DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ
na projekt
„ Úprava dopravní situace pro zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/56
v obci Kozmice“

Obec Kozmice získala dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko na projekt
„ ÚPRAVA DOPRAVNÍ SITUACE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
CHODCŮ NA SILNICI I/56 V OBCI KOZMICE“
reg. č. CZ.1.10/1.1.00/03.00148.

Dojde k vybudování těchto bezpečnostních prvků : vyznačení nového
přechodu a chodníku pro pěší se zábradlím u nízkopodlažní panelové
zástavby před odbočením na ul. K Hájovně, osazení přístřešku autobusové
zastávky pro cestující ve směru na Opavu, nasvětlení stávajícího a nového
přechodu a osazení dvou ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel
na začátku a na konci obce, světelné signalizační zařízení u přechodu
v křižovatce u hřbitova.
Tato investice navazuje již na zrealizovaná bezpečnostní opatření
vybudovaného přechodu pro chodce na hřiště a výstavba chodníku podél
komunikace I/56.

Vyvěšeno dne : 20.4. 2009

Sňato dne

:

DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ
na projekt
„ Zpevněné startovací plochy pro konání česko-polských soutěží
v požárním sportu v obci Kozmice“
reg. č. CZ.3.22/3.3.04/08.00513
Projekt obce

„ZPEVNĚNÉ STARTOVACÍ PLOCHY PRO KONÁNÍ ČESKOPOLSKÝCH SOUTĚŽÍ V POŽÁRNÍM SPORTU V OBCI KOZMICE“
reg. s. CZ.3.22/3.3.04/08.00513,
předkládaný do Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika 2007-2013 Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia byl schválen
k financování. Maximální výše dotace činí 20 105,44 EUR při 85% konečných
způsobilých výdajů mikroprojektu.
Projektovým záměrem je zpevnění startovacích ploch při soutěžích v požárním
sportu a hasičských cvičeních v areálu hřiště v Kozmicích, včetně jejich odvodnění a
přístupových chodníků. Kvalitní plochy jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj
spolupráce mezi Sborem dobrovolných hasičů Kozmic a polského Rudyszwaldu.
Na závěr celé výstavby proběhne slavnostní otevření stavby s ukázkami
požárního sportu, které předvedou družstva dospělých i mládežnických dobrovolných
hasičů obou družebních obcí.
V současné době probíhá závěrečná fáze výstavby, která by měla být ukončena
do konce měsíce dubna 2009.
Slavnostní otevření a společné setkání polských a našich dobrovolných hasičů je
plánováno na neděli 21. června 2009.

Vyvěšeno dne : 20. 4. 2009
Sňato dne

:

