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Vážení čtenáři,
držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí na území Jihočeského
a Plzeňského kraje od roku 2007, kdy byl zřízen Evropskou komisí spolu
s dalšími šesti regionálními operačními programy pro Českou republiku.
Cílem programu je podporovat rozvoj dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, cestovního ruchu, a také rozvoj měst a obcí Jihočeského
a Plzeňského kraje. Na tyto účely bylo pro ROP Jihozápad z Evropského
fondu regionálního rozvoje vyčleněno téměř 17 miliard korun, o které
se v období 2007 – 2013 mohou v tzv. výzvách ucházet subjekty veřejného i soukromého sektoru.
Na konci roku 2009 již můžeme ve větší míře vidět výsledky, které peníze
z evropských fondů do regionu Jihozápad přinášejí. Postupně jsou dokončovány projekty, které uspěly se žádostí o dotaci v první až čtvrté výzvě.
V roce 2009 bylo navíc vyhlášeno celkem šest nových výzev, takže s přibývajícím časem bude počet projektů dokončených za výrazného přispění
evropských fondů nadále vzrůstat.
V tomto výročním bulletinu se můžete seznámit s některými již
dokončenými projekty, jejichž realizaci podpořil ROP Jihozápad. Za celou
dobu fungování programu již bylo dokončeno 108 projektů, 57 z nich
dokonce včetně ﬁnancování. Příjemcům v Jihočeském a Plzeňském kraji
tak ROP Jihozápad vyplatil již téměř 1,2 mld. korun.
Tým publicity ROP Jihozápad

DOSTUPNOST CENTER
Centrum obce Zruč-Senec
se pyšní zrekonstruovanými silnicemi
a novými chodníky

Nová komunikace v obci Zruč – Senec.

Záměrem projektu „Komplexní rekonstrukce místních komunikací v obci Zruč – Senec – II. Etapa“ byla rozsáhlá rekonstrukce
místních komunikací v centru obce nacházející se na Plzeňsku.
Jedná se o 5 komunikačních větví, které jsou důležitým prvkem při napojení obytné zóny na silnici II. třídy.
Významnou součástí projektu byla výstavba nových chodníků,
které zajišťují bezpečnost pohybu zejména dětí docházejících
do mateřské a základní školy a starším občanům s omezenou
pohybovou schopností. Další důležitou roli hrají komunikace
z hlediska přístupu k občanské vybavenosti - tělovýchovné
jednotě Zruč a veřejně přístupnému hřišti. Uvedené objekty
občanské vybavenosti jsou umístěny podél dotčených komunikací. Projekt, který uspěl ve 3. výzvě ROP Jihozápad, byl
podpořen částkou téměř 13,5 mil. Kč, přičemž celkové výdaje
činí 14,6 mil.
Výzva č. 3, oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Celkové výdaje projektu:
14 597 627,60 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
13 502 805,53 Kč

Kladruby mají nové
komunikační plochy
V severní části města Kladruby byl zprovozněn dům s pečovatelskou službou (DPS) a vznikla zde také nová lokalita bydlení Kladruby-sever se zástavbou rodinnými domy. Protože byl
stav komunikace v těchto místech nevyhovující a její povrch
v havarijním stavu, rozhodlo se město Kladruby v souladu s příslušnými předpisy přebudovat nejfrekventovanější úsek místní
komunikace.
Celkové výdaje tohoto projektu dosáhly více než 55 milionů
korun a díky schválení v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
byly spoluﬁnancovány také Evropskou unií. ROP Jihozápad se
na rekonstrukci podílel částkou přes 5 milionů korun.
Záměrem a výstupem tohoto jednoetapového projektu byla
rekonstrukce místní komunikace, která spojuje novou rozvojovou zónu a DPS s centrem města a silničním tahem II/193
(ulice Stříbrská). Poblíž komunikace se nachází pošta a místní
mateřská škola. Projekt zahrnuje i rekonstrukci přilehlé komunikace, která je označena jako komunikace zklidněná, výstavbu nových parkovacích stání, přilehlých chodníků a upravení
zvýšených ramp pro osoby s omezenou pohybovou mechanikou
a orientací, dále osazení chodníků v některých částech komunikace a vysázení zeleně.
Výzva č. 3, oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Celkové výdaje projektu:
5 521 084,92 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
5 107 002,92 Kč

Zrekonstruované komunikace v Kladrubech.
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Ve Zbiroze vyrostly nové
místní komunikace k novostavbám

V osadě Kařízek u Rokycan
byla vystavěna nová komunikace

Tento projekt řeší novostavbu místních komunikací v lokalitě
Zbiroh Vlčí jáma v celkové dálce 613,8 m, ve které již aktuálně
probíhá výstavba celkem 22 rodinných domů. Došlo také ke
kvalitnímu přímému napojení na nadřazenou silniční sít II/235,
což umožní celkový rozvoj obytné zóny. Veškeré napojení nájezdů komunikace a chodníků je řešeno jako bezbariérové.
S ohledem k vysokému podílu rodin s dětmi je zajištěna vyšší
bezpečnost pohybu zmíněnou lokalitou.
Město již do rozvoje lokality výrazně investovalo, a to vybudováním technické infrastruktury, tj. vodovod, kanalizace, plynovod, telefonní rozvody, rozvody elektrických kabelů a veřejné osvětlení.
Vybudováním nových místních komunikací se výrazně zlepšila
kvalita obslužnosti nových rodinných domů a zvýšila se také
atraktivita bydlení.

