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1. Úvod
1.1

Výchozí situace pro aktualizaci Strategie rozvoje obce Kozmice

Strategie rozvoje byla zpracována společností Edolo s.r.o. v období leden – březen 2016.
Obec Kozmice je ve správním obvodu obce Benešov s rozšířenou působností, a je územně
začleněna do okresu Benešov (Středočeský kraj).
Záměr, který bude vytvořen, je stejně důležitý nejen pro obec Kozmice, ale i pro
Středočeský kraj, pro který je též nezbytné, aby obce spadající do jeho katastru, měli popsané
konkrétní cíle a záměry.

1.2

Struktura Strategie rozvoje obce

Sociálně ekonomická situace
Cílem této strategie je analýza problémů a rozvojového potenciálu obce. K celkovému
vyhodnocení situace bude použito hodnocení silných a slabých stránek a vnějších příležitostí
a ohrožení (metodou SWOT analýzy).
Strategická část
V druhé části dokumentu budou vymezeny prioritní oblasti dalšího rozvoje a
k jednotlivým prioritám budou přiřazeny vlastní projekty, které tvoří realizační náplň celé
strategie rozvoje. Zásobník projektů obsahuje jak rozvojové programy připravené ke
spolufinancování, tak i projektové záměry, které je nutné do této části dopracovat.
Zásobník projektů je dokument, který bude v průběhu realizace strategie průběžně
doplňován a obměňován.

