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Evropská komise potvrdila správnost
vyplacených ﬁnancí z ROP Jihozápad
ROP Jihozápad úspěšně pokračuje v čerpání evropských dotací. Platební a certiﬁkační orgán Ministerstva ﬁnancí České republiky prověřil a následně schválil k 3. certiﬁkaci 61,5 milionu
eur vyplacených na projekty ROP Jihozápad, a to za období od
poloviny září 2011 do konce dubna 2012. Na základě tohoto
kroku zaslala Evropská komise již v září na účet Ministerstva
ﬁnancí celou tuto částku, čímž uznala prostředky proplacené
z ROP Jihozápad za oprávněné a potvrdila efektivitu systému
řízení a kontrol na úrovni ROP Jihozápad.
ROP Jihozápad se řadí v rámci certiﬁkovaných ﬁnančních prostředků k nejúspěšnějším operačním programům v České republice. Certiﬁkováno bylo již 267 milionů eur, tedy přibližně
42 % celkové alokace programu. V září navíc odeslal ROP Jihozápad žádost o kontrolu a platbu dalších 459 milionů korun.
Tato žádost je součástí již 4. certiﬁkace a zahrnuje výdaje projektů za certiﬁkační období od 1. května do 15. srpna letošního roku. Schválení uvedených prostředků se očekává ze strany
Evropské komise v průběhu několika nejbližších měsíců.

ROP Jihozápad schválil projekty
19. a 22. výzvy
Výbor Regionální rady ROP Jihozápad na svém zasedání, které se konalo 13. září, schválil k realizaci dalších 25 projektů.
V rámci 19. výzvy bylo podpořeno 23 projektů za téměř 196
milionů korun. Finance budou využity na podporu odborného
vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. V rámci
22. výzvy byly podpořeny 2 projekty za 18 milionů korun zaměřené na rekonstrukci veřejných prostranství a ulic v Českých
Budějovicích.
19. výzva, která je určena středním a vyšším odborným školám,
je speciﬁcká svým úzkým tematickým zaměřením. Podpořeny
byly projekty určené na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, jež umožňují realizovat modernizované
vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Součástí investic jsou i úpravy budov škol, které jsou nezbytné pro zavádění nových technologií. Z celkového počtu
34 předložených žádostí bude podpořeno jedenáct projektů
v Jihočeském a dvanáct projektů v Plzeňském kraji.
22. kontinuální výzva ROP Jihozápad je zaměřena na předkládání dílčích projektů v rámci tematického integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013.

Obsah čísla:
• Evropská komise potvrdila správnost
vyplacených ﬁnancí z ROP Jihozápad
• ROP Jihozápad schválil projekty 19. a 22. výzvy
• Záchrana gotického hradu Soběslav vítězem KOMPASu
• Výbor Regionální rady schválil přesun prostředků
v rámci 23. výzvy
• Zámek Lnáře přivítal Výroční konferenci ROP Jihozápad
• Projekt revitalizace náměstí T. G. Masaryka
v Dobřanech získal další ocenění
• Semináře pro příjemce 19. výzvy
• Modrý žralok RegioShark brázdí Plzeňský kraj
• V Horní Bříze mají moderní prostory pro vzdělávání
• Lávka v Českém Krumlově otevřena
• Starý Plzenec bude mít novou vozovku
• V Táboře mají největší muzeum čokolády a marcipánu
• Rokycany otevřely První městský park
• Domov Matky Vojtěchy za necelých 50 milionů korun
se otevírá lidem trpícím Alzheimerem
• Opravené Štruncovy Sady zvou Plzeňany k odpočinku

Díky dotaci ROP Jihozápad již začala rekonstrukce veřejných
prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská
stoka). Práce budou probíhat pravděpodobně do konce února
2013 a vyžádají si 12,1 milionu korun z prostředků ROP Jihozápad. Další projekt podpořený dotací 6 milionů korun zahrnuje rekonstrukci veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova
I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova). Rekonstruovaná silnice
by měla být otevřena začátkem února příštího roku.

