Zápis č. 2/2019 z jednání zástupců DSO Mikroregionu Kozákov (DSO MK)
dne 25. 4. 2019 v budově MěÚ Semily

Přítomní členové: E. Peštová, M. Koucká, T. Sábl
Projektová manažerka: M. Zahrádková
Zapisovatel: M. Holubec

Program jednání:
1) Setkání s projektovou manažerkou kvůli dotačním možnostem a s nimi souvisejícími
preferencemi mikroregionu
Projektová manažerka Mikroregionu Kozákov paní Zahrádková připravila pro
zástupce mikroregionu (MR) písemné podklady, v nichž nastínila různé dotační
příležitosti, na které by MR mohl dosáhnout. Následně požádala zástupce, aby se
vyjádřili, na jaká témata se má MR v získávání dotací zaměřit.
Paní Zahrádková také podotkla, že se informovala na Krajském úřadu Libereckého
kraje (KÚLK) kvůli zprávě, že o dotace mohou žádat společně minimálně čtyři obce.
KÚLK však tuto informaci nepotvrdil.
Paní Peštová v diskuzi navrhla opravu úseku cesty (včetně zhotovení mobiliáře) na
tzv. Zlaté stezce Českého ráje vedoucí přes Kozákov.
Pan Sábl sdělil, že by v rámci MR podpořil rozvoj turistiky. Zároveň konstatoval,
že letos se již patrně žádné dotace neseženou a bude lepší připravit si dotační
podklady na příští rok.
Paní Peštová také navrhla využít dotace na Geologická zastavení. Paní Koucká
v této souvislosti navrhla pozvat iniciátora projektu pana Jana Mertlíka na příští
setkání, aby zástupce MR informoval o průběhu výstavby Geologických zastavení a
plánech s nimi spojených, případně se vyjádřil, zda má smysl v tomto projektu
pokračovat.
Pan Sábl zmínil možnosti využít dotace na opravu Zlaté stezky Českého ráje
z Kozákova na vrch Tábor či na opravu a zabezpečení Riegrovy stezky.
Paní Peštová a Paní Koucká přislíbily do příštího setkání zaslat další dotační
podněty.
Paní Zahrádková navrhla žádat o dotace přes sdružení MAS Achát a také přislíbila
zmapovat regionální stezky z hlediska jejich rekonstrukce a oživení.
Pan Sábl navrhl, aby se MR zaměřil také na dotační příležitosti v oblasti
hospodaření s odpady - např. na sběrný dvůr, který v Semilech využívají i obce
Chuchelna a Záhoří.

USNESENÍ č. 4/2019:
Zástupci DSO MR Kozákov se shodují, aby se projektová manažerka Mikroregionu
Kozákov zaměřila při vyhledávání dotačních možností především na Zlatou stezku
Českého ráje, Riegrovu a Kamenického stezku, Geologická zastavení a hospodaření s
odpady.

Zapsal: Miloš Holubec

V Semilech 25. 4. 2019

………………………..
Obec Chuchelna

………………………..
Město Semily

………………………..
Obec Záhoří

