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Královéhradecký kraj podpořil činnost Svazku obcí Jestřebí hory dotací

Svazek obcí Jestřebí hory získal v roce 2015 finanční podporu z dotačního programu
Královéhradeckého kraje s názvem „Podpora svazků obcí – 15RRD02“. V rámci projektu „SOJH garant
servisu malým obcím“ byly získány prostředky ve výši 45 000 Kč a díky těmto a vlastním prostředkům
bylo možné zrealizovat některé aktivity v roce 2015.
V roce 2015 se konala pravidelná jednání výboru SOJH. Společné setkání starostů a starostek SOJH a
SOP se uskutečnilo nejprve 25. 9. 2015 v Maršově a pak v rámci III. Venkovské konference
v Havlovicích a ve Vítězné. Při obou jednáních konference byl bilancován rok 2015 a plánován rok
2016. Součástí těchto setkání byla výměna zkušeností, ukázky příkladů dobré praxe a současně i
vzdělávání především nových starostů.
Jako každý rok byly přidělovány granty neziskovým organizacím působícím na území svazku.
V průběhu roku se uskutečnily další aktivity svazku jako například: výroba trhacích turistických map
regionu SOJH, výroba vstupních cedulí do všech členských obcí, účast na veletrzích a exkurzích. Při
komunikaci s Kladským pomezím a Brankou, o.p.s., se řešilo zajištění provozu cyklobusů a skibusů a
údržba běžkařských tratí. Starostové SOJH se podíleli na tvorbě koncepčních dokumentů v projektu
Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv ČR a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. SOJH
udržuje kontakt a spolupracuje s Poláky. Součástí činnosti byla i příprava projektových záměrů na
společné projekty nejen v rámci SOJH, ale i ve spolupráci se SOP a MAS KJH, o.p.s.
Tyto vyjmenované aktivity jsou k nalezení na webových stránkách www.jestrebihory.net, jejichž
tvorba a údržba také spadá do činnosti svazku. Další informace naleznete v propagačních materiálech
svazku, které jsou k dispozici v turistických informačních centrech.
Předem stanovený cíl projektu – zajištění administrativního zázemí SOJH a zapojení do koncepce
rozvoje regionu byl nad rámec splněn.
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