Předmětem projektu, který uspěl ve druhé výzvě ROP Jihozápad, byla výstavba nové a rekonstrukce části stávající místní
komunikace v osadě Kařízek. Osada Kařízek je významnou
rozvojovou zónou obce, kde probíhá výstavba nových rodinných domů. Vybudování komunikace zajistí dopravní obslužnost celé lokality a prostřednictvím rekonstruovaného
úseku místní komunikace bude napojena na nadřazenou
silniční síť.
Lokalita Kařízek se v průběhu osmdesátých let postupně vylidňovala a stávající objekty byly převážně využívány k rekreaci. Tento proces se obec pokusila zastavit a v roce 2000
vyčlenila v osadě Kařízek pozemky určené pro individuální
bytovou výstavbu s cílem oživit danou lokalitu a vytvořit
novou stavební zónu města. V souvislosti se vznikem průmyslové zóny v blízkosti dálnice D5 se v celém městě zvýšila poptávka po stavebních parcelách. V letech 2005 - 2007
vybudovalo město v lokalitě páteřní rozvody inženýrských
sítí a přípravné práce pro budoucí komunikaci. V roce 2007
byla provedena rekonstrukce jednoho objektu na restauraci s možností prodeje potravin, v roce 2009 zde také bude
vybudováno dětské hřiště.

Výzva č. 2, oblast podpory:
Celkové výdaje projektu:
Výše podpory z ROP JZ:

1.5 Rozvoj místních komunikací

11 528 239,50 Kč
10 145 991,81 Kč

Výzva č. 2, oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Celkové výdaje projektu:
9 064 794,24 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
5 928 811 Kč

Náměstí v Trhových Svinech
prošlo stavebními úpravami
Pohled na novou místní komunikaci ve Zbirohu.

Bezpečně po nově zrekonstruovaném
mostě v Mirošově
Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce stávajícího mostu tak, aby byla zvýšena jeho nosnost a most tak mohl být
bezpečně využíván i pro nákladní a autobusovou dopravu.
Oprava mostu umožňuje lepší spojení se sousední obcí Skořice, přístup do vojenského újezdu Brdy a ke stávajícímu areálu
Domova Harmonie Mirošov (jedná se o největší ústav sociální
péče na území Plzeňského kraje). Celková dotace na realizaci
tohoto projektu činí 2 097 005,50 Kč.
Výzva č. 2, oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Celkové výdaje projektu:
2 267 033 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
2 097 005,50 Kč

Most v Mirošově po rekonstrukci.
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Žižkovo náměstí je historickým centrem města, zároveň však
centrem dostupnosti místních obchodů a úřadů. K dispozici
byl pouze velmi omezený počet parkovacích míst a z chodníků probíhalo také zásobování místních obchodů a stravovacích zařízení. Obě tyto skutečnosti ohrožovaly bezpečnost
chodců. Projekt byl nejen z těchto důvodů předložen v rámci
2. výzvy programu ROP Jihozápad jako součást postupné
regenerace vyhlášené městské památkové zóny a týkal se
rekonstrukce místní komunikace a přilehlých chodníků
v centru města Trhové Sviny. Celkové výdaje projektu přesáhly 5,5 milionu korun a z ﬁnančních zdrojů z Regionálního
operačního programu Jihozápad bylo čerpáno přes 90 procent z této částky.
K rekonstrukci bylo přistoupeno také s ohledem na
nevyhovující stavebně konstrukční stav komunikací. Provedené stavební úpravy v sobě zahrnovaly v podstatě
rekonstrukci a novou zádlažbu zpevněné plochy horní
části náměstí a přiléhající komunikace s parkovištěm tak,
aby odpovídala současným platným předpisům z hlediska
bezpečnosti provozu na místních komunikacích a současně umožnila umístění plochy pro pěší, parkovacích míst
při okraji vozovky a plochy pro zásobování přiléhajících
objektů. Ke zvýšení bezpečnosti přispěla také zpřehledněná křižovatka.
Podle slov starosty Trhových Svinů ing. Radislava Buška projekt zpracovala odborná ﬁrma. „Město se účastnilo seminářů pořádaných Úřadem Regionální rady, ke spolupráci
s jejími zaměstnanci jsem neměl žádné připomínky,“ dodal
Bušek.
Výzva č. 2, oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací
Celkové výdaje projektu:
5 530 126,10 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
5 040 676,48 Kč

ROZVOJ MĚST
Sušice – revitalizace herních ploch

Nová dětská atrakce – pirátská loď Černá Perla Sušice.

