Jedny z nejlépe
čerpajících okresů

Kde jsou evropské peníze vidět

Ing. Jiří Fišer,
starosta města Tábor

V čem vidíte přínos ROP pro
město Tábor?
Především v tom, že jsme
mohli realizovat projekty, na
které by se v běžném rozpočtu
města hledaly prostředky jen
obtížně a dlouhá léta. Město
celkem získalo do roku 2014 z
tohoto zdroje částku 225 milionů korun. Jako jeden příklad
za všechny bych uvedl Odpočinkovou zónu Komora, která
je známá zejména tím, že se v
ní konaly dva světové šampionáty v cyklokrosu. Zóna,
kterou veřejnost neustále intenzivně využívá, by s náklady přes 90 milionů korun
pravděpodobně nikdy nevznikla nebo jen v omezené
formě. Obdobně pak například Odpočinková zóna Jordán a další projekty.

DALŠÍ PŘÍKLADY staveb a úprav, které se podařilo zajistit díky dotacím z Regionálního operačního programu Jihozápad. Na snímku vlevo nová expozice v městském
muzeu v Týně nad Vltavou, vpravo Muzeum knihtisku a knihy v Plzni.

Dotace se daří čerpat, zaznělo na konferenci
Mgr. Rudolf Salvetr,
starosta města Klatovy

Okres Klatovy patří mezi nejlépe čerpající okresy. Čemu tento
úspěch přisuzujete?
Města a obce se snažily využít nabízené příležitosti, která jim poskytla šanci na realizaci dlouhodobě připravovaných projektů. Mnohé z
nich však ležely v šuplících,
protože ze svých rozpočtů na
ně nebyly schopny obce dosáhnout. Vysoká kvalita jejich zpracování spolu s dobře
podanými žádostmi byly určitě podstatným faktorem,
nikoliv však jediným předpokladem pro úspěšné čerpání evropských finančních
prostředků. Nesmírně důležitá byla i mravenčí práce a
zkušenosti administrátorů
projektů.

Přes 900 kilometrů opravených silnic, osm nových či zrekonstruovaných domovů pro
seniory, ale také téměř miliarda korun na zvelebení veřejných prostranství.
I to se v minulých letech podařilo v Jihočeském a Plzeňském kraji díky dotacím z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
(ROP Jihozápad).
Ten je jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013.
Zaznělo to na Výroční konferenci ROP Jihozápad, která
se 1. prosince uskutečnila
v českobudějovickém Clarion
Congress Hotelu.
Přestože programové období bylo formálně ukončeno
v roce 2013, poslední finance
z ROP Jihozápad příjemci dotací dočerpávají ještě letos a
proplácet se bude do poloviny
příštího roku.
„Právě v letošním roce jsme
proplatili největší objem financí na úspěšné projekty.
Konkrétně se jedná o částku ve
výši 3,3 miliardy korun,“ uvedl Karel Hron, pověřen vede-

ÚČASTNÍCI Výroční konference ROP Jihozápad, která se uskutečnila
1. prosince v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu.
ním Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad. Doplnil, že v rámci ROP
Jihozápad bylo v období
2007–2013 předloženo celkem
3430 projektových žádostí
v celkové hodnotě vyšší než 55
miliard korun. K dnešnímu

dni je proplaceno 1027 projektů za více než 16,6 miliardy korun.
Jedna z nejvyšších dotací
z Evropské unie prostřednictvím ROP Jihozápad zamířila
v uplynulých letech na projekt výstavby městského

okruhu Domažlická – Křimická v Plzni a jednalo se o 445 milionů korun.
Významné částky mířily
i do dalších dopravních staveb, například na projekty
spadající do Programu modernizace komunikací II. a III.
třídy bylo určeno více než 1,9
miliardy korun.
Na moderní železniční vozidla pro Jihočeský a Plzeňský kraj bylo dohromady vyčleněno téměř 311 milionů korun.
„Další významná podpora
ve výši 167 milionů korun byla určena například na novostavbu Divadla Jízdecká v
Plzni, 43 milionů šlo na revitalizaci rekreačního areálu
města Blatná, přes 48 milionů
podpořilo relaxační centrum
Štruncovy sady, téměř 60 milionů pak modernizaci a přístavbu plaveckého bazénu v
Jindřichově Hradci. Dotace ve
výši necelých 125 milionů korun podpořila vybudování afrických a asijských expozic
Zoologické a botanické zahrady v Plzni, přes 113 milionů zase bylo určeno centru