Záchrana gotického hradu Soběslav
vítězem KOMPASu
Nejlepším projektem ROP Jihozápad se stala Záchrana gotického hradu Soběslav. Rozhodlo o tom téměř 6 tisíc hlasujících soutěže KOMPAS, kteří své příspěvky zasílali od
1. července do 31. srpna. Gotický hrad je jednou z nejvýznamnějších památek Soběslavi i regionu a veřejnosti slouží od roku 2010 také jako městská knihovna. Navenek hrad nedoznal změn, interiér ale tvoří prosklený
kontejner s vloženým mezipatrem pro účely knihovny. Kontejner navazuje na původní kamenné zdi a impozantní prostory hradního paláce. Z knihovny je tak možné vidět celý
povrch vnitřku hradu. Hlasující zaujal projekt zejména svoji

Gotický hrad v Soběslavi.

1

originalitou a estetickým pojetím. Na druhém místě soutěže
KOMPAS skončil projekt Otavské cyklistické stezky Sušice a natřetím Sanace a revitalizace areálu „RYBENA“, který se nachází v centru Tachova. Hlasující mohli vyhrát celou řadu zajímavých cen, jako byly například víkendové pobyty ve vybraných
ubytovacích zařízeních na Šumavě, GPS navigace, dárkové VIP
balíčky či roční předplatné deníku MF Dnes. Více o soutěži
i úspěšných projektech se dočtete na www.rr-jihozapad.cz/
kompas.

Výbor Regionální rady schválil přesun
prostředků v rámci 23. výzvy
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na
svém říjnovém zasedání schválil navýšení alokace 23. výzvy,
respektive podoblasti 3.1D, která je zaměřená na výstavbu
a rekonstrukci turistických cest a sportovišť. Jedná se například o pěší stezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště, koupaliště, akvaparky, sjezdovky a hřiště. Alokace byla
navýšena ze 140 milionů na 160 milionů korun.
Součástí 23. výzvy ROP Jihozápad, která byla Výborem Regionální rady schválena na začátku července letošního roku, jsou
dále tyto podoblasti podpory: 3.1A Výstavba turistických cest
(pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení, 3.1B Výstavba a modernizace zařízení určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness)
a 3.1C Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch a Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení
pro kongresovou turistiku. V rámci jednotlivých podoblastí
však nemohou být podpořeny například projekty rekonstrukce stávajících cyklostezek a cyklotras, nové ubytovací kapacity či golfová hřiště.
Ukončení příjmů žádostí jednotlivých podoblastí 23. výzvy, je
v průběhu října a listopadu letošního roku. Realizace všech
projektů 23. výzvy by měla být ukončena nejpozději do
roku 2014.

Projekt revitalizace náměstí
T. G. Masaryka v Dobřanech získal
další ocenění
Po loňské ceně v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získalo město Dobřany další ocenění. Nyní se může pyšnit
jednou z hlavních cen 11. ročníku soutěže „Cesty městy“ pořádané nadací Partnerství. Cílem soutěže je mimo jiného zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení, která se mohou stát
inspirací pro ostatní obce a města. Komisi zaujalo na projektu
města Dobřany zejména to, jak pomohl vyřešit dlouhodobé
problémy s dopravou v centru města. Díky projektu zde došlo
ke zklidnění dopravy, vytvořil se dostatek míst pro parkování,
zvýšila se bezpečnost a komfort chodců. Projekt získal dotaci
v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad. „Četná ocenění projektů
podpořených z ROP Jihozápad vnímáme jako doklad kvality
předkládaných investičních záměrů,“ dodává Mgr. Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad.

Zámek Lnáře přivítal Výroční
konferenci ROP Jihozápad
Výroční konference ROP Jihozápad, která představila pohled
na budoucnost čerpání evropských dotací v budoucnosti, shrnula výsledky programu ROP Jihozápad v letošním roce a oﬁciálně vyhlásila výsledky soutěže Kompas, proběhla 1. října na
zámku Lnáře. Ivo Grüner, předseda Výboru Regionální rady
na setkání zdůraznil, že regionální struktura čerpání má svůj
význam v jednodušší, užší i pružnější komunikaci s příjemcem
dotace a že regiony mají dostatečný potenciál k čerpání. Ivana
Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, na konferenci shrnula aktuální
informace o fungování ROP Jihozápad, poukázala na vybrané
konkrétní přínosy z realizace jednotlivých projektů pro region a představila oblasti, do kterých půjdou další alokované
prostředky programu. Vyhlášení výsledků soutěže Kompas
se osobně zúčastnili zástupci jednotlivých projektů, které obsadily první tři místa. Za vítěze si cenu převzal místostarosta
Soběslavi Vladimír Drachovský. Ivana Makovičková zhodnotila
soutěž takto: „Myslím si, že právě dokončené projekty vypovídají o ROP Jihozápad nejvíce. Z velkého počtu zajímavých
a přínosných projektů bylo velmi těžké nominovat soutěžní
patnáctku. Jsem tak ráda, že vybrané projekty byly hodnoceny
pozitivně i veřejností o čemž vypovídá velký počet hlasujících
a kladné reakce.“ Neformální konferenci uzavřela originálně
vedená prohlídka prostor zámku Lnáře.
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Rekonstruované náměstí T. G. Masaryka v Dobřanech.

