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Slovo ředitele MAS
Vážení spoluobčané.
Léto se blíží a doufám, že bude
pohody a zážitků. Přesto jsme si
dobou dovolili sepsat další číslo
uplynulé období a přibližuje dění
Rýmařovsko.

plné sluníčka, prázdninové
ještě před touto příjemnou
zpravodaje, které mapuje
v naší Místní akční skupině

Přeji všem občanům a zvláště dětem příjemné prožití letních
prázdnin, spoustu krásných dojmů a překvapení.
Ing. Petr Klouda, ředitel MAS

Co nového na Rýmařovsku
Přinášíme Vám výsledky naší snahy pomáhat obcím i jiným
subjektům v tom, aby získali finanční prostředky nejen
z prostředků MAS ale také z jiných zdrojů evropských i
národních i krajských.

V červnu nám byl schválen další
projekt národní spolupráce a to mezi naší
MAS a MAS Uničovsko, o.p.s.
Projekt "Sport a hry bez hranic" navrhuje realizaci společného doplnění
infrastruktury pro volný čas a sport v
obou partnerských MAS,
zabezpečení společných sportovních akcí a tvorbu propagačních předmětů
a materiálů. Dojde k inovaci a zvýšení nabídky zázemí pro sportovní hry v
partnerských MAS. Pro zajištění inovace bude vybudováno v každé MAS
víceúčelové hřiště pro rozšíření možností sportovních disciplín, ve kterých
se účastníci utkají. Společný marketing projektu spočívá v uspořádání
společných sportovních a propagačních akcí a ve vytvoření společných
propagačních materiálů, které budou využity nejen při propagaci nově
vzniklých tradic, ale také při propagaci cestovního ruchu v obou MAS.

Přehled vybraných projektů v rámci
Programu obnovy venkova Ministerstva pro
místní rozvoj
Tvrdkov – Pohybem a zábavou proti nudě
2

Velká Štáhle – Dětské hřístě
Dolní Moravice – Rekonstrukce kaple sv. Anny

Přehled podaných projektů v rámci
Programu obnovy venkova
Moravskoslezského kraje
Obec

Název projektu

Václavov

Rekonstrukce obecního úřadu ve Václavově

Ryžoviště

Rekonstrukce hřbitova v Ryžovišti

D. Moravice

Rekonstrukce střechy základní školy D.
Moravice

Lomnice

Výstavba cyklistické a pěší stezky v obci
Lomnice

Tvrdkov

Rekonstrukce místní komunikace Mirotínek

Malá Morávka

Rekonstrukce topení v ZŠ

Malá Štáhle

Urbanizace návsi I. etapa

Velká Štáhle

Výměna oken na MŠ

Stará Ves

Rekonstrukce místních komunikací
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Horní Město

Rekonstrukce autobusové zastávky

SOR

Podpora rozvoje a tradic mikroregionu
Rýmařovsko

Pozn.: Červěně označené nebyli úspěšné
Přehled podaných projektů v rámci
Programu projektové přípravy
Moravskoslezského kraje

Obec

Název projektu

SOR

Obnova kulturního dědictví v
mikroregionu Rýmařovsko

Velká štáhle

Příprava projektu na kanalizaci

Úspěšné projekty v Programu na zvýšení
absorpční kapacity obcí a měst do 10. tis.
obyv.
Obec

Název projektu

Město Rýmařov

Vybudování divadelního sálu pro
Rýmařovsko

Velká Štáhle

Rekonstrukce hřbitova -
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kolumbárium
Václavov u Bruntálu

Zachraňme kulturní památku –
hřbitovní zeď

Václavov u Bruntálu

Domovní čistírna odpadních vod

Dolní Moravice

Přestavba multifunkčního domu

Jiříkov

Pojďme si hrát na Sovinec

Tvrdkov

Zábava a sport v Tvrdkově

Lomnice

Obnova ZŠ a MŠ ČOV

Dolní Moravice

Bavme se a poznávejme svůj region

Výzva za rok 2012 v rámci realizace SPL
bude vyhlášena 08 -09 2012 alokace cca 5
mil. Kč. Více informací na našich stránkách.
Těšíme se na Vaše projekty

Pozn. Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou.
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