy I feel thanks to the Královéhradecký Region support that
we have been able to release this brochure which you have just opened in your hands, and that we have succeeded in developing a concept of foreign cooperation which we focus on widening our horizons. Besides the
up-to-date partners of our DSO, which are DSO Orlické Mountains, DSO Zlatý vrch, DSO Hornolidečsko, Microregion Podhoran (SR), Gmina Klodzko (PL), obština Paračin (SRB) and silska rada Kamianytsia (UA), we are
going to carry out a mutual project regarding our new perspective partners from many local authorities, e.g.
in Hungary and, as the case may be, in Georgia. We have already started doing so right now.
I hope that the next decades of Microregion Bělá will be at least as viable as the two preceeding ones (especially when the alliance has entered its period of young adulthood, metaforically expressed). I also believe that
our vision based on our new Strategical Plan of Development of the DSO Bělá Area in Years 2018-2026 will be
completely fullfilled: Microregion Bělá = progress in harmony with nature.
Mgr. Stanislava Klengelová
President of DSO Bělá and Secretary of the Town Council of Solnice
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Jsme lidem zárukou a pomocí“
Dotační program:

Krajský program obnovy venkova, dotační titul 3 – Integrované
projekty venkovských mikroprojektů

Doba realizace:

01/2011 – 12/2012

Partneři projektu:

–

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo dovybavit obce v rámci trvale řešených
protipovodňových aktivit potřebnou technikou k odstraňování těch
mírnějších škod, jako např. menšími kalovými čerpadly, malými
elektrocentrálami a vysoušeči na odstraňování vlhkosti zatopených
domácností a sklepů.

Celkové náklady:

127.000,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

76.100,- Kč

Příspěvek z EU:

-

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

We grant people help
Grant programme:

Regional Rural Development Programme, grant title 3 – Integrated
Projects of Rural Microregions.

Period of implementation:

01/2011 – 12/2012

Project partners:

–

Project objectives:

The objectives of this project were to provide the municipalities
– within the permanent anti-flood activities – with neccessary
technologies to remove lesser damages, i.e. with smaller sludge
pumps, smaller electro-central stations and dryers to remove
dampness from flooded households and cellars.

Overall costs:

127,000 Kč

Contribution from national sources:

76,100 Kč

Contribution from EU:

–
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Dopravní bezpečnost a orientace
v obcích Mikroregionu Bělá“
Dotační program:

Krajský program obnovy venkova, dotační titul 3 – Integrované
projekty venkovských mikroprojektů

Doba realizace:

01/2013 – 11/2013

Partneři projektu:

–

Cíle projektu:

Projekt si kladl za cíl zvýšit bezpečnost na místních komunikacích
v obcích, zejména obnovou dopravních značek „Dej přednost v jízdě“
a dalšími značkami v souladu s našimi obecními pasporty dopravního
značení. Celkem bylo vyměněno 38 dopravních značek, 4 zrcadla
a nově nainstalováno 5 směrových šipek k místním cílům.

Celkové náklady:

221.250,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

108.000,- Kč

Příspěvek z EU:

–

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

Road Safety and Orientation
in the Municipalities of Microregion Bělá
Grant programme:

Regional Rural Development Programme, grant title 3 – Integrated
Projects of Rural Microregions.

Period of implementation:

01/2013 – 11/2013

Project partners:

–

Project objectives:

The objectives of this project were to increase safety on local roads
in the municipalities, especially thanks to the renewal of traffic signs
Give way and other traffic signs in correspondence with our local
passports of road signs. Altogether we replaced 38 road signs and
4 mirrors and we placed 5 arrow markers to local destinations.

Overall costs:

221,250 Kč

Contribution from national sources:

108,000 Kč

Contribution from EU:

–
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Regenerace vybrané zeleně DSO Bělá“
Dotační program:

Operační program životní prostředí, Evropský fond pro regionální
rozvoj, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast
podpory – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Doba realizace:

09/2012 – 09/2015

Partneři projektu:

–

Cíle projektu:

Předmětem projektu byla regenerace vybrané zeleně na území DSO
Bělá. Jednalo se o komplexní ošetření stávajících dřevin v podobě
zdravotních řezů, bezpečnostních řezů, redukčních řezů a instalace
tlakových vazeb. V další fázi došlo k pokácení vybraných provozně
nebezpečných dřevin a následně proběhly výsadby nových dřevin
a keřů. V souhrnu bylo ošetřeno 550 ks dřevin, 51 dřevin a 30 keřových porostů bylo asanováno a vysazeno bylo 130 ks nových stromů
a 530 kusů keřů.