Semináře pro příjemce 19. výzvy
V souvislosti se schválením příjemců 19. výzvy ROP Jihozápad
proběhly již tradičně semináře pro příjemce. 10. Října se uskutečnil seminář v Plzni, 24. října potom v Českých Budějovicích.
19. výzvu vyhlásil Výbor Regionální rady k předkládání projektových žádostí v rámci ROP Jihozápad na projekty středních
a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného
vzdělávání. Podpořen bude zejména nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií s cílem modernizovat výuku.
Pro žadatele je v této výzvě připraveno celkem 194,7 mil. Kč.

PENÍZE Z EU POMÁHAJÍ
Modrý žralok RegioShark
brázdí Plzeňský kraj

Lávka v Českém Krumlově
otevřena

V září vyjely na trať nové
vlaky Českých Drah řady
844 RegioShark. Modrobíle
zbarvené soupravy připomínající žraloka patří mezi
nejmodernější a nejbezpečnější typ vlaků u nás. České
dráhy pořídily pro Plzeňský
kraj celkem 9 kusů - dvě dieselové mašiny nakoupily za
vlastní prostředky, na zbylých sedm čerpaly dotace
prostřednictvím Regionálního operačního programu
(ROP) Jihozápad z fondů
Evropské unie. Vlaky RegioRegioShark v železniční stanici.
Shark jsou bezbariérové
- mají sníženou podlahu, univerzální prostory pro kočárky, jízdní
kola a velká zavazadla.
Slavnostního křtu nové mašiny RegioShark se 21. září účastnil
hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec: „Další moderní vůz
v Plzeňském kraji jistě zvýší počty cestujících železniční dopravou
a současně zvětší oblibu cestování vlakem.“

V Českém Krumlově byla znovuotevřena oblíbená dřevěná
lávka přes Vltavu, která byla kvůli rekonstrukci od května uzavřena. Díky dohodě investora s dodavatelem se práce podařilo
urychlit z 25 na 16 týdnů. Uvedena byla do předčasného užívání a do listopadu na ní budou pokračovat drobné dokončovací
práce. Obnovená lávka u mostu Na Plášti je dlouhá bezmála
41 metrů a široká 2,4 metru. Rekonstrukce lávky přes Vltavu
u mostu Na Plášti stála zhruba osm milionů korun, ROP Jihozápad na uznatelné náklady přispěje 85 procenty.

Starý Plzenec bude mít
novou vozovku
Ve Starém Plzenci byla zahájena rekonstrukce místní vozovky. Součástí projektu je rovněž úprava navazující křižovatky
a sjezdů, a to včetně doprovodných ploch pro pěší a točny
autobusů veřejné dopravy. Díky dotacím ROP Jihozápad se
tak výrazně zvýší bezpečnost občanů a poklesne hluk. Silnice bude otevřena v příštím roce. Projektu „Průtah Starý Plzenec III/18026, Radyňská ulice – rekonstrukce“ byla v rámci 20. výzvy ROP Jihozápad přislíbena dotace ve výši téměř
38 milionů Kč.

V Táboře mají největší muzeum
čokolády a marcipánu

Nový vlak Českých Drah řady 844 RegioShark. Foto: www.ceskedrahy.cz.

V historickém centru Tábora se veřejnosti otevřelo Muzeum
čokolády a marcipánu. Je největší svého druhu v Česku a jedno z největších v Evropě. Vzniklo ve třech spojených domech
v centru památkové rezervace na ploše přes 1000 metrů čtverečních. Vybudování muzea včetně náročné rekonstrukce
domů stálo 34 milionů korun, z čehož velká část byla hrazena
z dotace ROP Jihozápad. V expozicích muzea, které se
rozkládají od sklepa až po půdní prostory, se mohou zájemci
dozvědět téměř vše o historii čokolády. Pro návštěvníky je připraven i pohyblivý model putování kakaového bobu z plantáží
až do obchodu s čokoládou. Stylizovaný salonek, kde je prezentována historie evropských čokolaterií, evokuje prostředí
17. století i s dobovou hudbou.

