Šance pro Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infrastruktura

Projektová fiše pro projekty realizovatelné v rámci programového období EU 2014-2020
A. Nositel projektu – obec či jiný veřejný subjekt, soukromý subjekt, nezisková organizace, jiný subjekt
A.1

Název nositele projektu

Obec Dobrá

A.2

Adresa nositele projektu

739 51 Dobrá 230

A.3

Kontaktní údaje na zodpovědnou osobu/manažera
(jméno, telefon, e-mail)

Ing. Jiří Carbol,
734 612 398, starosta@dobra.cz

A.4

Právní forma nositele projektu

ÚSC

B.

Údaje o projektu

B.1

Název projektu:

Rekonstrukce a přístavba Hasičské zbrojnice v Dobré

B.2

Umístění projektu (obec/město)

Dobrá

B.3

Stručný popis projektu

Rekonstrukce staré budovy a přístavba garáže pro zásahové vozidlo CAS 24 Renault Midlum 4x4

B.4

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Stávající budova je silně opotřebovaná, garáže nesplňují technické parametry pro umístění
zásahového vozidla CAS 24 Renault Midlum 4x4

B.5

Plánované indikátory projektu, jejich cílová hodnota
a návrh postupu k naplnění těchto indikátorů

nevyplňovat

B.6

Oblast rozvoje1

nevyplňovat

B.7

Soulad projektu s intervencemi
ERDF a ESF2

nevyplňovat

B.8

Identifikace možných finančních zdrojů3

nevyplňovat

B.9

Projekt splňuje klasifikaci velkého projektu

nevyplňovat

B.10

Stupeň připravenosti projektu a výchozí situace
v roce 2013 (stručný popis - připravenost projektové

PD pro SP 12/2012
Stavební povolení vydáno 03/2013

1

Oblasti rozvoje byly identifikovány v Argumentačních podkladech pro přípravu období 2014-2020 jakožto výstupu projektu „Moravskoslezský kraj – konkurenceschopný region“, a to na základě zpracované
„Strategie rozvoje kraje“ a její aktualizace jako hlavní oblasti pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Výběr těchto hlavních oblastí vychází rovněž z usnesení Rady kraje (č. 105/6806 ze dne 29. 2. 2012), kd y rada
kraje byla Ministerstvem pro místní rozvoj požádána o zpracování rozvojových priorit, které by se staly podkladem pro hlavní směry budoucí kohezní politiky pro programové období 2014 – 2020.

2 Viz. intervenční matice v Argumentačních podkladech pro přípravu období 2014-2020.
3 Identifikace možných finančních zdrojů bude vycházet z návrhů nových operačních programů, viz. Podklad o dohodě o partnerství a další související dokumenty.

Šance pro Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infrastruktura
či jiné dokumentace apod.)
B.11

Období realizace projektu (od mm/rrrr do mm/rrrr)
(expertní odhad)

09/2014-12/2015

B.12

Předpokládané celkové náklady realizace projektu

15 000 000,-Kč

B.13

Identifikace možných rizik realizace projektu

-

B.14

Související a návazné projekty – synergické efekty

-

B.15

Plánujete v rámci projektu zapojení partnerů? (NNO,
soukromý sektor, přeshraniční partner...) Pokud
ano, jmenujte je.

SDH Dobrá

Vypracoval:

ing. Jiří carbol

Verze/Datum:

18. dubna 2013

