Pozvánka na školení pro žadatele do programu Interreg V-A ČR - Polsko
Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
(otevřená výzva, výzva pro organizace destinačního managementu)
Jménem radního Královéhradeckého kraje pana Pavla Hečka, odpovědného za oblast regionálního
rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu, Vás zveme na školení pro žadatele do programu Interreg V-A
ČR - Polsko, které se bude konat dne 22. března 2018 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (de facto cestovní ruch), představena bude jak otevřená
výzva, tak i výzva pro organizace destinačního managementu.
Školení je určeno jak pro nové žadatele, tak i pro zájemce, kteří již mají zkušenosti s programem a chtějí
získat nové informace. Na školení budou představeny základní informace o programu, podporované typy
aktivit v prioritní ose 2, termíny pro předkládání projektových záměrů a žádostí, způsobilé výdaje,
poznatky z dosavadních příjmů žádostí a další informace.
V druhé části školení bude prostor pro konzultace projektových záměrů se zástupci Společného
sekretariátu programu Olomouc a Královéhradeckého kraje. Časový interval pro konzultace je omezený,
o zařazení zájemců do konzultací bude rozhodovat čas přihlášení - všichni přihlášení zájemci o konzultace
následně obdrží podrobnější informace. Pozn.: v případě nezařazení do konzultací je možno dohodnout
osobní konzultaci na Královéhradeckém kraji, případně na Společném sekretariátu programu v Olomouci.
Základní informace o výzvách v prioritní ose 2:
3. otevřená výzva (harmonogram, výzva bude vyhlášena po 15. 3. 2018)
Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2018 Projektová žádost: termín podání do 30. 9. 2018
Zasedání Monitorovacího výboru: 28. 2. 2019
Alokace: 18 633 152 EUR - cca 475 mil. Kč
Specifická výzva – projekty destinačního managementu
Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2018 Projektová žádost: termín podání do 30. 9. 2018
Zasedání Monitorovacího výboru: 28. 2. 2019
Alokace: 4 000 000 EUR - cca 102 mil. Kč
Jedná se pravděpodobně o poslední výzvy s významnou finanční alokací v prioritní ose 2 !
Zahájení semináře:
Předpokládané ukončení semináře:

10:00 hod. (9:30 - 10:00 registrace účastníků)
15:00 hod.

Registrační formulář prosím vyplňte do 15. března 2018 (do 12 hodin).
Další informace o školení: Ing. Roman Klíma, oddělení evropských grantů Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz
Odkazy na informace o doposud realizovaných projektech v Královéhradeckém kraji, včetně projektů
z oblasti cestovního ruchu:
OPPS ČR - Polsko 2007-2013
Interreg V-A ČR - Polsko 2014-2020

