2013
Projekt:

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice
Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce.

Klient:

Obec Smilovice

Program:

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí

Dotace:

1. 273 516,- Kč

Termín:

2013

Projekt:

Poznávejme CHKO Beskydy a NP Malá Fatra
Předmětem projektu, který byl zaměřen především na prohlubování spolupráce na
úrovni ZŠ, byly dva letní naučné tábory. První z nich se uskutečnil v Chráněné krajinné
oblasti Beskydy ve dnech 22. - 26.07.2013 v obci Komorní Lhotka. Druhý naučný tábor
se konal v Národním parku Malá Fatra ve dnech 12. - 16.08.2013 v obci Strečno. Cílem
bylo, aby děti a mládež ZŠ Mikroregionu Povodí Stonávky a Sdružení obcí Mikroregion
Terchovská dolina poznávaly nejen kulturu, tradice, odlišnost území z hlediska
přírodního dědictví a památek, ale také získávaly nové informace o přírodě, zvířatech
a historii území. Děti se rovněž vzájemně poznávaly, vytvářely nové kontakty a
překonávaly jazykovou bariéru.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013, Region Bílé Karpaty

Dotace:

14.147,40.- Eur

Termín:

2013

Projekt:

Webová propagace MOPS
Cílem projektu je přiblížit širokému okruhu obyvatel, zvláště turistům, Mikroregion
obcí povodí Stonávky, jež je nedílnou součástí Těšínského Slezska a to prostřednictvím
webových stránek. Současné stránky jsou zastaralé a neplní svou funkci. Vzhledem k
tomu, že TIC navštěvují také turisté ze zahraničí, zvláště pak s Polska, je vhodné tyto
stránky vytvořit mutaci také v jazyce polském a samozřejmě i anglickém.

Klient:

Stonax, o.p.s.

Program:

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotace:

42.800,- Kč

Termín:

2013

Projekt:

Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky
Jedná se o poradenství v oblasti dotačních programů, administrace projektů,
zajišťování chodu Turistického informačního centra, vydávání zpravodaje Stonávka,
zpracovávání textů a zabezpečení ostatní administrativní práce.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013

Dotace:

200.000,- Kč

Termín:

2013

Projekt:

Revitalizace obecního hřbitova
Projekt řeší částečnou revitalizaci areálu obecního hřbitova (chodníky pro pěší chůzi,
dekorativní výsadba kolem hřbitova, mobiliář uvnitř areálu hřbitova).

Klient:

Obec Smilovice

Program:

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí

Dotace:

319.868,- Kč

Termín:

2013

2012
Projekt:

Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky
Jedná se o poradenství v oblasti dotačních programů, administrace projektů,
zajišťování chodu Turistického informačního centra, vydávání zpravodaje Stonávka,
zpracovávání textů a zabezpečení ostatní administrativní práce.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012

Dotace:

500.000,- Kč

Termín:

2012

Projekt:

S TIC za poznáním regionu
Cílem projektu bylo seznámit turisty, zvláště děti a mládež s tematickými trasami na
území obce Komorní Lhotka.

Klient:

Stonax, o.p.s.

Program:

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012

Dotace:

72.400,- Kč

Termín:

2012

Projekt:

Naše děti mají talent
Záměrem předkládaného projektu bylo rozšířit a rozvíjet česko – polskou spolupráci
v oblasti kultury, vzdělávání, rozvoji talentových schopností a prohloubení
komunikace mezi účastníky po obou stranách hranice. Polským partnerem pro tento
projekt byl Osródek Promocji Gminy Jaworze. Projekt byl určen především dětem a
mládeži.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 -2013, Region Beskydy

Dotace:

14.606,31 Eur

Termín:

2012

Projekt:

Infotur – 4. Modernizace cykloturistického značení systému Regiotour
Projekt je zaměřen na modernizaci, která je důležitým prvkem zvýšení atraktivity a
dostupnosti turistické nabídky regionu. Značení je po létech morálně zastaralé,
mnohdy došlo k změnám vedení jednotlivých cyklotras, rozhodli jsme se na základě
analýzy stavu a dle návrhu opatření, pro celkovou modernizaci cykloturistického
značení. Informační a vývěsní mapy jsou vzhledem k rozmachu cykloturistických tras a
rozmanitosti jejich pořizovatelů velmi zastaralé proto je třeba jejich aktualizace.
Rovněž je nutné zapracovat do těchto map charakter tras, ze kterého bude zřejmá
jejich náročnost a určit, které trasy jsou vhodné pouze pro horská kola.