Město Sušice vnímá dlouhodobě nevyhovující infrastrukturu
pro volný čas, proto ji bylo třeba uvést do stavu, který by odpovídal platné legislativně a nárokům veřejnosti. Jak sdělila
Ing. Dagmar Šímová, manažerka projektu, samotnou projektovou žádost zpracovávalo převážně Město Sušice, jen v některých bodech využili pomoci zpracovatelské ﬁrmy. Projekt byl
předložen v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad a program na něj
přispěl více než 5 miliony korun, čímž pokryl více než 85 procent
celkových nákladů na rekonstrukci.
Jednotlivé lokality vhodné pro revitalizaci byly vybrány tak, aby
realizace projektu zasáhla co největší počet obyvatel. Projekt
v sobě zahrnoval revitalizaci pěti herních ploch a hřišť pro předškoláky, školáky i seniory v lokalitách s největším počtem obyvatel, kterými jsou například dvě největší sušická sídliště (Kaštanová
a Sirkařská), nebo plocha sousedící s největší sušickou základní
školou u gymnázia a relaxační volnočasový areál Fuferna.
Zajímavostí projektu se stala speciální herní plocha pro seniory. Ta obsahuje herní prvky, které jsou zaměřené na rehabilitaci
důchodců. Další zajímavostí je hřiště u gymnázia, jehož dominantou je pirátská loď Černá Perla Sušice a dělá radost hlavně
menším dětem. Na dalších hřištích jsou instalovány různé prolézačky, kladiny a také lavičky.
„Účastnili jsme se celé řady seminářů pořádaných ÚRR a informace z těchto seminářů jsme využili v rámci podání žádosti i následné administrace celého projektu. Také spolupráce a odborná
pomoc pracovníků úřadu nám zjednodušila cestu k úspěšnému
ukončení projektu,“ uvedla Ing. Dagmar Šímová.
Výzva č. 2, oblast podpory: 2.2 Rozvojové projekty spádových center
Celkové výdaje projektu:
6 300 183 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
5 372 843,99 Kč

Zrekonstruované školky si již téměř
rok užívají děti v Nových Hradech
Na začátku roku 2009 otevřeli v Nových Hradech školku,
která prošla výraznou rekonstrukcí. Poslední stavební úpravy
se jí totiž dotkly v sedmdesátých letech. Oprava historické
budovy v Hradební ulici trvala čtyři měsíce. „Máme novou
střechu, okna, vstupní dveře, topení, vodu, elektroinstalace,
podlahové krytiny a také dvě nové koupelničky se záchodem,“
vyjmenovala rozsah stavebních prací ředitelka novohradské
školky Eva Heřmanová.

Děti si nejvíce užívají lákadla na zahradě. Stavebníci opravili
také tělocvičnu a do investice se vešly i dvě nové interaktivní výukové tabule. Na tabulích děti hrají všechny možné hry, mohou
si vybarvovat, skládat, pouštět pohádky. Děti ovládají tabule
prstíkem nebo dotykovým perem. Děti těší také měkká postýlka, rodiče zase barvy na stěnách. Kapacita školky je sto dětí. Asi
padesát jich chodí do novější budovy školky, zbývající navštěvují
zrekonstruovanou starou budovu. Zahrádku plnou prolézaček
si ale mohou užívat všechny děti.
Oprava přišla město Nové Hrady celkem na šest a půl milionu
korun, největší část nákladů pokryly peníze z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad. „Z evropských fondů
jsme nakonec dostali přibližně 5 100 000 korun, ale protože na
stavebních pracích vznikly vícenáklady, tak rozdíl mezi celkovou
cenou rekonstrukce a dotací doplatí město Nové Hrady ze svého
rozpočtu,“ upřesnil starosta Nových Hradů Vladimír Hokr.
Výzva č. 2, oblast podpory: 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
Celkové výdaje projektu:
5 559 873 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
5 142 882 Kč

Děti v Nových Hradech si mohou užívat nové vybavení školky.