vodní zábavy Kdyně,“ uvedl
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a
náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.
V regionu Jihozápad již bylo díky regionálnímu operačnímu programu nově postaveno nebo rekonstruováno více než devět set kilometrů silnic druhé a třetí třídy, na něž
získal téměř 6,3 miliardy korun z fondů Evropské unie a
národních zdrojů.
Na místní komunikace byly
vyčleněny více než 2 miliardy
korun, určené na rekonstrukci či výstavbu 231 kilometrů.
V sociální oblasti pak mířilo do regionu téměř 300 milionů korun na rekonstrukci či
výstavbu domovů pro seniory, přičemž jich vzniklo nebo
bylo zvelebeno osm.
Dalších zhruba 732 milionů
korun pomohlo zlepšit stav
veřejného prostranství a přes
947 milionů korun podpořilo
kulturní památky. Zařízení
pro volnočasové aktivity získala dotaci takřka 1,3 miliardy korun.

Události ROP Jihozápad v kostce: den otevřených dveří i soutěž
Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad organizoval letos několik publicitních akcí, které byly určené široké veřejnosti. Cílem
bylo zvýšit povědomí veřejnosti o Regionálním operačním programu Jihozápad a
představit jeho úspěšně realizované projekty.
První událostí roku byly
oslavy Dne Evropy, které se
tentokrát uspořádaly na obou
územních pracovištích ÚRR
JZ formou dne otevřených
dveří. V pondělí 11. 5. byly úřady zpřístupněny veřejnosti
mezi 9. a 14. hodinou. V českobudějovickém sídle ÚRR JZ se
v každou celou hodinu konaly
organizované prohlídky se zaměstnancem úřadu, který je
seznámil s chodem instituce a
představil jednotlivá oddělení. Následně se návštěvníci
mohli občerstvit v zasedací
místnosti a zároveň se dozvěděli více informací o hlavních
přínosech Regionálního operačního programu NUTS II Ji-

ZÁBAVNÝ DEN uspořádal ROP Jihozápad v hlubocké zoologické zahradě 20. června.
hozápad. Po skončení prezentace byla pro zájemce připravena soutěž, kde bylo možné
získat hodnotné ceny v podobě propagačních předmětů
Regionálního
operačního

programu NUTS II Jihozápad.
Dalšími publicitními událostmi byly dětské dny. Zpestřit dětem jejich den se pokusil
ROP Jihozápad v zoo. Dvacátého června se uskutečnil Zá-

bavný den s ROP Jihozápad v
Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. „Nejen pro děti jsme si
připravili mnoho zajímavých
soutěží, které nás nechaly nahlédnout do povědomí veřej-

nosti o Evropské unii. O několik dní později jsme se přesunuli do plzeňské zoo. Tento
dětský den se konal v rámci
týdne afrických a asijských
zvířat u příležitosti 5. výročí
otevření nových afrických a
asijských expozic v Zoo Plzeň.
I zde byl pro návštěvníky připraven bohatý program a věcné ceny. Děti si mohly zaskákat na nafukovacím hradu nebo si nechat vyobrazit podobiznu zvířete na obličej. Pro
starší pak byla připravena vědomostní soutěž nebo si mohli
poskládat obří puzzle. Na své
si přišli i dospělí, kteří svůj
mozek potrápili v hlavolamové herně,“ popisuje Karel
Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad. „Prvním červencem jsme následně
odstartovali čtvrtý ročník
soutěže KOMPAS, tentokrát
s heslem Cestuj s ROP Jihozápad,“ doplňuje Karel Hron.
Podstatou soutěže bylo cestování napříč Plzeňským a Ji-

hočeským krajem a návštěva
16 vybraných projektů podpořených financemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Každý týden probíhalo slosování, kde na několik šťastlivců čekaly hodnotné ceny v podobě propagačních předmětů
ROP Jihozápad a partnerů
soutěže.
„Jsme rádi, že jsme na konferenci mohli vyhlásit i tři
projekty, které získaly od soutěžících nejvíce hlasů. Ocenění si převzali Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy,
v jehož městě se nachází dva ze
tří nejlepších projektů – Pavilon skla a letní kino. Třetím
nejnavštěvovanějším a zároveň nejoblíbenějším projektem tohoto ročníku soutěže se
stalo koupaliště v Nýřanech.
Cenu převzal starosta města
Ing. Jiří Davídek,“ popisuje
Jaromír Slíva, místopředseda
Regionální
rady
regionu
soudržnosti Jihozápad.

