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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 dovolte mi, abych Vás jménem Středočeského kraje a Regionální stálé 

konference Středočeského kraje pozvala na Webinář k vybraným aktuálně 

vyhlášeným krajským dotacím v roce 2021 pro města a obce Středočeského 

kraje, který se bude konat dne 22. 4. 2021 od 13.30. hod. on-line formou. 

Zejména budou představeny: 

• Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Infrastrukturního fondu tematické zadání Životní 

prostředí  

• Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury  

• Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP  

• Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení 

• Programy 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu kultury a obnovy památek 

Zástupci Krajského úřadu Vám poskytnou informace k výše uvedeným titulům. 

Podrobnější informace o jednotlivých programech naleznete též na https://www.kr-

stredocesky.cz/web/urad/dotace-programy-pravidla-vyzvy . Moderátorem bude pan 

Ing. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního 

plánování a současně místopředseda Regionální stálé konference Středočeského kraje. 

Pokud nebudete mít možnost sledovat webinář online, bude vám k dispozici jeho 

záznam, který následně poskytneme všem ke stažení. 

Účastníci webináře se budou moci přihlásit skrze přiložený odkaz: 

https://vimeo.com/534393046. 
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V případě dotazů se prosím obracejte na pana Bc. Kristiána Kuszniruka, 

kuszniruk@kr-s.cz 

Pro Vaši informaci Vám rovněž zasílám v příloze přehled fondů, programů a pravidel 

pro poskytování dotací, darů a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského 

kraje pro obce a města. 

 S pozdravem 
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