V Horní Bříze mají moderní
prostory pro vzdělávání
Ve středu 3. října se uskutečnilo slavnostní otevření nové budovy praktického vyučování Střední školy Horní Bříza doprovázené zároveň Dnem otevřených dveří. V novém objektu
v sousedství stávající školní budovy bude nyní probíhat veškerá
praktická výuka všech školou vyučovaných řemeslných oborů,
která byla dosud realizována v zastaralých objektech. V budově byla zřízena především kamnářská laboratoř pro perspektivní obor kamnář, bylo nakoupeno vybavení dílen ostatních
řemeslných oborů, interaktivní tabule a soubor výpočetní
techniky, která modernizuje a zkvalitňuje výuku. Projekt výstavby víceúčelového objektu pro praktickou výuku žáků
a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání, který
je spoluﬁnancovaný v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad, čeká na
ﬁnanční ukončení.

Muzeum čokolády a marcipánu. Foto: www.muzeumcokoladyamarcipanu.cz.
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Rokycany otevřely
První městský park
První městský park byl v červenci otevřen v centru Rokycan.
Cílem rekonstrukce původního parku bylo jak jeho rozšíření,
tak zkvalitnění a zpřístupnění prostor „Starého hřbitova“.
Park, který dostal nově jméno “U Plzeňské brány“, rekonstrukcí získal zajímavé architektonické prvky v podobě vodní fontány s kamennou stuhou a neobvyklé lavičky nazvané „Labyrint“
z dílny Václava Fialy. Provedená rekonstrukce rovněž přináší
veřejné osvětlení, včetně nasvícení kostela Nejsvětější Trojice
i cestní síť spolu se zajímavými sadovými úpravami. Nechybí
ani informační tabule. Úplnou novinkou je pak zprůchodnění
parku ve směru od autobusového a vlakového nádraží. Projekt
„Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku“ podpořený z ROP Jihozápad umožnil uskutečnit záměr starý téměř
sto let. Projekt čeká na proplacení dotace.

Domov Matky Vojtěchy za necelých
50 milionů korun se otevírá lidem
trpícím Alzheimerem
V Prachaticích se v září otevřel Domov Matky Vojtěchy, který slouží lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními
typy demencí v pokročilých stádiích. První klienti by se měli do
Domova stěhovat již letos v listopadu. Projekt, jehož celkové
investiční náklady činily více než 47 milionů korun, bude hrazen z větší části (okolo 26,5 milionu korun) z prostředků ROP
Jihozápad.

Péče o pacienty je založena například na muzikoterapii či
bazální stimulaci, tedy konceptu, který umožňuje lidem
s poruchami vnímání a hybnosti zlepšovat cílenou stimulací
smyslových orgánů svůj stav. Každý klient Domova bude mít
individuální plán péče, jenž vychází z osobní anamnézy a historie dané osoby. Objekt Domova zahrnuje 10 jednolůžkových
a 8 dvoulůžkových pokojů.

Opravené Štruncovy Sady
zvou Plzeňany k odpočinku
Dne 24. září otevřelo město Plzeň rekonstruovaný areál Štruncových Sadů. Upravený park u soutoku Radbuzy a Mže nabízí
návštěvníkům víceúčelové sportoviště a dětské hřiště, lezeckou a boulderingovou stěnu, skateboardové centrum, cyklostezky a dráhu pro inline bruslaře. Vznikla zde také venkovní
galerie s místy pro umělecké artefakty a plochami pro grafﬁti.
Náročný projekt ﬁnančně podpořil Regionální operační program (ROP) Jihozápad zhruba 50 miliony korun.
Při slavnostním otevření parku řekl Ivo Grüner, předseda Regionální rady ROP Jihozápad: „Proměna Štruncových sadů
mě velmi pozitivně překvapila. Myslím, že takovýto prostor
Plzeňané doposud postrádali. Věřím, že sady v této podobě
pozvednou celou oblast centra a stanou se zelenou oázou
města.“

Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích. Foto: www.alzheimerpt.cz.

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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Štruncovy Sady v Plzni.

