Informace od nás pro vás , rozešlete prosím, zveřejněte na svých www, děkujeme


Tvorba Strategie rodinné politiky Libereckého kraje (výzva pro obce, neziskové
organizace, podnikatelské subjekty i další subjekty)
Aktivity pro rodiny s dětmi - výzva ke spolupráci na vytváření sítě v Libereckém kraji
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/aktivity-pro-rodiny-s-detmi-vyzva-ke-spolupraci-na-vytvareni-site-vlibereckem-kraji-nbsp-n834792.htm


Dotační program na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
https://dotace.kraj-lbc.cz/2-5-Podpora-regionalnich-vyrobku-vyrobcu-a-tradicnich-remeselr673160.htm – program je vyhlášen, příjem žádostí 3.4.2018 – 20.4.2018
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které zároveň splňují podmínku nositele značky místní
produkce (viz
níže) nebo jsou držiteli ocenění (viz níže)
• Nositelé značky místní produkce z Libereckého kraje:
Regionální produkt Český ráj
Regionální produkt Jizerské hory
Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
Krkonoše – originální produkt (pouze území LK)
• Držitelé ocenění:
Výrobek roku Libereckého kraje
Regionální potravina Libereckého kraje
Nositel tradice lidových řemesel
Mistr tradiční rukodělné výroby


Celostátní putovní výstava Má vlast cestami proměn je v Jablonném v Podještědí
https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/vystava-ma-vlast-cestami-promen-se-presunula-z-liberce-dojablonneho-v-podjestedi-n834804.htm
- výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užitečné stavby, obnovených
náměstí a návsí, rekonstruovaných nádraží, zachráněných sakrálních staveb i znovuoživené
přírody. Je výjimečná tím, že je dílem lidí z celé naší země. To, co na výstavě vidíte, můžete vidět také
ve skutečnosti. Je svědectvím o úctyhodné práci lidí na zvelebování našeho společného domova.
Chcete se v roce 2018 pochlubit vlastní proměnou? Přihlásit se můžete
na: http://cestamipromen.cz/prihlasit-promenu , na termín k přihlášení nehleďte .


Liberecký podnikatelský inkubátor spouští „podnikatelskou ambulanci“. Bezplatnou
službu mohou zájemci - začínající i stávající podnikatelé, využít každý pátek od 13:00 do
15:00 hodin v Evropském domě. Více info https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/prvni-pomoc-kotevreni-dveri-do-sveta-podnikani-n834776.htm



Informace nejen pro neziskové organizace v Libereckém kraji: https://regionalnirozvoj.kraj-lbc.cz/ostatni/neziskove-organizace



Informace k programu Zdravé obce, města, regiony a místní Agenda 21 – Zdravý
Liberecký kraj (pro obce, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, školy i další
instituce): https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/zdravy-liberecky-kraj
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