Celkové náklady:

2.737.297,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

136.865,- Kč

Příspěvek z EU:

1.916.108,- Kč

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

Regeneration of Chosen Greenery in DSO Bělá
Grant programme:

Operational programme Environment, European Regional Development Fund, priority axis 6 – Improving the Countryside, branch of
support – Support to Regeneration of Urbanized Countryside

Project period:

09/2012 – 09/2015

Project partners:

–

Project objectives:

Objectives of this project were regeneration of chosen greenery in
DSO Bělá. It involved complex treatment of contemporary woody
plants, including health cuts, safety cuts, reduction cuts and
installment of pressure tights. In the following stage we cut down
dangerous woody plants and planted new trees and bushes.
Altogether 550 woody plants were treated, 51 trees and 30 bushes
were removed and 130 new trees and 530 bushes were planted.

Overall costs:

2,737,297 Kč

Contribution from national sources:

136,865 Kč

Contribution from EU:

1,916,108 Kč
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Společně pro další vzdělávání“
Dotační program:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Evropský
sociální fond v ČR, prioritní osa 7.3 – Další vzdělávání, podpora
– Individuální další vzdělávání

Doba realizace:

07/2014 – 06/2015

Partneři projektu:

DSO Zlatý vrch – vedoucí partner
a DSO Bělá a Sdružení Splav, o.s. – partneři

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality odborných a obecných
kompetencí venkovských obyvatel ve dvou dotčených regionech ČR
(Jihočeský kraj, Královéhradecký kraj) prostřednictvím dalšího vzdělávání v těchto tematických oblastech: právní vzdělávání, ICT vzdělávání, spotřebitelská gramotnost. Specifickým cílem projektu bylo
zkvalitnit nabídku dalšího vzdělávání s ohledem na potřeby trhu práce
a možnosti reálného pracovního uplatnění venkovských obyvatel.

Celkové náklady

2.291.637,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

343.746,- Kč

Příspěvek z EU:

1.947.891,- Kč

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

Together for Further Education
Grant programme:

Operational Programme Education for Competitiveness, European
Social Fund in the CR, priority axis 7.3 – Further Education, Support
– Individual Further Education

Project period:

07/2014 – 06/2015

Project partners:

DSO Zlatý vrch – leading partner
and DSO Bělá and Splav Union, o.s. – partners

Project objectives:

The main objectives of this project were to increase the quality of
specialized and general competences of countryside inhabitants in
two afflicted regions of the Czech Republic (South-Bohemian Region,
Královéhradecký Region) thanks to further education in the following
areas: legal education, ICT education and customer literacy. Its
specific project target was to improve the offer of further education
regarding the needs of labour market and possibilities of real
working placement of countryside inhabitants.

Overall costs:

2,291,637 Kč

Contribution from national sources:

343,746 Kč

Contribution from EU:

1,947,891 Kč
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Máme se čím pochlubit“
Dotační program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika pro realizaci mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Doba realizace:

05/2014 – 02/2015

Partneři projektu:

Gmina Klodzko

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo podpořit spolupráci mezi českými a polskými obcemi a prostředím, ve kterém žijí, formou studijních setkání
zaměřených na ukázky realizovaných projektů. Dále projekt přispěl
k propagaci rozvoje turistického ruchu v příhraničních oblastech
obou zemí prostřednictvím vydání propagačních materiálů o jednotlivých obcích mikroregionu v počtu kusů 2000, v česko-polské mutaci,
abychom propagovali region i mimo naše území. Nezanedbatelným
cílem bylo podpoření kontaktů mládeže a škol formou výtvarné
soutěže.

Celkové náklady:

362.865,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

_

Příspěvek z EU:

306.075,- Kč

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

We Have Something To Boast About
Grant programme:

Operational Cross-border Cooperation Programme the Czech
Republic – Poland for Implementing Microprojects
in Euroregion Glacensis

Project period:

05/2014 – 02/2015

Project partners:

Gmina Klodzko

Project objectives:

The main objectives of this project were to support cooperation between Czech and Polish municipalities and the surroundings they live
in, in the form of study meetings focusing on presentations of implemented projects. Then the project contributed to promotion of
tourism in cross-border regions of both the countries thanks to publishing leaflets about individual municipalities in the microregion
(2000 pieces), in Czech – Polish versions to promote our region out
of the scope of our area as well. An important target was to support
contacts among the young – schools thanks to an art competition.

Overall costs:

362,865 Kč

Contribution from national funds:

–

Contribution from EU:

306,075 Kč
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Propagace životního prostředí a zemědělství
v Mikroregionu Bělá“
Dotační program:

Dotační fond Královéhradeckého kraje, Krajský program Propagace
životního prostředí a zemědělství

Doba realizace:

10/2016

Partneři projektu:

–

Cíle projektu:

Projekt si kladl za cíl zvýšit informovanost široké veřejnosti ohledně
zručnosti, umu a ukázek produktů našich zemědělských podnikatelů
v oblasti, dále pak edukovat obyvatele regionu k odpovědnějšímu
přístupu ke svému životnímu prostředí, zvláště v oblasti separace
a sběru odpadů, a nabídnout aktuální pohledy na některé ekosystémy
s cílem zaujmout citlivější a vnímavější postoj k prostředí, ve kterém
žijeme.

Celkové náklady:

65.000,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

44.000,- Kč

Příspěvek z EU:

–

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

Promotion of the Environment and Agriculture
in Microregion Bělá
Grant programme:

Královéhradecký Region Grant Programme, Regional Programme
Promotion of the Environment and Agriculture

Project period:

10/2016

Project partners:

–

Project objectives:

The objectives of this project were to increase public knowledge
regarding skills and shows of products from our agricultural
entrepreneurs in our area; then to educate inhabitants of the region
to be more responsible regarding the environment, especially while
sorting out and collecting rubbish, and to offer up-to-date views at
some eco-systems trying to take more considerate and perceptive
attitude to the surroundings we live in.

Overall costs:

65,000 Kč

Contribution from national sources:

44,000 Kč

Contribution from EU:

–
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Všichni jsme součástí přírody a společnosti“
Dotační program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika pro realizaci mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Doba realizace:

11/2016 – 09/2017

Partneři projektu:

Gmina Klodzko

Cíle projektu:

Přispěli jsme k propagaci rozvoje turistického ruchu v příhraničních
oblastech vydáním interaktivní turistické mapy zachycující významné
turistické cíle a zajímavá místa na obou stranách a vydáním 2000 ks
propagačních materiálů s logy obou partnerů. Polský partner si zakoupil
výstavní domek i pro budoucí cz-pl aktivity. Zvýšila se úroveň znalostí
polských a českých tradic prostřednictvím návštěvních cest po tradicích
regionů a vydáním společného kalendáře. Pořádanými studijními
cestami s příklady osvědčených postupů odpadového hospodářství a zorganizovanou eko-soutěží pro mládež jsme cílili na ekologickou osvětu.

Celkové náklady:

938.699,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

–

Příspěvek z EU:

797.894,- Kč

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

We Are All Part of Nature And Community
Grant programme:

Cross-border Cooperation Programme the Czech Republic – Poland
for Implementation of Microprojects in Euroregion Glacensis

Project period:

11/2016 – 09/2017

Project partners:

Gmina Klodzko

Project objectives:

We contributed to promotion of tourism in cross-border areas thanks
to the release of an interactive tourist map, reflecting important
tourist destinations at both sides of the partners, together with the
release of 2000 small promotional items with both partners´ logos.
The Polish partner also bought an exhibition house for future mutual
activities.The knowledge of Polish and Czech traditions increased
thanks to visiting tours regarding regional traditions and publishing
the Czech-Polish calendar.Thanks to study trips with examples of
successful steps in waste economy plus the eco-competition for the
young we directed to environmental education.