Klient:

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 2013, Euroregion Těšínské Slezsko

Dotace:

26.966,87 Eur

Termín:

v realizaci 2013/2014

2011
Projekt:

Májová veselice v Řece
Záměrem projektu byla realizace kulturní akce obohacená o dřevorubeckou
mezinárodní soutěž FOREST MAN.

Klient:

Obec Řeka

Program:

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2011, MSK

Dotace:

140.000 Kč

Termín:

2011

Projekt:

Blugrass Džem 2011
Záměrem projektu bylo uspořádání 9. ročníku hudebního festivalu.

Klient:

Stonax, o.p.s.

Program:

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2011, MSK

Dotace:

40 000 Kč

Termín:

2011

Projekt:

Veřejné osvětlení v obci Dolní Tošanovice
Cílem projektu je vybudování nového a zároveň rozšíření stávajícího veřejného
osvětlení v části Tošanůvky a v zástavbě Chechlůvka v centru obce.

Klient:

Obec Dolní Tošanovice

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011

Dotace:

323.375 Kč

Termín:

2011

Projekt:

Veřejná prostranství Mikroregionu obcí povodí Stonávky
V rámci projektu budou pořízeny vývěsní informační tabule, radary s informativní
funkci měřící rychlost, dále budou provedeny opravy autobusové čekárny,
rekonstrukce chodníku, terénní úpravy hasičského cvičiště a centra obce, zastřešení
tanečního parketu a výměna garážových vrat za nové.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011

Dotace:

500.000,-- Kč

Termín:

2011

Projekt:

Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky
Jedná se o poradenství v oblasti dotačních programů, administrace projektů,
zajišťování chodu Turistického informačního centra, vydávání zpravodaje Stonávka,
zpracovávání textů a zabezpečení ostatní administrativní práce.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011

Dotace:

500.000,-- Kč

Termín:

2011

Projekt:

Relaxační parčík pro děti
Projekt byl zaměřen na vybudování dětského hřiště (systém prolézaček, pružinové
houpačky, stolní tenis, lavičky). Do projektu byli zapojení žáci 1. -5. třídy z místní
základní školy.

Klient:

Obec Dolní Tošanovice

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova, MMR

Dotace:

220.500 Kč

Termín:

2011

Projekt:

Oprava MK „ do Odnogy a Stonávky“ po povodních v roce 2010
Oprava spočívá v doplnění výmolu a výtluku, vyčištěni krajnic, položení nových
konstrukčních vrstev a opravě propustku. Celková délka opravených komunikací je
2950 m x 3,2 m šířky.

Klient:

Obec Komorní Lhotka

Program:

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou,
MMR

Dotace:

3.718.332 Kč

Termín:

2011

Projekt:

Povodňové škody obce Ropice
Projekt řeší opravu poškozených objektů po povodních v roce 2010. Došlo k poškození
pilíře lávky a opevnění křídel mostu, bočních opevnění, dna koryta a propustku
spojující okrajovou část obce s centrem. Projekt je rozdělen do čtyř staveb SO 1 – SO 4.

Klient:

Obec Ropice

Program:

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou,
MMR

Dotace:

1.172.205 Kč

Termín:

2011

Projekt:

Stavební úpravy objektu TJ Dolní Tošanovice – II. etapa
Projekt řeší rekonstrukci chátrajícího objektu na multifunkční objekt, který bude
sloužit jako sídlo obecního úřadu, zázemí pro místní sportovce a bude zde umístěn
také kulturní sál s kuchyňkou.

Klient:

Obec Dolní Tošanovice

Program:

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí

Dotace:

1.800.000 Kč

Termín:

2011/2012

Projekt:

Dožínky – návrat ke kulturním tradicím a čistému životnímu prostředí
Hlavním cílem mikroprojektu bylo posílení přeshraniční spolupráce s důrazem na
obnovu hodnot venkovského způsobu života prostřednictvím zvýšení úrovně
povědomí zástupců vybraných cílových skupin o problematice životního prostředí a
šetrnému přístupu k němu.

Klient:

Obec Horní Tošanovice

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013, Region Bílé Karpaty

Dotace:

16.733,10 Eur

Termín:

2012

Dovybavení Ski Areálu Řeka
Projekt se zabývál pořízení dvou sanitárních kontejnerů do Ski areálu Řeka.
Klient:

Ski areál Řeka s.r.o.

