SOUTĚŽ

2. 7. – 31. 8. 2012

ROP Jihozápad ve ﬁnále
Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad
(ROP Jihozápad) slouží k čerpání dotací z fondů Evropské
unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském
a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007 – 2013
subjektům jak veřejného, tak soukromého sektoru 633,7 milionu eur.
Programovací období ROP Jihozápad se pomalu, ale jistě chýlí
ke konci. Již nyní máme podepsáno více jak 600 smluv o poskytnutí dotace, čímž je vyčerpáno přes 80 % dostupných prostřed-

ků. Dokončených projektů den za dnem přibývá. Veřejnost
tak může využívat zhruba 450 z nich. Naším cílem, potažmo
cílem i této soutěže, je prezentovat alespoň hrstku z velkého počtu zajímavých projektů. Chtěli bychom také vyzdvihnout jejich kladný přínos. Doufáme, že nezůstanete pouze
u těchto projektů, ale navštívíte nebo využijete i další. Inspiraci
na výlet za projekty ROP Jihozápad naleznete v letních měsících
na regionální záložce internetového zpravodajství iDnes.cz.
Celkový přehled podpořených projektů ROP Jihozápad pak
dohledáte na www.rr-jihozapad.cz.

Soutěž Kompas – hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad
Vyber nejlepší projekt ROP Jihozápad, hlasuj a vyhraj hodnotné ceny!
Cílem soutěže je najít nejlepší projekt ﬁnancovaný za podpory Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad). Hodnotit můžete podle zajímavosti, potřebnosti, přínosnosti…

Jak se
zúčastnit?

Kolikrát
je možno
hlasovat?

Vyber projekt, klikni na políčko „hlasuj“, vyplň formulář, potvrď a je to!
Na www.rr-jihozapad.cz/kompas je prezentováno 15 soutěžních projektů.
Z došlých hlasů losujeme zhruba jednou za dva týdny.

Čím více hlasů pošleš, tím více šancí na výhru máš!
Odevzdat hlas je možno několikrát během soutěže – respektive pokaždé po skončení
posledního losování. Během každého hlasování může hlasující udělit pouze jeden hlas.
Soutěž má celkem pět kol (5 hlasování + 5 losování o ceny).

Kdy
soutěž
probíhá?

Hlasovat lze mezi 2. 7. – 31. 8. 2012

Co mohu
vyhrát?

Během letních prázdnin se můžete zúčastnit celkem čtyř losování o zajímavé, drobnější ceny.
Lákadlem mohou být čtyři GPS navigace, o které v těchto prázdninových kolech hrajeme.
Celá soutěž vyvrcholí posledním, pátým losováním. V září získají čtyři šťastlivci hlavní cenu
– víkendový pobyt pro dvě osoby ve vybraných penzionech na Šumavě. Vždy můžeš
poslat jeden hlas do každého losování. Do slosování o hlavní ceny budou zapojeny
všechny hlasy. Přehled cen a harmonogram losování naleznete na poslední
straně tohoto bulletinu.

Bližší informace na

www.rr-jihozapad.cz/kompas
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Záchrana gotického hradu – Soběslav

Rekonstrukce městského divadla Prachatice

Od roku 2010 je uvedena do provozu městská knihovna v nově zrekonstruovaném severním křídle (hradního paláce) městského gotického
hradu. Ten byl vystavěn ve 14. století jako součást
městského opevnění a patřil k významným
sídlům rodu Rožmberků. Dnes je hrad
jednou z nejvýznamnějších památek
Soběslavi i regionu. Samotná
knihovna je dimenzována až na
35 tisíc svazků. Čtenáři mohou využívat také počítače
s připojením na internet.
Samozřejmostí je i bezbariérový přístup.