2. Situační analýza
2. 1. Socioekonomická analýza
2.1.1 Geografická poloha území
Kozmice
Správní území obce Kozmice se rozkládá na výměře 796,13 ha na jednom katastrálním
území Kozmice u Benešova.
Ve správním území obce jsou tyto místní části:
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- Kácova Lhota
- Kozmice
- Rousínov
V obci žije 291 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.
Obec Kozmice leží severovýchodně od města Benešov na silnici třetí třídy č. 110.
Obec se skládá ze tří částí, a těmi jsou Kozmice, Kácova Lhota a Rousínov.
Dalšími trasami, na kterých obec leží, jsou místní komunikace vedoucí do místních
část Kácova Lhota a Rousínov a dále na místní komunikaci do obce Teplýšovice. Silnice třetí
třídy č. 110 pokračuje v těsné blízkosti obce Ostředek a je součástí nadnárodní silniční sítě
prostřednictvím připojení k dálnici D1 prostřednictvím Exitu 34 – vzdálenost obce Kozmice
k Exitu 34 je 3 km.
Obec se nachází v příjemném prostředí, které není nijak narušeno škodlivinami, a
proto je ideálním prostředím pro své rezidenty a nabízí také celou řadu pozemků pro novou
výstavbu.
Díky své poloze poskytuje svým obyvatelům dobrou dopravní dostupnost díky
napojení na nadnárodní silniční síť prostřednictvím dálnice D1. Vzdálenost do okresního
města Benešov je 11,9 km.
Tato obec nabízí potenciál pro cestovní ruch, a to možností vybudování turistických
cest, cyklostezek a zpřístupnění dalších okolních přírodních i nemovitých památek.
Základním kompozičním prvkem obce je silnice nadnárodního významu – dálnice D1,
která prochází ve vzdálenosti 3 km od obce a která je zároveň nejdůležitější spojnicí mezi
obcí a dalšími částmi kraje. Další velmi důležitou silnicí je silnice třetí třídy č. 110, která
spojuje obce s okresním městem Benešov.
Dalšími prvky, které dotváří tvar obce, jsou již zmíněné místní komunikace, které spojují
obec Kozmice s částmi Kácova Lhota, Rousínov a obcí Teplýšovice.
Historie obce Kozmice
První zmínky o obci pocházejí z roku 1350 v souvislosti s kostelem, který se od roku 1352
uvádí jako farní. Ten má dodnes zjevně jednotnou barokní úpravu, v níž se jen omezeně
uplatňují starší detaily. Podací právo nad Kozmicemi měl v letech 1358 - 1409 rod Přísňáků,
vlastnící také obec Teplýšovice a dnes již zaniklou vesničku Mrchojedy. Po smrti Přísňákově
obec získal Václav z Kozmic, v letech 1408 - 1413 místopísař desek zemských. Petr z Kozmic
pomáhal roku 1448 jako přívrženec Jiříka z Poděbrad při dobývání Prahy. Pro jeho oddanost
králi Jiřímu byla tvrz od přívrženců Zdeňka ze Šternberka spálena a vypleněna. Kozmice byly
připojeny ke konopišťskému panství.
O tři století později se z kroniky můžeme dočíst o panské hospodě, která stávala naproti
kostelu a v níž se roku 1775 připravovalo selské povstání proti robotě na konopišťském
panství. Jeden z účastníků povstání - Jakub Hanibal z Kozmic byl u Konopiště zastřelen a
několik dalších bylo po nezdařilém povstání vězněno. Původní budova panské hospody stále
stojí a od roku 1965 na ní byla umístěna pamětní deska (v současné době je odstraněna).
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Územněsprávní začlenění
Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.
V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy
ke změně došlo:
 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický a soudní okres Benešov
 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Benešov
 1868 země česká, politický a soudní okres Benešov
 1939 země česká, Oberlandrat Tábor, politický i soudní okres Benešov
 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Benešov
 1945 země česká, správní i soudní okres Benešov
 1949 Pražský kraj, okres Benešov
 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Benešov
2.1.2 Bytový fond
V obci Kozmice a místní částech je převážná část zástavby rodinných domů (97,4 %)
v soukromém vlastnictví.
V územním plánu obce je navrženo několik lokalit pro budoucí výstavbu RD. Pro
umožnění výstavby RD je nutné vykoupit pozemky od soukromých vlastníků a vybudovat
inženýrské sítě. Budoucí výstavba je však závislá na získaných finančních prostředcích a
možnosti jejich získání ze státních dotací a souhlasem jejich vlastníků s jejich prodejem.
Většina domů v obci slouží pro trvalé bydlení, část je využívána pro potřeby
chalupářů, kteří nejsou v obci trvale hlášení.
2.1.3 Občanská vybavenost