Nově zrekonstruovaná
sokolovna v obci Kařez poskytuje
občanům kulturní, společenské
a sportovní vyžití
Na základě průzkumu veřejného mínění se zastupitelstvo obce
Kařez usneslo na zahájení rekonstrukce objektu Sokolovny.
Žádost o dotaci si vypracovala sama obec Kařez, jak nám sdělil starosta obce Václav Krofta, a byla předložena v rámci druhé
výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Přípravné práce započaly již v lednu 2008 a ROP Jihozápad projekt podpořil více než
17 miliony korun, což přesahuje 90 procent celkových nákladů.
Objekt Sokolovny je jediným objektem v širokém okolí, který
občanům poskytuje vyžití v oblasti kulturní, sportovní a společenské. Hlavní smyslem projektu bylo zachovat, rozšířit a obnovit řadu služeb a aktivit souvisejících s budovou Sokolovny
Kařez, která právě pro neodpovídající technický a technologický stav nebyla využívána.
V objektu vzniklo, díky komplexní rekonstrukci ukončené
v květnu 2009, zázemí se sociálním zařízením nejen pro sportovce, ale i klubovny pro místní spolky hasičů, myslivců, rybářů,
nebo dětský turistický a divadelní kroužek. Při rekonstrukci se
myslelo také na zázemí (šatny) pro žáky místní školy v době
hodin tělesné výchovy. Dále projekt řeší zařazení lidí s handicapem, starších občanů či rodičů s dětmi.
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Stav sokolovny v Kařezu před a po rekonstrukci.

„Obecní sokolovna byla ve zchátralém a nefunkčním stavu.
Dnes tako krásně zrekonstruovaná budova je a bude plně
využívána místními a přespolními obyvateli všech věkových
kategorií,“ uvedl Krofta. Podle slov starosty obce k úspěšné
rekonstrukci sokolovny přispěla spolupráce občanů a všech
subjektů, které byly jakoukoli měrou zapojeny a zainteresovány do projektu. „Za to jim patří velké poděkování stejně jako
pracovníkům ÚRR v Plzni, se kterými byla dobrá spolupráce.
Využili jsme metodickou pomoc v rámci projektu, osobních,
telefonických i e-mailových konzultací a v neposlední řadě i semináře pro příjemce,“ konstatoval Krofta.
Výzva č. 2, oblast podpory: 2.3 Revitalizace částí měst a obcí
Celkové výdaje projektu:
19 213 688 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
17 772 661 Kč

Rokycany nabízejí postiženým
nový stacionář
Smyslem projektu Sociálně terapeutických dílen a stacionáře
Pohodička je pomoci dorostu, mladším dospělým a dospělým
lidem se středním a těžkým stupněm mentálního a kombinovaného postižení. Ze strukturálních fondů EU - ROP NUTS II
Jihozápad získala Oblastní charita Rokycany zdroje na pokrytí
více jak 80 procent celkových nákladů na rekonstrukci vhodné budovy, kterou pro tyto účely zapůjčilo Město Rokycany.
Cílem v dubnu 2009 realizovaného projektu, s rozpočtem přes
7,5 milionu korun, bylo rekonstruovat a vybavit budovy objektu bývalých kasáren v Dělostřelecké ulici, v níž budou provozovány sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička.
Realizací projektu došlo k rekonstrukci objektu a vybavení
budovy (stacionář, kuchyňka, šatna, počítačová učebna, tkalcovna, keramická dílna, kanceláře a pracovny specializovaných odborníků, hygienické místnosti). Ve vzniklé sociálně
terapeutické dílně a stacionáři tak bude moci 10 klientů
s těžkým stupněm postižení zkombinovat práci v dílnách
s rehabilitací a odpočinkem ve stacionáři. Dalším 10 lidem se
středním stupněm postižení a prokázanou schopností vyššího

pracovního výkonu je poskytnuto v tkalcovské a keramické
dílně chráněné pracovní místo.
Součástí služeb o postižené je odborná pomoc logopeda,
psychologa, pedagoga a zdravotního pracovníka. Symbolem
celého zařízení se podle slov ředitelky OCH Rokycany stal motýl, který má představovat nastolenou pohodu.
Jak uvedla Ing. Alena Drlíková, vedoucí projektu a ředitelka
Oblastní charity Rokycany, žádost si příjemce zpracovával sám
na základě dlouhodobého záměru. „Velmi nám pomohly konzultace, kterých jsme se účastnili na ÚRR, pracovníci úřadu se
nám vždy snažili vyjít vstříc, účastnili jsme se rovněž semináře
pořádaného ÚRR,“ sdělila dále Drlíková.
Výzva č. 2, oblast podpory: 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci
Celkové výdaje projektu:
7 596 556 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
6 371 145,73 Kč

Nový vodní svět
v Jindřichově Hradci
Návštěvníci bazénu v Jindřichově Hradci mají od 1.listopadu 2009 k dispozici nově tři bazény, tři sauny, bufety a celou
řadu dalších novinek. Původní stavba z roku 1991 tak zejména
díky přístavbě relaxačního centra zvýšila svou plochu z 1250
na 2160 metrů čtverečních. Kromě vířivek a dalších atrakcí do
budovy přibyl výtah, takže se stala bezbariérovou. Milovníci sauny nyní budou mít možnost vybrat si hned ze tří typů,
v nabídce je ﬁnská, bylinná a infrasauna, novinkou je také
prostor pro koupání kojenců. „Je to jedna z největších staveb
v novodobých dějinách města,“ uvedl starosta Jindřichova
Hradce Karel Matoušek. Celková rekonstrukce plaveckého stadionu stála 174 milionů korun, přičemž 60 milionů činily dotace
z Regionálního operačního programu.
Výzva č. 3, oblast podpory: 2.2 Rozvojové projekty spádových center
Celkové výdaje projektu:
181 492 126 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
50 420 168 Kč

Nově upravené prostory bazénu v Jindřichově Hradci.