Program:

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí

Dotace:

395 100 Kč

Termín:

2012

2010
Projekt:

Zkvalitňování služeb v Turistickém informačním centru Mikroregionu obcí povodí
Stonávky
V rámci projektu bylo pořízeno nové moderní IT vybavení včetně softwaru a
grafického programu. Projekt by také zaměřen na vzdělání pracovnice TIC, která
navštěvovala kurz grafického programu.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji

Dotace:

54.000 Kč

Termín:

2010

Projekt:

Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky
Jedná se o poradenství v oblasti dotačních programů, administrace projektů,
zajišťování chodu Turistického informačního centra, vydávání zpravodaje Stonávka,
zpracovávání textů a zabezpečení ostatní administrativní práce.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011

Dotace:

500.000,-- Kč

Termín:

2010

Projekt:

Jsme spolu …
Projekt byl zaměřen na jubilejní 10. rok založení Mikroregionu obcí povodí Stonávky a
dlouholeté spolupráce s polskou obci Jaworze. První aktivitou byla organizace kulturní
akce „Český den v Jaworzu“, následoval workshop, kde hlavním bodem jednání bylo
shrnutí dosavadní činnosti Mikroregionu a obce Jaworze. Další aktivitou v rámci
projektu bylo vydání dvojjazyčné publikace v počtu 2000 ks a organizace třídenní
akce. Programem prvního dne byla aktualizace strategie, prezentace jednotlivých
událostí a aktivit uskutečněných v průběhu uplynulých 10. let, bilancování a
hodnocení průběhu vzájemné spolupráce, realizovaných projektů a akcí. Každá obec si
pro tento den také připravila prezentační panely. Druhý a třetí den se konala exkurze
po obcích Mikroregionu povodí Stonávky a průmyslové zóny v Třanovicích. V rámci
realizace projektu byl pořízen data projektor a plátna.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 -2013, Region Beskydy

Dotace:

24.803 EUR

Termín:

2010

Projekt:

Hrajeme si rádi venku
Do projektu byly zapojeny děti z Mateřské školky ve Stříteži ve věkové kategorii od 3
do 6 let. Hlavní aktivitou projektu bylo vybudování dětského hřiště (pružinové
houpačky, pískoviště), oprava zahradního domku a ozelenění zahrady.

Klient:

Obec Střítež

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova, MMR

Dotace:

174.000 Kč

Termín:

2010

Projekt:

Hrou zpět k přírodě
Předmětem projektu bylo vybudování systému prolézaček a herních prvků na zahradě
vedle česko-polské mateřské školky. Vzhledem k ekologicky zaměřené výchovné
činnosti dětí byl tento systém prolézaček vybudován ze dřeva, v souladu s myšlenkou
ekologického života.

Klient:

Obec Ropice

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova, MMR

Dotace:

70.000 Kč

Termín:

2010

Projekt:

Soutěžíme rádi
Cílem projektu byla příprava a realizace sedmi kulturních a sportovních akcí
základních škol s mezinárodní účasti. Akce se uskutečnily v obcích mikroregionu a
jednalo se o Turnaj v přehazované v Ropici, Minikopaná ve Smilovicích, Florbalový
turnaj v Třanovicích, Rozvíjej se poupátko ve Stříteži, Děti před oponou v Třanovicích,
Festival kreslení v Komorní Lhotce a Atletický trojboj v Dolních Tošanovicích.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Pro radost, Nadace OKD

Dotace:

70.000 Kč

Termín:

2010/2011

Projekt:

Hasiči lidem
V rámci projektu byla uspořádaná mezinárodní hasičská soutěž a byla pořízena nová
moderní technika (požární čerpadlo, hadice apod.), která bude využívána místním
Sborem dobrovolných hasičů Horní Tošanovice.

Klient:

Obec Horní Tošanovice

Program:

Pro radost, Nadace OKD

Dotace:

80.000 Kč

Termín:

2010

Projekt:

Zpracování územního plánu obce Komorní Lhotka, k. ú. Komorní Lhotka
Předmětem předkládaného projektu bylo zajištění odborné práce projektanta,
následující od schválení zadání ÚP až po vypracování návrhu ÚP a vyhodnocení vlivu
řešení ÚP na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení ÚP podle zákona č.
100/2001 Sb., o posouzení vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů.

