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Podnikatelé se mohou začít připravovat na
čerpání prvních 17 miliard Kč z OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán programu dává českým
podnikatelům k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP
PIK. MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy
korun.
Evropská komise včera finálně schválila Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
jako řídící orgán programu proto dává českým podnikatelům co nejdříve
k dispozici předběžné podmínky týkající se první vlny výzev OP PIK.
MPO v první vlně vyhlásilo 11 výzev s alokacemi ve výši 17,35 miliardy
korun.

2.6.2015

MMR poprvé v historii vyhlašuje výzvu pro
výstavbu komunitních domů seniorů
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci
podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015.
Pro program je připraveno 160 milionů. Žadatelé mohou žádosti podávat
do konce června tohoto roku.
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Nový dotační titul v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova
Dne 21.5.2015 byl schválen dotační titul, na jehož základě možné žádat
finančních prostředky na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou
v majetku obce tj. na kaple, kapličky,sochy, boží muka, kříže, smírčí kříže
a úpravu nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
Žadatelem je pouze obec do 3000 obyvatel, případně svazek obcí, pokud
předmět dotace zasahuje do více katastrálních území. Obec musí mít
zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace
na jednu akci činí 300 tis. Kč.
Žádosti je možné podávat od 22.5. 2015 do 25.6.2015.
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Český Brod má parkoviště se 130 novými
místy.
Přímo u vlakovéo nádraží v ulici Klučovská vyrostlo nové záchytné parkoviště.