Lepší zázemí pro sportovní
a kulturní vyžití ve Vodňanech

Nově upravené prostory dílen stacionáře Pohodička.
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Město Vodňany dokončilo v říjnu 2008 realizaci projektu Rozšíření sportoviště víceúčelové haly, na který byla městem získána
ﬁnanční podpora z 2. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad. Celkové náklady na realizaci projektu byly
vyčísleny na 1,6 milionu korun, získaná dotace činila téměř
1,5 milionu Kč.

Město Vodňany nedisponovalo, kromě zázemí určených pro
školní zařízení, žádným objektem, kde by bylo možno pořádat
sportovní utkání na soutěžní úrovni. Víceúčelová hala v centru
města Vodňany a její zázemí nabízí jedinečnou příležitost pro
konání takovýchto sportovních utkání i společenských akcí – nejprve však bylo nezbytné v tomto objektu provést řadu úprav.
Původní hrací plocha nevyhovovala požadavkům pro konání
sportovních turnajů a zápasů na soutěžní úrovni, dalším problémem bylo, že taneční parket se v případě společenských událostí
musel montovat přímo na povrch sportoviště, který se tak ničil.
Realizací projektu bylo rozšířeno sportoviště na obou podélných
stranách o necelý metr, čímž plocha začala splňovat kritéria pro
konání soutěžních klání. Rozšíření bylo dosaženo ubouráním
prvního stupně ochozu. Byly pořízeny mobilní mantinely pro
ﬂorbal, nátěr palubové desky včetně nového „lajnování“ všech
hřišť pro halové sporty. V rámci projektu byl zakoupen nový mobilní taneční parket s celou novou konstrukcí.
Město si slibuje po ukončení projektu vyšší zájem sportovců
o konání soutěží na místní a regionální úrovni a pohodlnější
využívání objektu při konání společenských a kulturních akcí.
Manažerka projektu Gabriela Fošumová říká: „Projektovou žádost i veškerou administraci související s projektem jsme zpracovávali vlastními silami. Zúčastnili jsme se seminářů pro žadatele
i pro příjemce pořádané Úřadem Regionální rady. Nejpřínosnější
pro nás ale byly konzultace konkrétních záležitostí s pracovníky
oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích.“

Výzva č. 2, oblast podpory: 2.2 Rozvojové projekty spádových center
Celkové výdaje projektu:
1 600 597 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
1 480 552 Kč

Nový povrch ve sportovní hale ve Vodňanech.

CESTOVNÍ RUCH
Regenerace přístupového schodiště
k regionálnímu muzeu Čestice
Městys Čestice dokončil v dubnu roku 2009 po devítiměsíční
realizaci rekonstrukci schodiště k regionálnímu muzeu. Projekt byl významně podpořen z prostředků evropských fondů.
Celkové náklady na regeneraci přístupového schodiště činily
1,1 milionu korun a díky ﬁnanční podpoře získané v 2. výzvě
ROP NUTS II Jihozápad bylo čerpáno více jak 90 procent z těchto fondů.
Hlavním cílem rekonstrukce schodiště k Regionálnímu
muzeu v Česticích bylo odstranění škod způsobených jak
vlivem času, tak i podmínkami prostředí, ve kterém se
schodiště nalézá. K poškození schodiště došlo v neposlední řadě i následkem nevhodných stavebních úprav z šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Zásadním
přínosem mělo být oživení historického a kulturního dědictví Čestic – barokního zámku a pro nárůst potenciálu
cestovního ruchu na území mikroregionu s názvem Svazek
obcí šumavského Podlesí.

Opravený interiér regionálního muzea Čestice.