Klient:

Obec Komorní Lhotka

Program:

Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence, IOP

Dotace:

275.400 Kč

Termín:

2010

2009
Projekt:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ropice
Záměrem projektu byla celková rekonstrukce veřejného osvětlení (rekonstrukce
napájecích elektroměrových rozvaděčů VO, výměna opotřebovaných svítidel a
některých rozvodů VO).

Klient:

Obec Ropice

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009

Dotace:

312.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Veřejné prostranství Mikroregionu obcí povodí Stonávky
V rámci projektu byly pořízeny vývěsní informační tabule, dále byla zrekonstruována
podlaha pódia, chodníku a odstavné plochy u mateřské školky a byly postaveny
čekárny autobusové zastávky.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009

Dotace:

500.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Poradenství a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky
Jedná se o poradenství v oblasti dotačních programů, administrace projektů,
zajišťování chodu Turistického informačního centra, vydávání zpravodaje Stonávka,
zpracovávání textů a zabezpečení ostatní administrativní práce.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009

Dotace:

500.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Úsporou energie k lepšímu životnímu prostředí
Projekt řešil výměnu oken a zateplení budovy obecního úřadu v Komorní Lhotce.

Klient:

Obec Komorní Lhotka

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009

Dotace:

400.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Výměna oken a dveří v MŠ v Hnojníku
Projekt řešil výměnu starých nevyhovujících oken a výměnu všech venkovních dveří
v budově mateřské školky.

Klient:

Obec Hnojník

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009

Dotace:

400.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Relaxační zóna v centru obce
Cílem projektu bylo vybudování relaxační zóny, kde byly umístěny prolézačky,
houpačky, lavičky a byl opraven stávající chodník. Do projektu byly zapojeny děti ze ZŠ
Masarykovy a ZŠ s polským jazykem vyučovacím

Klient:

Obec Hnojník

Program:

Podpora obnovy venkova, MMR

Dotace:

300.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Oprava hřbitovního kříže v Komorní Lhotce
Předmětem projektu byla záchrana historického kamenného kříže a úprava nejbližšího
okolí. Jednalo se o výměnu části pískovce zasažené prasklinou novým celistvým
kamenem, dále došlo k opravě betonového soklu, výtluků, očištění betonového pilíře a
k rekonstrukci mementa. Přístupový chodník byl nahrazen zámkovou dlažbou a byly
pořízeny lavičky.

Klient:

Obec Komorní Lhotka

Program:

Podpora obnovy venkova, MMR

Dotace:

147.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Oprava kaple ve Stříteži
Cílem projektu byla výměna zvonu, oprava mechanismu zvonu a oprava fasádních
obvodových stěn objektu včetně věže – pylonu.

Klient:

Obec Střítež

Program:

Podpora obnovy venkova, MMR

Dotace:

350.000 Kč

Termín:

2009

Projekt:

Komorní Lhotka včera a dnes

Tento projekt byl pokračováním již v minulosti realizovaného projektu „Významné
osobnosti Těšínského Slezska – Jan Grabowski“. Jedná se o sbírku starých dobových
fotografií zachycujících život obce v průběhu 20. století a v současné době. V rámci
realizace projektu byly zhotoveny v počtu 500 ks kožená fotoalba a v počtu 500 ks
DVD s prezentací fotografií zachycující obec Komorní Lhotka. Dále byly zorganizovány
3 vernisáže následované výstavami v obci Komorní Lhotka a v partnerských obcích
Jaworze a Boronów. Na výstavu bylo pořízeno 50 ks výstavních fotografií o rozměrech
60x40.
Klient:

Obec Komorní Lhotka

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 2013, Euroregion Těšínské Slezsko

Dotace:

15.882,07 EUR

Termín:

2009/2010

Webová stránka projektu: www.komorni-lhotka.cz

Projekt:

1. Polsko – České trhy agroturistiky. Jaworze – Třanovice 2010.
Projekt byl realizován společně s polským partnerem Ośrodek Promocji Gminy
Jaworze. V rámci projektu byla, v počtu 800 ks, vydána knižní publikace „Třanovice
v proměnách staletí“, dále česko-polský agroturistice průvodce „Společnou cestou“ a
byly pořízeny tašky a propisky. Další aktivitou projektu bylo zpracování internetové
stránky (viz níže) a organizace 1. Polsko – Českých trhů agroturistiky Jaworze –
Třanovice 2010, které se konaly 4. 9. 2010 v Třanovicích.

