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Praha, 7. 10. 2011 – Dne 5. 10. 2011 proběhlo 23. jednání Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ). Na jednání bylo schváleno 53 projektů, jejichž celková
výše dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy dosahuje téměř 547 milionů
korun.
Hlavním bodem programu bylo schválení projektů z výzev č. 56, 57, 58, 60, 64 a 92a vyhlášených na
oblast cestovního ruchu (výzva č. 56 a 57), rozvoj venkova v oblasti základních škol (výzva č. 60) a
prioritní osu doprava (výzva č. 58, 64 a 92a).
V rámci výzev č. 56 a 57 bylo schváleno celkem 11 projektů zaměřených na propagaci a řízení
turistických destinací Středočeského kraje (oblast podpory 2.3) s celkovou dotací ROP SČ ve výši
30 961 686,24 Kč. Z toho se 9 projektů věnuje propagaci jednotlivých měst, mikroregionů či svazků
obcí s celkovou dotací 23 481 801,60 Kč a zbývající 2 projekty jsou projekty Středočeského kraje
zaměřené na propagaci celého regionu, s dotací ROP SČ ve výši 7 479 884,64 Kč.
Ve výzvě č. 60, tedy v oblasti základního školství v obcích s počtem obyvatel 500 – 5 000, bylo
schváleno 9 projektů zaměřených na modernizaci či rekonstrukci základních škol s celkovou dotací
ROP SČ ve výši 75 544 055,32 Kč.
Další schválené projekty byly z prioritní osy doprava, resp. z oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní
infrastruktura (výzvy č. 58 a 92a) a oblasti podpory 1.2 - Udržitelné formy dopravy (výzva č. 64).
V rámci výzvy č. 58 bylo schváleno 24 projektů místních komunikací s dotací ROP SČ v celkové výši
203 920 279,30 Kč. Jedná se o výstavbu, rekonstrukci a modernizaci místních komunikací, které
zajišťují nebo vylepšují přístup k lokalitám hospodářského rozvoje. Ve výzvě č. 92a zaměřené na
silnice II. a III. třídy v majetku a správě Středočeského kraje byly schváleny 3 projekty s celkovou
dotací ROP SČ ve výši 194 131 670,00 Kč.
Výzva 64 se týkala oblasti podpory 1.2 - Udržitelné formy dopravy a bylo v ní schváleno 6 projektů
měst a obcí zaměřených na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu zastávek a terminálů veřejné
dopravy. Celková dotace činí 65 910 274,57 Kč a byla tak rozhodnutím Výboru Regionální rady
navýšena oproti původní alokaci výzvy ve výši 50 milionů Kč.
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