Stavebně projekt zahrnoval nové omítky do výšky 1,7 m, kompletní rekonstrukci elektroinstalace včetně výměny osvětlení,
výměnu stávající dlažby a prahu za kamenné, výměnu dvoukřídlých dveří, oken za repliky a kompletní výměnu stávajícího dřevěného schodiště napadeného červotočem. Dále došlo
k odvodnění zádveří a zateplení niky.
Dle slov koordinátora projektu ing. Pavla Záhorského
městys Čestice přípravou projektové žádosti pověřil externí firmu. „Účastnili jsme se dvou seminářů a využívali jsme
informace dosažitelné na webu Regionální rady,“ uvedl
ing. Záhorský a dále sdělil, že se spoluprací s ÚRR je ve
většině spokojen.
Výzva č. 2, oblast podpory: 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního
dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Celkové výdaje projektu:
Výše podpory z ROP JZ:

1 151 614 Kč
1 065 242,50 Kč

Chanovice poskytují nové
propagační materiály v rozšířeném
informačním centru
Z důvodu nedostatečné propagace nemohla obec Chanovice soupeřit se známějšími místy v širším regionu, která
mají dlouholetou tradici. Proto vyvstala nutnost dostatečného zviditelnění v očích turistů, kteří následně přinesou užitek pro tuto oblast. V přípravné fázi projektu
proběhly schůzky partnerů, kde se jednalo o konkrétní
podobě předkládaného projektu, náplni, aktivitách a strategii propagace. Následně byl projekt předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, který se nakonec na
realizaci projektu s názvem „Obec Chanovice a okolí
– příroda, historie, kultura řemesla a tradice pro návštěvníky Pošumaví“ podílel více než 90 procenty z celkové
částky 640 575 Kč.
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Celkovým cílem projektu byla jednotná propagace území jako
destinace cestovního ruchu zejména v sektoru venkovské turistiky prostřednictvím několika propagačních materiálů (publikace o zámku, publikace o přírodě, turistická publikace, skládačka
a papírové modely). Dále došlo k rozšíření vybavení a posílení
služeb poskytovaných v místním informačním centru.
Speciﬁcké cíle mimo jiné byly jednotná turistická propagace obce
a okolí, zvýšení atraktivity oblasti a tím i návštěvnosti, prodloužení turistické sezóny a zvýšení zaměstnanosti v regionu.
V rámci dokončení projektu proběhla v chanovickém skanzenu
dne 16. 5. 2009 velká veřejná akce zaměřená na propagaci výstupů projektu.
„Záměr a scénář projektu jsme si vytvořili sami, samotnou žádost
a závěrečné hodnocení nám zpracovala odborná poradenská ﬁrma,“ uvedl Petr Klásek, starosta Obce Chanovice. „Pro prvotní
informace jsme využili osobní schůzky na Úřadu Regionální rady
a následně odborný seminář. Spolupracujeme s pracovníky Úřadu
Regionální rady v Plzni, kteří nám odborně a lidsky pomohli a pomáhají. Důležitá je pro nás především jejich vstřícnost při osobních jednáních,“ dodal Klásek.

Podle slov ing. Ivana Svatoše, předsedy představenstva a.s.
a koordinátora projektu, byla velkým přínosem pro úspěšnost
projektu spolupráce při zpracování žádosti s externí agenturou
stejně jako důslednost při zpracování jednotlivých podkladů
žádosti. „Osobně jsme se rovněž účastnili seminářů a workshopů pořádaných Úřadem regionální rady a dotazy jsme často
konzultovali přímo s pracovníky úřadu, ať již přes e-mail nebo
přímo na předem domluvených osobních schůzkách. Se službami Úřadu Regionální rady jsme byli velmi spokojeni,“ uvedl
dále Svatoš.
Výzva č. 2, oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Celkové výdaje projektu:
18 344 657,42 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
8 624 294,92 Kč

Výzva č. 2, oblast podpory: 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu,
marketingu a produktů cestovního ruchu

Celkové výdaje projektu:
Výše podpory z ROP JZ:

640 575 Kč
592 530,99 Kč

V novém centru v Harmony Clubu v Písku naleznete prostory pro sport i relaxaci.

Hotel Podhrad nabízí svým
návštěvníkům kvalitnější služby

Den řemesel v Chanovicích.