Městské divadlo na Velkém náměstí v Prachaticích prošlo v roce 2010
zásadní změnou. Rozsáhlá rekonstrukce změnila divadlo
k nepoznání. Diváci uvítali pohodlnější sedadla,
větší vzdálenost mezi řadami, bezbariérové řešení vstupu, letní scénu nebo divadelní kavárnu. Spolu s prostorem
pro diváky se podařilo vylepšit
i jeviště a zázemí pro účinkující
a divadelní personál. Další
úpravy se týkaly vzduchotechniky, požárního zabezpečení, bezpečnostního systému a technologií
spojených s produkcemi.

Příjemce:

Příjemce:

město Soběslav

město Prachatice

Realizace:

Realizace:

2008/2010

2009/2010

Dotace:

Dotace:

36 215 155 Kč

45 950 672 Kč

Sanace a revitalizace areálu bývalých
kasáren v Třeboni pro potřeby
veřejné správy

Lannova třída – 2. a 3. etapa

V rámci tohoto projektu byl opraven
opuštěný areál kasáren v centru města Třeboň, nyní v nich sídlí městský
úřad. Výsledkem je zachráněná
kulturní památka, v níž se nachází městský úřad, ﬁnanční
úřad, sídlo hospodářské komory, notář, ale i lékařská
služba první pomoci.

V roce 2010 byla kompletně dokončena rekonstrukce jedné z nejrušnějších českobudějovických ulic - Lannovy třídy. Obnova pěší třídy byla
rozdělena do tří etap a vyšla celkem na 186
milionů korun, na dvě etapy radnice získala
evropskou dotaci. Lannova třída, která
propojuje historické centrum s vlakovým nádražím, prošla výraznou
proměnou – dlažba nahradila
rozbitý asfalt, lavičky a vodní
tok lákají k posezení, ulice
je osázená stromy a doplňují ji drobné květináče.

Příjemce:
Příjemce:

město Třeboň

město
České Budějovice

Realizace:

Realizace:

2008/2009

2008/2010

Dotace:

Dotace:

54 906 444 Kč

44 900 189 Kč

Zkvalitnění výuky Konzervatoře Plzeň

Nová expozice Muzea a galerie severního
Plzeňska v barokním Santiniho proboštství
v Mariánské Týnici

Mnoho let řešilo ředitelství Konzervatoře Plzeň chybějící prostor pro
moderní výuku a především velmi naléhavou potřebu vlastního koncertního sálu. Dům hudby nakonec vznikl rekonstrukcí
opuštěné budovy školy v centru města Plzeň.
Je to výjimečný a ojedinělý prostor pro
setkávání se s uměním. Srdcem domu
je moderní komorní koncertní sál
se špičkovou akustikou a veškerým zázemím pro studenty
školy, návštěvníky koncertů
i umělce.

Nová expozice regionálního muzea oživila
Mariánskou Týnici. Muzeum sídlí v areálu
bývalého cisterciánského kláštera,
40 km severně od Plzně. Díky projektu ROP Jihozápad byla uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce
druhého podlaží a následná
instalace moderní expozice
přibližující návštěvníkovi
běžný život našich předků, zejména z 19. století.

Příjemce:

Příjemce:

Konzervatoř, Plzeň,
Kopeckého sady 10

Muzeum a galerie
severního Plzeňska

Realizace:

Realizace:

2008/2009

2008/2011

Dotace:

Dotace:

13 606 058 Kč

8 996 476 Kč
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Areál zážitkové a poznávací turistiky
Střední Podbrdsko Strašice

Dům pohádek

Díky projektu byly rekonstruovány dvě historické budovy
v bývalém vojenském areálu ve Strašicích.
Někdejší vila s byty důstojníků se změnila
na první část expozice, která představuje historii okolí se zaměřením na dějiny vojenství na Středních Brdech
v letech 1939 – 1945. Druhá část
expozice se nalézá v budově
dřevěného srubu z roku
1934. Jedná se o dvoupodlažní ubytovací objekt
tzv. letního vojenského
výcvikového tábora.

