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Praha, 5. května 2010 – K dnešnímu datu bylo ve středních Čechách příjemci z Regionálního
operačního programu Střední Čechy proinvestováno přes 3,1 miliardy korun. Této částce
odpovídá 240 podpořených projektů, z nichž 49 bylo finančně ukončeno.
K dnešnímu datu se pomyslné počitadlo zastavilo na částce 3 100 866 257,50 Kč. Z této
částky největší objem, více než 1,2 miliardy korun, připadá na projekty dopravní infrastruktury,
zejména na stavby a modernizace silnic druhé a třetí třídy. Schváleno bylo celkem 41 dopravních
projektů, z nichž je již 22 dokončeno. Dotace tentokrát podpořily například silnice v obci Cítov a
Vlíněves, kde se zrekonstruoval úsek dlouhý cca 5,9 km. Příspěvek z EU získal také projekt na
rekonstrukci a výstavbu autobusových zastávek v obcích Jirny, Šestajovice a Horoušany nebo projekt
realizovaný Středočeským krajem na obnovu dopravního značení ve Středočeském kraji. Závěrečná
platba putovala na účet obce Kyšice, která realizovala projekt na zajištění bezpečnosti cyklistů a
chodců na frekventované silnici, usnadnění cesty do školy, k lékařskému ošetření nebo na úřady a na
podporu pěší a cykloturistiky.
Rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji byl do této chvíle podpořen dotací ve výši
přesahující 522 milionu korun. Tato částka je rozdělena mezi 30 projektů v realizaci a 3 projekty, které
jsou již ukončené. Evropské dotace podporují například pořízení vnitřní a vnější expozice muzea,
které je zřízeno v nemovité kulturní památce vystavěné v kubistickém slohu - Bauerově vile v
Libodřicích od architekta Josefa Gočára z počátku 20. století. V Dobrovicích vzniká projekt usilující o
zachování kulturního dědictví oborů cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství vybudováním muzea
v prostorách nevyužívané kulturní nemovité památky, areálu hospodářského dvora v Dobrovici.
Rozvoj měst a venkovských sídel podpořily proplacené prostředky ve výši přesahující 1
miliardu korun. V této oblasti se realizuje 114 projektů, 12 je již ukončeno. Dotace do rozvoje měst a
venkova směřují například na podporu školství, zdravotnictví, sociálních služeb či revitalizací
městských a venkovských center. V průběhu dubna tohoto roku byly dotací podpořeny například
projekty obcí Mníšek pod Brdy, Obecnice, Poděbrady či Horoušany na modernizaci mateřských
školek či jejich rozšíření. Podporu získali i Gymnázium Benešov či Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště v Berouně, kde dotace směřovaly do zavádění moderních technologií a dalších
inovací ve výuce, které odpovídají dnešním požadavkům. Dotace jsou postupně uvolňovány i do
oblasti zdravotnictví, např. na rekonstrukci a modernizaci patologicko-anatomického oddělení či na
zřízení moderního centra komplexní rehabilitační péče v Oblastní nemocnici Příbram.
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Jaký vývoj se dá očekávat? Částka proplacených peněz by ještě letos mohla dosáhnout 4 miliard
korun. Alespoň takový je plán Regionální rady Střední Čechy. Záleží ale také na pečlivosti příjemců
při podávání žádostí o platbu a na jejich snaze projekty zrealizovat co možná nejrychleji.

O ÚRRRS SČ
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí
řídícího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ).
ROP SČ určuje priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.
Globálním cílem programu je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké
kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení,
podnikání, investice a cestovní ruch.
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