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Nové výzvy – další příležitost k získání dotace z ROP Střední Čechy
Pro žadatele o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy jsou v právě vyhlášených
výzvách připraveny finanční prostředky ve výši 1,6 miliardy korun.
Nové výzvy č. 45 - 52 s platností od 15. 4. 2010 do 15. 6. 2010 jsou vyhlášeny pro vybrané aktivity
v rámci všech prioritních os, tj. dopravy, cestovního ruchu a integrovaného rozvoje území.
Nejvíce peněz, a to 450 milionů korun, poputuje do oblasti zdravotnictví na podporu krajských
zdravotnických zařízení. Zdravotnictví bude podporováno také v rámci oblasti podpory 3.3 Rozvoj
venkova a to částkou 20 milionů korun.
Podnikatelé provozující veřejnou linkovou autobusovou dopravu se mohou účastnit výzvy podporující
udržitelné formy veřejné dopravy, na kterou je vyčleněno 100 milionů korun. V rámci oblasti podpory
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy je dále možné předkládat projekty zaměřené na cyklodopravu,
systémy Park& Ride a Bike & Ride a moderní ekologické technologie ve veřejné dopravě. Pro
projekty v této oblasti je připraveno 310 milionů korun.
V oblasti cestovního ruchu mohou předkládat projekty žadatelé, kteří mají připraven projekt na
podporu propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje. Na tuto oblast je alokováno 10
milionů korun. V cestovním ruchu bude dále vyhlášena výzva na podporu veřejné infrastruktury,
v rámci které je vyčleněno 340 milionů korun na podporu krajských projektů.
V prioritní ose 3 Integrovaný rozvoj území budou vyhlášeny výzvy na podporu volnočasových aktivit
a fyzických revitalizací. O podporu v oblasti volnočasových aktivit a fyzických revitalizací se budou
moci ucházet jak obce v kategorii 500-5000 obyvatel, tak i obce nad 5000 obyvatel. Pro menší obce je
na oba typy aktivit připraveno 170 milionů korun, pro obce z druhé kategorie je k dispozici 220
milionů korun.
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