Obec Kozmice má počet a skladbu jednotlivých druhů občanského vybavení v rozsahu
odpovídajícím podmínkám a významu ve všech částech obce. V části Kozmice jsou základní
druhy občanské vybavenosti fungující pro všechny části obce, jako jsou například obchod,
pohostinství, knihovna, pošta (která v obci funguje již více než 100 let), kostel a místní obecní
úřad.
Příčinou této skutečnosti je především dlouhodobá stagnace venkovského území díky
trendu koncentrace do tzv. střediskových obcí a měst.
Vzhledem k možnostem populačního vývoje a s přihlédnutím k dalším dílčím
faktorům nelze v následujícím období počítat s příliš razantní změnou v rozvoji zařízení
občanské vybavenosti. Jejich případný alespoň částečný rozvoj spočívá především ve využití
rezerv a v doplnění nebo obnovení služeb a činností, které v obci chybí. Zásadním
regulativem pro jejich vznik by však měl být bezkonfliktní provoz, neohrožující hlavní funkci
obce, kterou je bezesporu trvalé a klidné bydlení občanů spolu s cílem aplikace zásad
eGovermentu.
Množství turistů a návštěvníků láká především místní Kostel Sv. Jakuba Většího.
Z tohoto důvodu je do budoucna potřeba věnovat pozornost především zvyšování kvality
služeb pro návštěvníky a posílit zejména zařízení a služby na úseku stravování a ubytování (v
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této oblasti zejména soukromý sektor v obci) a rekonstruovat místní silnice, popř. vybudovat
turistické stezky.
Obec nevlastní ani základní ani mateřskou školu. Vzhledem k množství obyvatel
neuvažuje o jejím zřízení.
Pro využití volného času je v obci k dispozici fotbalové hřiště. Obec do budoucna
plánuje vybudování víceúčelového sportoviště.
2.1.4 Cestovní ruch, služby
2.1.4.1 Cestovní ruch
Cestovní ruch v této oblasti má velký potenciál turistice s historickou tématikou ve
vztahu k danému regionu (František Ferdinand, Svatopluk Čech, Kozmická tvrz apod.).
Kostel Sv. Jakuba Většího a čisté prostředí přímo vybízí k rozvoji turistiky.
Potenciálním vodítkem pro návštěvníky může být nejen Kostel Sv. Jakuba Většího,
ale i jiné architektonické památky na území obce.
Dalšími místy pro turistiku v blízkosti Kozmic jsou jednotlivé místní části obce a je
potřeba rovněž zmínit další pamětihodnost, kterou je budova Fary na návsi Kozmic.
Díky již zmiňovaným objektům by zde mohly být vybudovány turistické stezky a
cyklostezky do okolí. Vzhledem k rovinatému okolí obce bude turistika vhodná i pro rodiny
s dětmi a méně zdatné turisty. Potenciálním vodítkem pro cestovní ruch by mohly být
obnovené tradice místního regionu.
2.1.4.2 Služby
V obci se nachází poštovní úřad, pohostinství, obchod, knihovna a kostel. Všechny
tyto služby jsou funkční.
2.1.5 Infrastruktura
2.1.5.1 Doprava
Obec Kozmice je z dopravního hlediska poměrně stabilizována. Obsluha jednotlivých
zastavěných lokalit je založena na existenci silnice druhé třídy II/110 Sázava - Ostředek Kozmice - Soběhrdy – Benešov. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. V obci
zastavovaly autobusové linky jedoucí např. do těchto cílů: Benešov, Čerčany, Chocerady,
Choratice, Ostředek, Praha, Sázava.
Místní komunikační síť zahrnuje ulice, obslužné komunikace a přístupové a účelové
cesty zpevněné a jsou do ní začleněny také průtahové úseky silnic třetí třídy.
Komunikace vnitřní části všech sídel spadají do kategorie obslužných místních
komunikací. Jejich šíře je velmi proměnlivá od 2,5 do 6 m, a to v závislosti na okolní
zástavbě.
Většina komunikací má zpevněný povrch, některé byly uzavřeny betonovým nebo
asfaltovým krytem, který je však v některých úsecích poškozen a vzhledem k jejich šíři se
stávající regulujícím faktorem dalšího rozvoje obce, neboť nesplňují současné normy pro
přístupové komunikace k nově budovaným lokalitám.
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2.1.5.2 Technická infrastruktura
Novostavby v místní části jsou zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu a jsou
napojeny i na místní ČOV. Vodovod, kanalizace a ČOV pro všechny obyvatele obce zatím
není realizována. Obec se zamýšlí nad vybudováním sběrného dvora (resp. sběrného místa).
2.1.6 Životní prostředí
Stav životního prostředí v obci je nadmíru příznivý, a to i díky tomu, že zde nebyla
v dřívějších dobách průmyslová produkce.
Problémy zůstávají ve vybudování ČOV a kanalizace – resp. v rozšíření pro celou
obec. I přes tento fakt je voda tekoucí v okolí obce poměrně čistá.

2.1.7 Kultura a sport
V obci Kozmice je k dispozici fotbalové hřiště a knihovna (v současné době je
umístěna v provizorních prostorech). V obci chybí víceúčelové sportoviště, které by mohly
využívat jak děti, tak dospělí.
V současné době probíhají pravidelné společenské akce, jako jsou např. masopustní
zábavy, oslava Dne dětí apod.
Obec by ráda navázala na tradici vesnických zábav, plesů a jiných společenských akcí,
které by spojovali nejen rezidenty, ale zapojili by do místního dění i návštěvníky z bližšího i
vzdálenějšího okolí a to např. i formou znovuzavedení ochotnického divadla. Zároveň v obci
působí Sbor dobrovolných hasičů Kozmice.
2.1.8 Územně plánovací dokumentace obce
Obec nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci. I přes atraktivní polohu
poblíž města Benešov, obec neplánuje hromadnou zástavbu novými rodinnými domky. ÚPD
by měla především zkvalitnit životní podmínky pro stávající obyvatele.

3. Analýza SWOT
Druhou částí při zpracování Strategie rozvoje obce Kozmice bude provedení SWOT
analýzy.
Situace v obci bude vyhodnocena stanovením slabých a silných stránek a současně
budou označeny hlavní vnější rozvojové příležitosti a identifikována možná rizika.
Analýzou SWOT bude vytvořen přechodový můstek ke strategické části dokumentu,
zabývající se řešením hlavních rozvojových problémů mikroregionu.
Analýza SWOT
Stanovení silných S a slabých W stránek řešeného území, příležitostí O a hrozeb T
působících na řešeném území.
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Silné stránky
 fungující obecní úřad
 možnost výstavby RD
 zdravé a čisté prostředí
 blízkost dálnice D1
 fotbalové hřiště k dispozici
 dlouhá historie obce
 turistická oblast s historickou tématikou
 sbor dobrovolných hasičů Kozmice
 obec Kozmice je stabilní součástí sídelní struktury regionu
Slabé stránky
 chybějící projekty a jejich finanční náročnost
 neexistence ČOV a kanalizace pro celou obec
 nedostatek financí
 nedostatek pracovních příležitostí v obci, ekonomicky aktivní obyvatelstvo je silně
závislé na pracovních příležitostech v okolí
Příležitosti
 přístup k dotacím a finančním zdrojů z EU
 možnost vybudování cyklostezek a turistických tras
 dostat se do podvědomí tuzemských a zahraničních návštěvníků
 zájem o stavební parcely
 vytvoření rekreační oblasti
 zapojení rezidentů do turistických projektů obce
 rozšíření možnosti podnikání na území obce (nové subjekty)
 využití atraktivní polohy obce pro rozvoj především obytné funkce
 umožnění realizace investic podporujících pracovní příležitosti v obci
 využití kvalitního přírodního prostředí pro rekreaci – pěší turistiku, cykloturistiku,
sportovní a rekreační aktivity
 doplnění technické infrastruktury
 poskytnutí rekreačního zázemí obyvatelům
 prostor pro sociální služby
Hrozby
 problémy se získáním dotací ze státního rozpočtu a z EU
 legislativa týkající se venkova
 nedostatek finančních prostředků na spolufinancování
 snížení po tu obyvatel z důvodu přesídlení ke zdrojům pracovních příležitostí

4. Priority
Po identifikaci hlavních problémů budou jasně určeny přednosti, kterými obec
disponuje, a dále budou posouzeny vnější rozvojové příležitosti, které by mohly být využity
ku prospěchu obce. Dále byla označena rizika, která by mohla ohrozit příznivý vývoj v obci.
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Na základě tohoto vyhodnocení budou stanoveny priority pro období 5-10 let, které
vycházejí z potřeb obce tak, jak byly popsány v analýze SWOT a pro které bude obec
vyhledávat, připravovat a následně realizovat projekty.