Overall costs:

938,699 Kč

Contribution from national funds:

–

Contribution from EU:

797,894 Kč
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Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„Začínáme s Ukrajinou“
Dotační program:

Dotační fond Královéhradeckého kraje,
dotace na individuální účel – jednorázová akce

Doba realizace:

04/2018 – 03/2019

Partneři projektu:

–

Cíle projektu:

Akce spočívala ve dvou společných setkáních. To první se odehrálo na
Ukrajině v obci Kamianitsya se zástupci veřejné správy, školských
a kulturních zařízení. Druhá část projektu proběhla v DSO Bělá, kdy
byl ukrajinským partnerům ukázán chod obecních samospráv v ČR
dále realizované dotační projekty, prostory a vybavenost místních
základních a mateřských škol. Předali jsme zkušeností z praxe
činnosti samospráv v celém jejím spektru činností od péče o životní
prostředí, přes oblast školství až po činnost spolků tak, aby Ukrajinští
partneři načerpali mnoho inspirativních zkušeností. Projekt lze považovat za pilotní etapu s cílem nadále rozvíjet partnerskou spolupráci.

Celkové náklady:

68.000,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

50.000,- Kč

Příspěvek z EU:

–

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

Starting With the Ukraine
Grant programme:

Královéhradecký Region Grant Programme,
grants for individual purposes – one-off activity

Project period:

04/2018 – 03/2019

Project partners:

–

Project objectives:

The activity had two mutual meetings. The first took place in the
Ukraine in the municipality of Kamianitsya with the representatives
of local authorities and school and cultural institutions. The second
part was held in DSO Bělá when the Ukrainian partners were shown
the course of local authorities, successfully implemented grant
projects and premises and facilities of local elementary and nursery
schools. For inspiration we passed experience of authorities in use,
in all their scope of activities from environmental care, schools and
education up to club activities. We can regard the project as the pilot
stage with the objective to continue partnership.

Overall costs:

68,000 Kč

Contribution from national funds:

50,000 Kč

Contribution from EU:

–

19

Realizované projekty DSO Mikroregion Bělá:

„20 let – jedeme dál“
Dotační program:

Dotační fond Královéhradeckého kraje,
dotace na individuální účel – jednorázová akce

Doba realizace:

09/2019 – 02/2020

Partneři projektu:

–

Cíle projektu:

Projekt si kladl za cíl sumarizovat dosavadní aktivity DSO Bělá
prostřednictvím vydání brožury o úspěšně realizovaných projektech
na území DSO jakožto volné pokračování brožury z roku 2009. Naším
zájmem je v těchto společných projektech pokračovat a vědomosti
a zkušenosti, které jsme při činnostech DSO získali, pak dále
porovnávat se zkušenostmi ostatních partnerů našeho DSO.
Nastoleným trendem je i nastartování spolupráce s novými partnery
na Slovensku, v Maďarsku a příp. v Gruzii prostřednictvím nadnárodních projektů. Dalším počinem je pak zrealizování reprezentačního
plesu pro širokou veřejnost v rámci oslav našeho 20letého výročí.

Celkové náklady:

89.000,- Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

50.000,- Kč

Příspěvek z EU:

–

Implemented projects of DSO Microregion Bělá

20 Years - Let´s Go On
Grant programme:

Královéhradecký Region Grant Programme,
grants for individual purposes – one-off activity

Project period:

09/2019 – 12/2019

Project partners:

–

Project objectives:

The project aimed at summarizing up-to-date activities of DSO Bělá
by publishing a brochure about successfully implemented projects in
the area of DSO to follow the brochure from 2009. Our interest is to
continue these mutual projects and compare the experience and
knowledge thus gained through DSO activities with the experience of
other DSO partners. A new trend is to start cooperation with new
partners in Slovakia, Hungary and, as the case may be, Georgia
thanks to multinational projects. Another activity is the organization
of a representative ball for the public within our celebrations of the
20th anniversary.

Overall costs:

89,000 Kč

Contribution from national funds:

50,000 Kč

Contribution from EU:

–
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