Písek nabízí nové sportovně
relaxační centrum
Sportovně relační komplex Harmony Wellness Club o celkové
rozloze 1 300 m2 se stal v srpnu 2008 součástí integrovaného
bytového komplexu v Gregorově ulici v Písku také díky ﬁnanční podpoře ve výši 8 milionů korun, kterou čerpal žadatel IVAN
SVATOŠ a.s. z evropských fondů. ROP Jihozápad tak spoluﬁnancoval více než 47 procenty celkové náklady, které přesáhly
18 milionu korun.
Projekt byl zrealizován v objektu novostavby bytového domu,
který byl vystaven v centru města Písek v místě brownﬁeldu,
kde stávající budovy starého městského pivovaru byly v havarijním stavu. Cílem projektu bylo nabídnout širokou škálu dosud nenabízených volnočasových aktivit, které budou sloužit
nejen místním obyvatelům všech věkových kategorií, ale také
návštěvníkům města, čímž se podpoří rozvoj cestovního ruchu
a ekonomické prosperity města Písek.
V celém prostoru byly na třech poschodích provedeny vnitřní
úpravy tak, aby byl prostor rozdělen do několika různých sportovních oddělení. Jedná se o dvě horolezecké stěny, spinningový sál, sál pro aerobní a neaerobní cvičení, dva squashové
kurty a posilovnu s kardiozónou. Za účelem relaxace zde byl
vybudován whirlpool, sauna, solárium a masérna. Pro komplexnost nabízených služeb byla v prostorách Harmony zřízena také kavárna s hlídaným dětským koutkem, který umožňuje
návštěvu maminkám s dětmi.
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Smyslem projektu bylo dokončení revitalizace hotelu Podhrad
v Hluboké nad Vltavou, který byl sice v 90. letech minulého
století částečně zrekonstruován, nicméně stavební práce nebyly z důvodu ﬁnančních potíží minulého vlastníka dokončeny.
Hotel byl tak i přes svou původní slávu téměř 15 let uzavřen.
Stavební úpravy dosud nevyužívaných prostor objektu umožnily rozšíření služeb hotelu a tím tolik potřebné doplnění
kvalitní infrastruktury v oblasti cestovního ruchu. Realizace
projektu vedla především k přílivu nových návštěvníků, a to
jak do samotného ubytovacího zařízení, tak do celého regionu. Projekt byl zaměřen nejen na rozvoj hotelových služeb, ale
především na rozvoj města Hluboká nad Vltavou a na snížení
nezaměstnanosti v regionu.

Pohled na novou fasádu hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou.

Třetí etapa revitalizace hotelu, na kterou vlastník hotelu získal
dotaci z ROP Jihozápad, byla zaměřena zejména na vybudování
kuchyně a restaurace (zahrnující mj. lobby bar a salónek), vybudování bazénu, sauny, ﬁtness, včetně malé recepce a vybudování jednacího sálu.
Projektovou žádost žadatel AGRIPROD CZ a.s. zpracovával ve
spolupráci s externí ﬁrmou a předložil v 2. výzvě ROP Jihozápad. Díky schválení projektu tak získal z evropských fondů
45 procent z nákladů, které dosáhly necelých 26 milionů korun.
„Přípravu projektu pro nás zajišťoval v plné míře externí zpracovatel,“ uvedla ředitelka hotelu Podhrad paní Havlová.
Výzva č. 2, oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Celkové výdaje projektu:
25 849 471 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
11 736 499,60 Kč

Rozhledna na Kleti prošla
komplexní rekonstrukcí
Rozhledna na vrcholku hory Kleť je jedním z turisticky nejatraktivnějších míst regionu Českokrumlovska. Rozhledna je
zaregistrována od roku 1958 jako nemovitá kulturní památka, jedná se o nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách jejíž
bohatá a dlouholetá historie je spojená s geograﬁi, turistikou
i astronomií. V posledních letech rozhledna i sousedící turistická chata trvale chátraly – komplexní stavební rekonstrukcí
prochází rozhledna vůbec poprvé. Cílem projektu bylo oživit
tuto kulturní nemovitou památku, zatraktivnit ji a zpřístupnit ji pro všechny skupiny, včetně speciálních akcí pro handicapované. V rámci projektu proběhla komplexní stavební
rekonstrukce objektu, v prostorách rozhledny bylo otevřeno
nové informační centrum s jedním zaměstnancem, sloužící pro
bezplatné poskytování informací o celém souboru služeb cestovního ruchu na území regionu i mikroregionu – to vše za
přispění programu ROP Jihozápad částkou 8 406 269 Kč. Uvnitř
rozhledny je trvale umístěna výstava s přírodopisnou a historickou tématikou. Rozhledna byla ihned po rekonstrukci opět
celoročně zpřístupněna veřejnosti.
Výzva č. 2, oblast podpory: 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního
dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Celkové výdaje projektu:
Výše podpory z ROP JZ:

9 280 016,00 Kč
8 010 973,92 Kč

Hezčí kempování u Lipna
Smyslem projektu Rekonstrukce kempu a pensionu U Kukačků
bylo zrekonstruovat a zmodernizovat kemp a pension, který
se nachází na břehu vodní nádrže Lipno nedaleko obce Horní
Planá. Rozsah a zaměření investiční etapy projektu vycházely
ze stávajícího stavu areálu kempu a objektu pensionu – dotace
na projekt činila 2 431 047 Kč.
Projekt vyřešil rekonstrukci budovy sociálního zařízení v kempu, provedení zemních prací tak, aby byly zpevněny cesty
v areálu celého kempu, zateplení budov pensionu, zavedení technologie vytápění budov pensionu a instalace solárního zařízení pro ohřev TUV. Rekonstrukce kempu a pensionu
U Kukačků přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity kempu, pensionu i regionu, a tím také ke zlepšení kvality života obyvatel. Dále tento projekt svou realizací přispěl
k posílení infrastrukturní vybavenosti pro cestovní ruch, a tím
zvýší potenciál celého území.
Výzva č. 2, oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Celkové výdaje projektu:
5 180 939,30 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
2 431 047 Kč