Priorita 1
Zajištění územních, technických a infrastrukturních podmínek a občanské vybavenosti
podmiňujících rozvoj obce.
Situace
Obec má v místních částech (zejména v částech novostaveb) vybudovanou technickou
infrastrukturu kromě kanalizace a ČOV. Technické sítě pro celou obec nejsou vybudovány.
Zdůvodnění priority
Odstranění základních problémů v technické infrastruktuře podmiňuje ekonomický
rozvoj obce a přispěje ke zlepšení podmínek pro místní obyvatele.
Cíl
Iniciovat a připravit infrastrukturní projekty pro zlepšení standardu bydlení a občanské
vybavenosti v obci.
Projekty:
 Projekt č. 1: osvětlený přechod pro chodce
 Projekt č. 2: autobusová zastávka
 Projekt č. 3: veřejný rozhlas
 Projekt č. 4: požární nádrž (v jednotlivých částech obce)
 Projekt č. 5: občanská vybavenost – knihovna
 Projekt č. 6: vybudování sběrného dvora (sběrného místa)
 Projekt č. 11: vybudování kanalizace
 Projekt č. 12: vybudování vodovodu
 Projekt č. 17: vypracování územního plánu obce
 Projekt č. 18: zavedení principů eGoverment
 Projekt č. 19: rekonstrukce obřadní síně
 Projekt č. 20: rekonstrukce obecního úřadu
 Projekt č. 21: komunitní centrum Kozmice
 Projekt č. 26: vybudování vodovodních vrtů v jednotlivých částech obce Kácova
Lhota, Rousínov a další vrt v Kozmicích
Priorita 2
Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí pro zlepšení kvality života
v obci, posílení místní identity.
Situace
V obci bylo navázáno na dobrou spolupráci s tělovýchovnou jednotou (fotbal) a
Sborem dobrovolných hasičů, do této spolupráce jsou zapojeni i občané.
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Zdůvodnění priority
Obnovení sounáležitosti obyvatel k obci, zlepšení kvality společenského soužití,
zvýšení atraktivity obce návštěvníkům.
Cíl
Rekonstrukce zázemí, vybudování víceúčelového sportoviště, zkvalitnění vybavení
Sboru dobrovolných hasičů
Projekty
 Projekt č. 23: sportovní aktivity v obci
 Projekt č. 24: vybavení SDH Kozmice – jednotky Požární Ochrany
Priorita 3
Rozvoj podnikání a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj turistického ruchu.
Situace
Obec má předpoklady pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu díky příznivé poloze.
V současné době není tento potenciál dostatečně využíván.
Zdůvodnění priority
Vybudování infocentra (mobilní aplikace) i obnova turistických cest by přispěly ke
zvýšení komfortu pro návštěvníky a zároveň by přinesly vstup do povědomí občanů - turistů.
Cíl
Provést vybudování infocentra a obnovit turistické stezky a drobné památky
Projekty
 Projekt č.
 Projekt č.
 Projekt č.
 Projekt č.
 Projekt č.
 Projekt č.

9: vybudování naučných stezek
10: revitalizace památných míst
13: zřízení infocentra (mobilní aplikace)
14: revitalizace lesních cest
15: výstavba a značení cyklostezek
16: revitalizace rybníků

5. PROJEKTY
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.

1: osvětlený přechod pro chodce
2: autobusová zastávka
3: veřejný rozhlas
4: požární nádrž (v jednotlivých částech obce)
5: občanská vybavenost – knihovna
6: vybudování sběrného dvora (sběrného místa)
7: obnova a výsadba veřejné zeleně
8: vybudování chodníků
9: vybudování naučných stezek
10: revitalizace památných míst
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Kozmice 2020

Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.
Projekt č.

11: vybudování kanalizace
12: vybudování vodovodu
13: zřízení infocentra (mobilní aplikace)
14: revitalizace lesních cest
15: výstavba a značení cyklostezek
16: revitalizace rybníků
17: vypracování územního plánu obce
18: zavedení principů eGoverment
19: rekonstrukce obřadní síně
20: rekonstrukce obecního úřadu
21: komunitní centrum Kozmice
22: podpora místních kulturních akcí
23: sportovní aktivity v obci
24: vybavení SDH Kozmice – jednotky Požární Ochrany
25: revitalizace zeleně na hřbitově
26: vybudování vodovodních vrtů v jednotlivých částech obce Kácova Lhota,
Rousínov a další vrt v Kozmicích
Projekt č. 27: Heraldické znaky obce
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 1
Název projektu:
 osvětlený přechod pro chodce
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšit bezpečnost v obci vybudováním osvětleného přechodu pro chodce
Popis projektu
 vybudování osvětleného přechodu pro chodce
Harmonogram realizace
 2016 – 2017
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:

Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
Dopravní obslužnost
Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Telematika. Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných
parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní
zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské
dopravy.
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
04/2016 – 12/2017
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 2
Název projektu:
 autobusová zastávka
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zajistit rekonstrukci autobusové zastávky v obci Kozmice
Popis projektu
 rekonstrukce (vybudování) autobusové zastávky v obci Kozmice dle platných
inženýrsko-dopravních předpisů
Harmonogram realizace
 2016 – 2017
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:

Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
Dopravní obslužnost
Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Telematika. Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných
parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní
zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské
dopravy.
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
04/2016 – 12/2017
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 3
Název projektu:
 veřejný rozhlas
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 rekonstrukce a rozšíření veřejného rozhlasu
Popis projektu
 zlepšení informovanosti obyvatelstva v obci Kozmice a jeho místních částech
Harmonogram realizace
 2016 – 2018
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:

Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
eGovernment II. - obce a kraje
Modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy a složek
IZS, technologická a komunikační infrastruktura (datová centra), Bezpečnost a
krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, elektronizace
podpůrných procesů.
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
04/2016 – 04/2017
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Popis projektového záměru č. 4
Název projektu:
 požární nádrž (v jednotlivých částech obce)
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 obnovení požárních nádrží v obci Kozmice a jednotlivých částech obce
Popis projektu
 obnovení konstrukce požárních nádrží
 zlepšení životního prostředí
Harmonogram realizace
 2016 – 2018
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Program obnovy venkova
--Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Popis projektového záměru č. 5
Název projektu:
 občanská vybavenost – knihovna
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšení občanské vybavenosti
 zlepšení životního prostoru pro obyvatele
Popis projektu
 rekonstrukce prostor knihovny
 nákup knihovního fondu
Harmonogram realizace
 2016 – 2018
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
Knihovny
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich
zpřístupnění
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
02/2016 – 12/2017
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 6
Název projektu:
 vybudování sběrného dvora (sběrného místa)
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zajistit kvalitní nakládání s odpady v rámci katastru obce Kozmice
 zlepšení životního prostředí
Popis projektu
 vybudování zpevněné plochy pro umístění sběrných nádob
Harmonogram realizace
 2016 – 2018
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Operační program životního prostředí, Zkvalitnění nakládání s odpady a
odstraňování starých ekologických zátěží
4
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
Územní samosprávné celky a jejich svazky, organizační složky státu a jejich
přímo řízené organizace
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85%
prozatím neznámý
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Popis projektového záměru č. 7
Název projektu:
 obnova a výsadba veřejné zeleně
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 obnovit a vysadit veřejnou zeleň v rámci katastru obce Kozmice
Popis projektu
 zlepšení vzhledu obce
 zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity obce pro relaxaci
Harmonogram realizace
 2016 – 2019
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Program obnovy venkova
Veřejná prostranství, obecní a městská centra
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Popis projektového záměru č. 8
Název projektu:
 vybudování chodníků
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 vybudování chodníků
 zvýšení bezpečnosti dopravy
 zlepšení životního prostředí
Popis projektu
 vybudování konstrukce a povrchů chodníků
Harmonogram realizace
 2016 – 2019
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:

Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
Dopravní obslužnost
Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Telematika. Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných
parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní
zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské
dopravy.
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
04/2016 – 12/2017
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 9
Název projektu:
 vybudování naučných stezek
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 péče o kulturní dědictví
 zlepšení vzhledu obce
Popis projektu
 okolní úpravy terénu
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond kultury a obnovy památek
----Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku

Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond cestovního ruchu
----Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Popis projektového záměru č. 10
Název projektu:
 revitalizace památných míst
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zvýšení turistického ruchu a návštěvnosti obce
Popis projektu
 obnova pěších stezek
 vybudování přístřešků a odpočívadel
 označení
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond kultury a obnovy památek
----Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Popis projektového záměru č. 11
Název projektu:
 výstavba kanalizace
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšení života v obci
 vybudování inženýrských sítí
Popis projektu
 vybudování kanalizačního řadu
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:

Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Operační program Životní prostředí
1
SC 1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i
podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
4Q-2016 (4Q-2017)
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Popis projektového záměru č. 12
Název projektu:
 výstavba vodovodu
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšení života v obci
 vybudování inženýrských sítí
Popis projektu
 vybudování vodovodního řadu
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Operační program Životní prostředí
1
SC 2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
4Q-2016
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Popis projektového záměru č. 13
Název projektu:
 zřízení infocentra (mobilní aplikace)
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšení společenského života občanů
 zvýšení informovanosti turistů
Popis projektu
 vývoj mobilní aplikace infocentra
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond cestovního ruchu
----Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Popis projektového záměru č. 14
Název projektu:
 revitalizace lesních cest
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšení obsluhy místních částí obce a pohybu v rámci katastru obce
Popis projektu
 obnova lesních cest mezi obcemi
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování:
prozatím neznámý zdroj podpory
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Popis projektového záměru č. 15
Název projektu:
 výstavba a značení cyklostezek
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zvýšení turistického ruchu a návštěvnosti obce
Popis projektu
 vybudování cyklostezek
 vybudování informačních tabulí
 vybudování přístřešků a odpočívadel
 označení cyklostezek
 zlepšení povědomí o obci
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:

Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
Dopravní obslužnost
Zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.
Telematika. Výstavba cyklostezek, cyklotras a doprovodné infrastruktury.
Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných
parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu.
Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní
zdroje paliv a splňujících normu EURO 6, pořízení trakčních vozidel městské
dopravy.
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
04/2016 – 12/2017
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Popis projektového záměru č. 16
Název projektu:
 revitalizace rybníků
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů
 zadržení vody v krajině
 zlepšení environmentálních a estetických funkcí chráněného území
Popis projektu
 revitalizace rybníků v katastru obce Kozmice
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Operační program Životní prostředí
4
SC 3 Posílit přirozené funkce krajiny
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
3Q-2015 až 4Q-2016
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 17
Název projektu:
 vypracování územního plánu obce
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 pořízení územního plánu obce
Popis projektu
 pořízení územního plánu obce
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Program obnovy venkova
Zpracování územních plánů obcí
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 18
Název projektu:
 zavedení principů eGoverment
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšení fungování veřejné správy
Popis projektu
 zajištění přístupu obyvatelstva k jednotným informacím (základní registry apod.)
 vybudování jediného kontaktního místa pro občany
 proaktivní přístup předávání informací občanům
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:

Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
eGovernment II. - obce a kraje
Modernizace komunikační infrastruktury subjektů veřejné správy a složek
IZS, technologická a komunikační infrastruktura (datová centra), Bezpečnost a
krizové řízení, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, elektronizace
podpůrných procesů.
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
04/2016 – 04/2017
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 19
Název projektu:
 rekonstrukce obřadní síně
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 rekonstrukce obřadní síně obce Kozmice vč. opravy hřbitovní zdi
Popis projektu
 realizace stavebních prací
 nová podlaha
 nová výmalba
 nový nábytek
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Program obnovy venkova
Radnice a obecní úřady
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 20
Název projektu:
 rekonstrukce obecního úřadu
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 snížení energetické náročnosti budovy
 zlepšení technických parametrů budovy
 zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb v obci
 vybudování zázemí pro poskytování služeb obecní knihovny
Popis projektu
 celková rekonstrukce stávající budovy
 revitalizace prostor obecního úřadu
 rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Program obnovy venkova
Radnice a obecní úřady
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 21
Název projektu:
 komunitní centrum Kozmice
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 vybudování komunitního centra v obci Kozmice
Popis projektu
 celková rekonstrukce stávající budovy, vč. zlepšení technických parametrů budovy
 zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb v obci, vybudování centra pro rodiče
s dětmi
 vybudování prostor pro kurzy a kroužky pro děti a mládež, víkendová divadélka,
filmový klub, autorská čtení, vybudování prostor pro pořádání akcí a oslav
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Podporované aktivity:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Integrovaný regionální operační program
1
Rozvoj infrastruktury komunitních center
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních
center
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
05/2016 – 09/2016
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
Integrovaný regionální operační program
1
Sociální infrastruktura (ITI)
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních
center
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
06/2016 – 06/2023
cca 3 – 5 měsíců od podání žádosti
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 22
Název projektu:
 podpora místních kulturních akcí
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 podpora místních kulturních akcí
Popis projektu
 zajištění finanční podpory pro pořádání akcí typu:
o Den dětí
o rozsvícení vánočního stromečku
o Masopust
o fotbalová utkání
o Jakubská pouť apod.
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond kultury a obnovy památek
----Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 23
Název projektu:
 sportovní aktivity v obci
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 podpora na sportovní aktivity v obci
 podpora na sportovní aktivity mládeže
Popis projektu
 podpora pravidelné organizované celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže
 podpora při pořádání a organizování sportovních akcí, soustředění a sportovních
soutěží zejména pro děti a mládež
 pořádání sportovních akcí
 podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a
tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na
hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj a zachování všesportovní
zdatnosti dětí, mládeže a dospělých
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence
----Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno dne 20. 4. 2016, další info v průběhu roku

34

Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 24
Název projektu:
 vybavení SDH Kozmice – jednotky Požární Ochrany
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 zlepšení vybavení SDH Kozmice – jednotky Požární Ochrany
Popis projektu
 podpora pro nákup vybavení SDH Kozmice – jednotky Požární Ochrany dle potřeby
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů složek IZS
----Obec / SDH Kozmice
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Popis projektového záměru č. 25
Název projektu:
 revitalizace zeleně na hřbitově
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 revitalizovat zeleň na hřbitově v obci Kozmice
Popis projektu
 zlepšení vzhledu hřbitova vč. opravy chodníků
 realizace zahradnických prací
Harmonogram realizace
 2016 – 2019
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Program obnovy venkova
Hřbitovy
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
95 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Kozmice 2020

Popis projektového záměru č. 26
Název projektu:
 vybudování vodovodních vrtů v jednotlivých částech obce Kácova Lhota, Rousínov a
další vrt v Kozmicích
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 vybudování vodovodních vrtů
Popis projektu
 vybudování vodovodních vrtů pro zlepšení zásobování pitnou vodou a to ve všech
místních částech obce
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci v přípravě
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

Operační program Životní prostředí
1
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Obec
dle platné výzvy
dle platné výzvy
85 % ze způsobilých výdajů
pro rok 2016 uzavřeno, další info v průběhu roku
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Popis projektového záměru č. 27
Název projektu:
 Heraldické znaky obce
Nositel projektu
 obec Kozmice
Cíl projektu:
 vytvoření heraldických znaků obce (znak, vlajka)
Popis projektu
 vytvoření heraldických znaků obce (znak, vlajka)
Harmonogram realizace
 2016 – 2020
Celkové náklady projektu
 nevyčísleny
Příprava projektu
 ve fázi projektového záměru
 žádost o dotaci – prozatím neznámý zdroj
Možnost dotačního spolufinancování
Název dotačního titulu:
Prioritní osa:
Oblast podpory:
Oprávněný příjemci:
Min. způsobilé výdaje:
Max. způsobilé výdaje:
Výše dotace:
Termín příjmu žádosti:
Předpokládaný termín schválení:

-------------------
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