Plzeňský Dům pohádek je multifunkční areál věnovaný nejvýznamnějším českým pohádkovým a večerníčkovým postavičkám. Tento jedinečný
prostor, kde děti potkají své kreslené kamarády, je
v rámci České republiky úplným unikátem.
Součástí areálu jsou oblíbené tvůrčí dílny
a pohádkový ateliér, který se využívá
k divadelní improvizaci, promítání
dětských ﬁlmů nebo k pořádání
karnevalů, dětského disca či
karaoke. Děti provází domem
živí maskoti Krteček,
Křemílek a Vochomůrka.
Pro rodiče je tu prostorná
nekuřácká kavárna.

Realizátor:

Realizátor:

Obec Strašice

POL PRODUCTION s.r.o.

Realizace:

Realizace:

2008/2010

2008/2011

Dotace:

Dotace:

13 355 239 Kč

25 657 428 Kč

Lezecké centrum LezeTop Písek

Pavilon dětského oddělení

Jedno z největších lezeckých center v ČR o rozloze 1 500 m2 vzniklo
v nevyužívaném areálu bývalé ﬁrmy Jitex v Písku. Centrum je určeno pro
širokou veřejnost, začátečníky i sportovní lezce.
Cílem centra bylo rozšířit nabídku služeb
cestovního ruchu v oblasti lezeckého
sportu. V lezeckém centru naleznete téměř 150 cest různé obtížnosti, místnost pro bouldering
a dětskou lezeckou stěnu.
Je zde také plně vybavená
půjčovna a obchod s lezeckým vybavením, šatny
pro sportovce a dětský
koutek.

Díky tomuto projektu vznikl v areálu nemocnice v Českých Budějovicích
nový pavilon pro malé pacienty. Hlavní důraz se při výstavbě kladl na
komplexnost celé akce - efektivnější uspořádání
oddělení, zvýšení komfortu pro pacienty,
zlepšení kvality služeb, odstranění
bariér pro hendikepované a zvýšení
kapacity.

Příjemce:
Realizátor:

VERTIGO Písek, s.r.o.

Nemocnice České
Budějovice, a.s.

Realizace:

Realizace:

2010/2011

2008/2010

Dotace:

Dotace:

6 372 174 Kč

238 063 050 Kč

Rekonstrukce rozhledny na Kleti

Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod

Rozhledna, zaregistrovaná od roku 1958 jako nemovitá kulturní památka, se
nachází na vrcholku Kleťi, nejvyšší hoře Blanského lesa. Rozhledna na Kleti
je nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách, má
bohatou historii a je spojená s geograﬁi,
turistikou i astronomií.
Vedle komplexní rekonstrukce a revitalizace této rozhledny se projekt
zaměřil na oživení této kulturní
památky. V prostorách rozhledny bylo otevřeno nové
informační centrum zaměřené na služby cestovního
ruchu na území regionu.

V roce 2011 se v západočeském Stodu otevřelo nové sociálně terapeutické
centrum, jehož součástí jsou byty pro zdravotně postižené. Centrum nabízí
deset chráněných bytů pro 16 klientů. Projekt usiluje o co nejintenzivnější zapojení obyvatel
chráněného bydlení do místní komunity.
V objektu je přítomen kvaliﬁkovaný
personál, který poskytuje pouze
lehkou dopomoc. Součástí centra
je také oblíbená pekárna
s cukrárnou, která zaměstnává 20 osob, z toho 12
zdravotně postižených.

Příjemce:

SK FAKTOR,
České Budějovice

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením Stod,
příspěvková organizace

Realizace:

Realizace:

2008/2009

2008/2010

Dotace:

Dotace:

7 941 372 Kč

41 177 060 Kč

Příjemce:
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Otavská cyklistická stezka Sušice
- putování krajem Karla Klostermanna

Sanace a revitalizace areálu „RYBENA“
v centru města Tachov

Zejména cyklistům udělalo radost 11 km nové cyklostezky
vedoucí podél řeky Otavy. Více jak 8 km nové
trasy vede mimo motorovou dopravu.
Naleznete zde 3 odpočinková místa
s informacemi pro cyklisty, přístřešky
s posezením, kolostavy, lavičkami
a herními prvky pro děti. Kvalitní asfaltový povrch umožňuje
příjemnou jízdu i vyznavačům
in-line bruslení. Díky celoroční údržbě stezku v zimě
využívají běžkaři.

