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INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Nemáte zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci do ROP SČ?
Absolvujte on-line kurz „Jak na projekt“!
Úřad Regionální rady,
který má na starosti realizaci Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ), si je
dobře vědom skutečnosti,
že příprava projektového
záměru a návazně žádosti
o poskytnutí dotace představuje velmi náročný
proces.
Vhodným způsobem jak
podpořit informovanost po-

tenciálních žadatelů a zvýšit
jejich schopnost předkládat
kvalitní a dobře zpracované
projekty jsou četná školení,

semináře, workshopy a taktéž výjezdy pracovníků ÚRR
SČ k neaktivním žadatelům
v rámci kampaně nazvané
„Bílá místa“.
Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější informace o tom,
jak projektovou žádost napsat, je k dispozici speciální e-learningový program
o možnostech získání dotace z ROP Střední Čechy
nazvaný „Jak na projekt“.
Jeho nespornou výhodou

je, že do něj zájemce může
nahlédnout v podstatě kdykoliv, pouze v závislosti na
svých potřebách a má-li možnost připojení k internetu.
K 31. 3. 2010 e-learningový
kurz navštívilo téměř 500
účastníků.
„Kurz je rozdělen do několika kapitol, které na sebe
vzájemně navazují a postupně prohlubují znalosti dané
problematiky,“
vysvětluje
Ing. Martina Beranová, koor-

dinátorka projektu z oddělení
Technická pomoc a publicita
a dále podotýká, „nejde však
o jakási elektronická skripta,
ale o interaktivní výukový
program, který využívá moderních vzdělávacích metod
a nových přístupů efektivního předávání informací.“
Průvodci programem jsou
dvě animované postavy –
Lumír a Mojmír, kteří spolu
vedou rozhovory o reálných
situacích. Vedle mluvených

dialogů obsahuje program
množství cvičení, praktických rad a tipů a taktéž vzorových dokumentů, odvozených z reálných projektových
záměrů a žádostí, které žadatelům pomohou při přípravě
skutečné žádosti.
Přihlašovací formulář a odkaz na vstup do e-learningového kurzu naleznete na
www.ropstrednicechy.cz. Přihlášení a přístup do programu je bezplatný.

Rodinné centrum Zahořánek
V říjnu 2009 bylo slavnostně otevřeno nové rodinné centrum Zahořánek. K celkové částce 12,5
milionu korun, za kterou
bylo rodinné centrum vybudováno, přispěl Úřad
Regionální rady Střední
Čechy částkou 5,4 miliony korun.
Centrum
Zahořánek
je vybudováno v městské části Králova Dvora - Zahořany v krásné
lokalitě na jihozápadní
stráni u lesa. Myšlenka vybudovat centrum

vznikla na základě potřeby zlepšit odbornou
kvalitu a zachovat vysoký standard služeb pro
matky a děti v regionu
Berounska.
„Naší snahou je poskytovat odborné a kvalitní
služby určené především
nastávajícím rodičům,
novopečeným
maminkám i rodinám s malými
dětmi“, říká provozovatelka centra Kateřina
Aschermannová.
Zahořánek svým klientům, mezi které se řadí

zejména těhotné ženy
a maminky s dětmi, nabízí cvičení pro těhotné
ženy a těhotenské kurzy
předporodní přípravy či
kurzy plavání pro kojence, batolata a předškolní
děti.
Mimo to v centru funguje laktační poradna
a miniškolička pro děti
od 2 let. V rodinném centru si maminky mohou
zapůjčit novorozenecké
váhy, odsávačky mateřského mléka a monitory
dechu.

Recepce rodinného centra, které kromě ostatních služeb nabízí matkám a dětem i výuku cizích
jazyků.

Nové výzvy – další příležitost k získání dotace z ROP SČ
Výbor Regionální rady
regionu
soudržnosti
Střední Čechy schválil
dne 31.3.2010 nové výzvy,
ve kterých jsou pro žadatele připraveny ﬁnanční
prostředky ve výši 1,6 miliardy korun.
Nové výzvy č. 45 - 52 s platností od 15.4.2010 do 15.6.2010
budou 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 ko-

Cyklostezka vybudovaná za přispění ROP SČ v celkové délce
3,4 km.

