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Ve Středočeském kraji se začíná rozhodovat o přidělení dalších evropských
dotací ve výši přesahující 1,6 miliardy korun.

Praha 16. června 2010 – Včera ve 12. hodin vypršela lhůta pro předkládání žádostí do

výzev ROP SČ vyhlášených pro období od 15.4.2010 – 15.6.2010 v oblasti dopravy,
cestovního ruchu a rozvoje měst a venkova. V ukončených výzvách se o evropské dotace
uchází 122 projektů v celkové výši 1 449 925 784 korun.
Zájemci o evropské dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ)
podali na základě vyhlášených výzev č. 45 – 52 dohromady 122 projektů. Celkem je pro tyto
projekty připravena částka 1 625 000 000,- Kč. Na jaře tohoto roku mohli zájemci o evropské
dotace předkládat projektové žádosti do oblasti udržitelných forem veřejné dopravy, veřejné
infrastruktury a služeb cestovního ruchu, propagace turistických destinací Středočeského
kraje a do rozvoje měst a obcí v oblasti volnočasových aktivit, revitalizací a modernizace
nemocnic.
Nejvíce projektových žádostí bylo přijato z řad středočeských měst a obcí na téma
volnočasových aktivit. Celkem bylo na tento typ podpory zaregistrováno 52 projektů, přičemž
Úřad Regionální rady je připraven rozdělit mezi žadatele 120 milionů korun. V této oblasti
mezi sebou soutěží např. projekty „Nučice – Lidový dům“ či projekt obce Milovice „Centrum
pro rodinu, volný čas a prevenci“ nebo „Polyfunkční dům Zvole“.
Dalších 34 žádostí o dotaci z ROP SČ bylo podáno na podporu fyzických revitalizací ve
městech a obcích. V této kategorii byly zaregistrovány např. projekty „Úprava centrálního
prostoru obce Sulice“, „Revitalizace centra v obci Javorník“ nebo „Revitalizace návsi
v Ovčárech“. Celkem bude do oblasti revitalizací rozděleno 270 milionů korun.
V oblasti udržitelných forem veřejné dopravy, tj. plynové autobusy, cyklostezky, systémy
typu Park&Ride a Bike&Ride bylo předloženo 21 projektů. O evropské dotace se uchází se
svými projekty např. obec Nižbor, která podala projekt s názvem „Bezpečně za prací a
vzděláním“ či město Beroun s projektem „Vyměníme auta za kola“ nebo Zruč s projektem
„Na kole do práce Zručskou cyklostezkou“.
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Část finančních prostředků poputuje také na rozvoj měst a obcí do oblasti zdravotnictví, ve
které bylo zaregistrováno 5 projektů.
Přijaté projekty budou nyní hodnoceny z hlediska přijatelnosti a formálních náležitostí.
Následně budou bodově ohodnoceny. Projekty, které dosáhnou minimální bodové hranice
65% a úspěšně projdou analýzou rizik, budou doporučeny Výboru Regionální rady ke
schválení.
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