Albatros*** na Lipně
Projekt Novostavba Garni hotelu ALBATROS řeší zlepšení turistické infrastruktury v rámci obce a regionu Lipenska, zaměřuje
se na vytvoření potřebného turistického zázemí pro klientelu střední třídy, pro letní i zimní sezónu - zejména vytvoření
ubytovacích kapacit pro oblast Lipna, zimní středisko Ski areál
Kramolín.
Cílem projektu bylo dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionu a posílení vzájemné provázanosti atraktivit cestovního ruchu a jejich dostupnosti. Vytvoření hrubých
pracovních míst v cestovním ruchu na území regionu (přímé
vytvoření 5-ti pracovních míst). Kladné reakce příjemce zaznamenal i od provozovatelů služeb v cestovním ruchu orientovaných na sportovní a kulturní vyžití. „Tyto kapacity jsou na
Lipně téměř neomezené a provozovatelé těchto služeb spolupráci s naším hotelem vítají. Okolí hotelu a hotel samotný je
velmi atraktivní a leží ve vyhledávané turistické oblasti přímo
na břehu Lipenské přehrady. Hotel je jak v zimě, tak v létě velmi dobře přístupný a má proto ty nejlepší předpoklady, aby se
stal vyhledávaným ubytovacím zařízením a přispěl tak k rozvoji cestovního ruchu v regionu“, uvedl majitel hotelu.
Výzva č. 2, oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Celkové výdaje projektu
18 900 000 Kč
Výše podpory z ROP JZ
10 584 000 Kč

Opravená rozhledna na vrcholu Blanského lesa – na Kleti.

Pohled na hotel ALBATROS.
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Nová trasa pro cyklisty
vede malebným krajem Sušicka

V Plzni se můžete vydat bruslit
do nové haly na Košutce

Předmětem projektu Otavská cyklistická stezka Sušice – putování
krajem Karla Klostermanna je výstavba cyklostezky v délce 11 km
s pevným povrchem a celoroční údržbou, v maximální míře oddělená od motoristů. Vzhledem k cílové skupině, kterou představují
rodiny s dětmi a vícečlenné rodiny, jsou součástí stezky zastávková místa s přístřeškem, informační tabulí a doplňkovým vybavením pro děti (houpačky, průlezky a lavičky). Na trase je několik
zastavení, kde jsou umístěny informace pro cyklisty.
Cílem projektu je využít potenciál území Sušicka pro rozvoj cestovního ruchu a rovněž podpořit zvýšení podílu šetrných způsobů dopravy. Realizace záměru má pozitivní vliv na atraktivitu
lokality a zvýšení počtu návštěvníků. Tento efekt se dále promítá
do místní ekonomické situace a vytváří příznivější podmínky pro
růst kvality služeb v příhraniční oblasti.

Projekt Výstavba areálu zimního stadionu Plzeň - Košutka
řešil výstavbu multifunkčního sportovního areálu se dvěma
ledovými plochami s parametry pro konání sportovních klání
nejvyšší úrovně a řadou doprovodných aktivit. Po dokončení
realizace akce nově vznikla společně s nezbytnou doprovodnou infrastrukturou restaurace s kapacitou 56 míst, ﬁtness
a prodejna sportovních potřeb. Výstavbou nového zimního
stadionu v Plzni se výrazně zlepšila nabídka kvalitních zimních ploch, které budou využívány celoročně a uspokojí potřeby veřejnosti. Návštěvníkům regionu nabídne ucelenou
nabídku služeb cestovního ruchu.
Moderní areál s vysokou úrovní veškerého vybavení i zázemí
a zároveň jeho víceúčelovostí se stane centrem sportovních,
společenských i kulturních aktivit a současně přinese synergický efekt pro zvýšení atraktivity města Plzně jako turistické
destinace.

Výzva č. 2, oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Celkové výdaje projektu:
32 699 170 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
30 246 732 Kč

Výzva č. 2, oblast podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Celkové výdaje projektu:
250 765 089,12 Kč
Výše podpory z ROP JZ:
100 860 884,00 Kč

pour féliciter

2010

Pevné zdraví, hodně spokojenosti,

Nová ledová plocha v Plzni splňuje parametry pro sportovní klání na nejvyšší úrovni.

osobních i pracovních úspěchů
vám v novém roce 2010 přeje

Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad

Kontakt:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice
Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Telefonní číslo pro informace: +420 389 058 600
E-mail: info@rr-jihozapad.cz
Internet: www.rr-jihozapad.cz
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