TISKOVÁ ZPRÁVA
3. dubna 2013
KRAJ POMŮŽE LETOS VENKOVU NEJMÉNĚ OSMI MILIÓNY KORUN
Osm miliónů korun se mimořádně podařilo letos vyčlenit Moravskoslezskému kraji
na podporu venkova – svazky obcí mohou o peníze žádat na investiční i neinvestiční
projekty do 22. dubna. Programy představil DNES náměstek hejtmana Martin Sikora
na setkání se starosty měst a obcí v Ostravě s tím, že kraj se bude snažit během roku
podporu navýšit a že také jedná o možnosti přesunout na podporu venkova i část
zbývajících peněz z dotací EU (v rámci Regionálního operačního programu).
Obce budou moci krajskými penězi podpořit například rekonstrukci své infrastruktury,
zlepšení občanské vybavenosti nebo dopravní infrastruktury. Mohou získat peníze také na
přípravu projektů v oblasti životního prostředí, které jim uspoří například peníze za energie,
pomohou s obnovou veřejného osvětlení nebo obecně s rozvojem ekologičtější a šetrnější
infrastruktury. O přidělení dotací bude rozhodovat krajské zastupitelstvo v červnu.
Kraj už podpořil 767 projektů za 250 miliónů od roku 2004, kdy program podpory venkova
začal. „Finanční možnosti kraje jsou ovšem stále menší a my si uvědomujeme, že letošní
částka osm miliónů je mnohem nižší než bývala dříve, ale podařilo se nám pro letošní rok
prosadit alespoň osm miliónů. Během roku budu hledat další peníze tak, abychom program
posílili a snažíme se hledat i další finanční možnosti včetně přesunu části zbývajících peněz
z regionální operačního programu EU směrem k podpoře venkova“, doplnil náměstek
hejtmana Martin Sikora s tím, že během léta by mělo být jasno, zda a kolik peněz by mohlo
být ještě z EU uvolněno. „Od starostů čekáme také náměty a připomínky k budoucímu
plánovacímu období Evropské unie, protože peněz bude obecně po roce 2014 mnohem
méně než bylo nyní a bude třeba dobré přípravy, abychom získali i pro náš venkov
maximální dotační podporu unie,“ řekl náměstek hejtmana Martin Sikora.
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