Do školy i na nákup na kole
V oblasti dolní Berounky (Radotín - Černošice Dobřichovice - Lety a Řevnice) byla za přispění
Regionálního operačního
programu Střední Čechy
vystavěna 3,4 km dlouhá
cyklostezka.
Pravidelná cyklistická doprava mezi obcemi v oblasti
dolní Berounky byla silně
omezena tím, že byla vedena po komunikacích II. a III.
třídy. Tyto komunikace byly
navíc jedinou dopravní tepnou v údolí ve směru mezi
Prahou a Berounem.
Bezpečnost cyklistické dopravy v hustě osídlené oblas-

ti se obce sdružené ve svazku obcí Region Dolní Berounka rozhodly zvýšit vybudováním cyklostezky pro
pravidelnou denní dopravu.
Projekt v celkové hodně téměř 17 milionů korun, získal podporu z Regionálního
operačního programu Střední Čechy ve výši 11 milionů
korun. Cyklostezka vede od
lávky v Dobřichovicích, kde
navazuje na již hotovou lávku a cestu k nádraží, k lávce
v Řevnicích. Cyklostezka je
navržena tak, aby propojovala především školy s centry obcí, dále pak místní nádraží, nákupní centra a podnikatelskou zónu.
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Oblast podpory a zamĢƎení výzvy
1.2 - Udržitelné formy veƎejné dopravy. Podporovány budou tyto typy
projektƽ:
1. cyklodoprava; 2. ZavádĢní systému SID + moderní a ekologické
technologie ve veƎejné dopravĢ (napƎ. telematika); 3. P+R; 4. B+R
1.2 - Udržitelné formy veƎejné dopravy - autobusy na ekologický pohon
(alternativní paliva - CNG nebo biolíh)
2.2 - VeƎejná infrastruktura CR - všechny podporované aktivity, bez
cyklostezek
2.3 - Propagace a Ǝízení turistických destinací StƎedoēeského kraje
3.2 - Rozvoj mĢst - volnoēasové aktivity
3.3 - Rozvoj venkova - volnoēasové aktivity. Podporovány budou tyto typy
projektƽ:
1. sportovnĢ-rekreaēní zaƎízení (vēetnĢ dĢtských hƎišƛ) a sportovištĢ a
sportovní objekty; 2. zaƎízení nabízející prostory pro kulturní aktivity: a)
knihovny, muzea; b) víceúēelové kulturní sály, divadla, kina; 3. zaƎízení
nabízející prostory pro další volnoēasové aktivity (napƎ. spolkovou ēinnost,
ēinnost obēanských iniciativ, práci s dĢtmi a mládeží)
3.2 - Rozvoj mĢst - oblast fyzické revitalizace
3.3 - Rozvoj venkova - oblast fyzické revitalizace
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3.2 - Rozvoj mĢst - zdravotnictví (všechny podporované aktivity)
3.3 - Rozvoj venkova – zdravotnictví (všechny podporované aktivity)

450 000 000

92,5

20 000 000

80

run na podporu krajských
projektů.
V prioritní ose 3 Integrovaný
rozvoj území budou vyhlášeny výzvy na podporu volnočasových aktivit a fyzických
revitalizací a dále pro oblast
zdravotnictví, jak už bylo
zmíněno výše. 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.

PƎíjemci podpory
Kraj, podle zákona ē.129/2000 Sb.; Obce, podle zákona ē.128/2000
Sb.; Organizace zƎizované nebo zakládané kraji podle §23 a dalších
zákona ē.250/2000 Sb.; Dobrovolné svazky obcí, podle §46 a
dalších zákona ē. 128/2000 Sb.; ObecnĢ prospĢšné spoleēnosti,
podle zákona ē. 248/1995
Podnikatelé podle §2 odst. 2 zákona ē. 513/1991 Sb., kteƎí
provozují veƎejnou linkovou autobusovou dopravu
Kraj, podle zákona ē.129/2000 Sb.; Organizace zƎizované nebo
zakládané kraji podle §23 a dalších zákona ē.250/2000 Sb.
Kraj; Obce; Organizace zƎizované nebo zakládané krajem;
Dobrovolné svazky obcí
Obce s rozšíƎenou pƽsobností podle zákona ē. 128/2000 Sb. (3.2);
Obce nad 5000 obyvatel (3.2); Obce od 500 do 5000 obyvatel
(3.3); Kraj (3.2, 3.3); Organizace zƎizované nebo zakládané kraji
(3.2, 3.3); Organizace zƎizované nebo zakládané obcemi s
rozšíƎenou pƽsobností (3.2); Organizace zƎizované nebo zakládané
obcemi (3.3); NNO (3.2,3.3); Dobrovolné svazky obcí (3.3)

Obce s rozšíƎenou pƽsobností podle zákona ē. 128/2000 Sb. (3.2);
Obce nad 5000 obyvatel (3.2);
Obce od 500 do 5000 obyvatel (3.3); Kraj (3.2, 3.3); Organizace
zƎizované nebo zakládané kraji (3.2, 3.3); Organizace zƎizované
nebo zakládané obcemi s rozšíƎenou pƽsobností (3.2)
Kraj, podle zákona ē.129/2000 Sb.; Organizace zƎizované nebo
zakládané kraji podle §23 a dalších zákona ē.250/2000 Sb.
Kraj; Organizace zƎizované nebo zakládané kraji; Obce (od 500 do
5 tis. obyv.); Organizace zakládané nebo zƎizované obcemi