Klient:

Obec Třanovice

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 2013, Euroregion Těšínské Slezsko

Dotace:

13.192 EUR

Termín:

2009/2010

Webová stránka projektu: http://turystyka.jaworze.pl/tranovice

Projekt:

Turistické zajímavosti obcí Stará Bystrica a Řeka nejen pro nás
V rámci aktivit mikroprojektu byla zorganizována kulturní akce s názvem Májová
veselice a hasičská soutěž „O pohár starosty“. Důležitou součásti mikroprojektu byla
propagace obce Řeka a partnerské obce Stará Bystrica. Prvním krokem bylo vydání
turistické brožury v počtu 3000 ks a ve stejném počtu mapového letáku. Další

aktivitou bylo vytvoření internetového portálu (viz níže) a pořízení dřevěných
informačních tabulí (4ks) a laviček (8 ks), které byly rozmístěny po katastru obce Řeka.
Klient:

Obec Řeka

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013, Region Bílé Karpaty

Dotace:

19.013,31 EUR

Termín:

2009/2010

Webová stránka projektu: www.turistickezajimavosti.com

2008
Projekt:

Hasičské zbrojnice Mikroregionu obcí povodí Stonávky
Projekt se skládal z pěti podprojektů a byl zaměřen na rekonstrukci a modernizaci
hasičských zbrojnic v mikroreginu.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008

Dotace:

474.000 Kč

Termín:

2008

Projekt:

Stavební úpravy stávajícího propustku na místní komunikaci na Godulu v obci
Komorní Lhotka
Projekt byl zaměřen na rekonstrukci
k vyhledávaným turistickým cílům obce.

propustku

na

komunikaci

Klient:

Obec Komorní Lhotka

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008

Dotace:

500.000 Kč

Termín:

2008

vedoucí

Projekt:

Rekonstrukce KD Hájenka
Hlavním cílem projektu byla celková úprava areálu Hájenky včetně oplocení, dále pak
rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení sálu kulturního domu a venkovního osvětlení.

Klient:

Obec Horní Tošanovice

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008

Dotace:

300.000 Kč

Termín:

2008

Projekt:

Rekonstrukce komunikace k penzionu
Projekt řešil rekonstrukci MK vedoucí k novému turistickému penzionu. Došlo
k odstranění nánosu hlíny, zpevnění podloží struskou a vyspravení povrchu
penetračním postřikem.

Klient:

Obec Vělopolí

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008

Dotace:

270.000 Kč

Termín:

2008

Projekt:

Výměna oken a dveří na OÚ Ropice
V rámci projektu byly, na budově obecního úřadu, vyměněny venkovní dveře a staré
okna za nové dřevěné, tepelně izolační.

Klient:

Obec Ropice

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008

Dotace:

300.000 Kč

Termín:

2008

Projekt:

Rekonstrukce budovy OÚ
Cílem projektu byla příprava projektové dokumentace, která bude předložena
společně s žádosti o dotaci v určitém dotačním programu a následně použita
k realizaci projektu.

Klient:

Obec Řeka

Program:

Dotační program na podporu přípravy Projektové dokumentace 2008

Dotace:

245.000 Kč

Termín:

2008

Projekt:

Sportovně – společenský objekt v Dolních Tošanovicích
Cílem projektu byla příprava projektové dokumentace, která bude předložena
společně s žádosti o dotaci v určitém dotačním programu a následně použita
k realizaci projektu.

Klient:

Obec Dolní Tošanovice

Program:

Dotační program na podporu přípravy Projektové dokumentace 2008

Dotace:

170.000 Kč

Termín:

2008

Projekt:

Česko – Polské dny Evropy. Sdružení obcí povodí Stonávky – Jaworze 2009.
V rámci projektu byly zrealizovány čtyři kulturní akce s mezinárodní účasti. Tři akce se
uskutečnily v obcích mikroregionu povodí Stonávky – Jarmark v Komorní Lhotce,
Dožínky v Třanovicích, Dožínky v Horních Tošanovicích a jedna akce se uskutečnila
v polské obci Jaworze - Český den v Jaworzu. Na výše uvedených akcí byl připraven
bohatý kulturní program, kde se představily různé soubory z našeho regionu, ale
rovněž i z Polska a Slovenska.

Klient:

Sdružení obcí povodí Stonávky

Program:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 –
2013, Euroregion Těšínské Slezsko

Dotace:

13.474 EUR

Termín:

2008/2009