Sanací a revitalizací areálu bývalé továrny na zpracování
ryb v centru města Tachov vzniklo nové komunitní centrum. V rámci první etapy projektu
byla vystavěna přeložka a dobudován
první úsek jižní komunikační větve
průtahu Tachova, včetně inženýrských sítí. Ve druhé etapě
byla rekonstruována původní
budova Rybeny a vystavěna zcela nová budova
komunitního centra, včetně
venkovní terasy s lezeckou
stěnou.

Realizátor:

Realizátor:

město Sušice

město Tachov

Realizace:

Realizace:

2008/2010

2008/2010

Dotace:

Dotace:

24 006 398 Kč

22 891 552 Kč

Africké a asijské expozice Zoologické
a botanické zahrady města Plzně
V rámci tohoto obsáhlého projektu byly vybudovány tři nové tematické
okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň - Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step.
Každý okruh je vytvořen tak, aby návštěvníkům představil podobu těchto
oblastí, včetně typických zvířat,
fauny i klimatických podmínek.
Pro tyto účely bylo postaveno
11 nových pavilonů a ubikací,
sestaveny 2 velké voliéry
a menší voliéry pro drobné
ptactvo.

Příjemce:
Zoologická a botanická
zahrada města Plzně,
příspěvková organizace

Realizace:

2008/2010
Dotace:

124 688 884 Kč

Ceny a harmonogram losování
První losování 16. 7. 2012!
Losuje se z došlých hlasů 2. 7. – 15. 7. 2012.
1 x GPS navigace do vašeho vozu + cestovatelský set
2 x vstupenka pro dvě osoby do lezeckého centra LEZETOP
v Písku + cestovatelský set
2 x roční předplatné MFDnes + cestovatelský set

Druhé losování 30. 7. 2012!
Losuje se z došlých hlasů 17. 7. – 29. 7. 2012.
1 x GPS navigace do vašeho vozu + cestovatelský set
2 x rodinná vstupenka do DOMU POHÁDEK v Plzni + cestovatelský set
2 x roční předplatné MFDnes + cestovatelský set

Třetí losování 13. 8. 2012!
Losuje se z došlých hlasů 30. 7. – 12. 8. 2012.
1 x GPS navigace do vašeho vozu + cestovatelský set
5 x rodinná vstupenka – Muzeum Středních Brd, Mariánská Týnice
+ cestovatelský set
2 x kniha: Kterak železo do Rokycan přišlo + pamětní mince
a závěšek z železitého křemene - Muzeum Středních Brd
2 x roční předplatné MFDnes + cestovatelský set

Čtvrté losování 27. 8. 2012!

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: +420 389 058 672
E-mail: ludvikova@rr-jihozapad.cz
Internet: www.rr-jihozapad.cz

Losuje se z došlých hlasů 13. 8. – 26. 8. 2012.
1 x GPS navigace do vašeho vozu + cestovatelský set
5 x dárkový VIP balíček ZOO Plzeň + cestovatelský set
2 x roční předplatné MFDnes + cestovatelský set

Hlavní, závěrečné losování 3. 9. 2012!
Losuje se z došlých hlasů 2. 7. – 31. 8. 2012! Slosovány budou
všechny platné hlasy. Tedy kdo posílal hlas vícekrát za soutěž,
všechny jeho hlasy jsou do tohoto slosování zařazeny.
1 x víkendový pobyt pro dvě osoby
– Horská chata U Sněhuláka – www.usnehulaka.cz
1 x víkendový pobyt pro dvě osoby – Hotel Annín – www.hotelannin.cz
1 x víkendový pobyt pro dvě osoby
– Penzion Kilián – www.penzion-kilian.cz
1 x víkendový pobyt pro dvě osoby
– Hotel Elsyn Dvůr – www.elsyndvur.cz
Partneři soutěže:
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