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Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) zveřejnila výsledky 5. ročníku projektu Máme rádi
Broumovsko, letos tematicky nazvaném Máme rádi místo, kde žijeme.

Oceněni byli tito žadatelé: ZUŠ Broumov, Česká speleologická společnost, ZŠ a MŠ Suchý důl,
ZŠ Hradební, Rodiče olivětínským dětem o.s. a Stromodění. Tabulku s váženým bodovým
ziskem a kritéria hodnocení najdete zde .

Posláním APRB je podporovat rozvoj regionu a pomáhat institucím i jednotlivcům v regionu
realizovat aktivity zaměřené na rozvoj regionu především v oblastech vlastivědných, kulturních
a orientovaných na kladný vztah k prostředí. Program Máme rádi Broumovsko je jednou z aktivit
spojených s prohlubováním kladného vztahu dětí a mládeže k regionu Broumovska.

Projekt Máme rádi Broumovsko je finančně podporován z výtěžku dobročinné aukce vín, která
je součástí akce Vinum et Cetera. Do letošního ročníku se přihlásilo 7 žadatelů. Všechny
projekty byly přijaty a postoupeny hodnotící komisi. Ta je složená ze stálých členů
Podnikatelského klubu Broumovska, kterými jsou zástupci firem Cedima, Veba, VK Ložiska,

1/2

Grantový program Máme rádi Broumovsko zná vítězné projekty - Broumovsko
Napsal uživatel Marcela Školníková
Středa, 26 Leden 2011 00:00

Hobra Školník, Lesní společnost Broumov, Dřevoterm, Z - Trade, Otakar Prikner – tepelné
zpracování kovů a Lutoma. Svá hodnocení poslalo 5 členů. Komise posuzuje projekty podle 4
kritérií v rozmezí 1-5 bodů za každou z oblastí hodnocení.

Podle bodového ohodnocení dostane finanční podporu v plné výši 10 500 Kč prvních 5
projektů. Žadatel umístěný na 6. místě obdrží 50% celkové částky.

Názvy projektů oceněných žadatelů:

ZUŠ Broumov - Zahrada 2 – festival umění

Česká speleologická společnost - Výprava za poznáním neživé přírody Broumovska

ZŠ a MŠ Suchý Důl - Staré pověsti

ZŠ Hradební - Tenkrát a teď na Broumovsku

Rodiče olivětínským dětem o. s. - Za pověstmi Broumovska

Stromodění - Stromodění dětí potěšení
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