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Praha,

17.5.2010 – Dne 15.5.2010 proběhlo 17. jednání Výboru Regionální rady regionu

soudržnosti Střední Čechy. Bylo schváleno 57 projektů obcí a měst z oblasti mateřských a
základních škol a volnočasových aktivit. Celková výše dotace z Regionální rady na tyto projekty
dosahuje téměř 652 milionů korun.
Hlavním bodem programu bylo schválení projektů z výzev č. 39, 40 a 42 (pouze venkov) vyhlášených
na rozvoj měst a venkova v oblastech školství (mateřské a základní školy) a oblasti volnočasových
aktivit (sportoviště a sportovní objekty). Celkem bylo v rámci těchto výzev podáno 112 projektů
v celkové výši přesahujících 1,1 miliardy korun, přičemž původní alokace byla stanovena ve výši 410
milionů korun.
Na základě naléhavé potřeby investic v oblasti mateřského a základního školství ve Středočeském
kraji související s výrazným nárůstem natality, Výbor regionální rady rozhodl o navýšení prostředků
ve výzvách číslo 39 a 40, tak aby mohly být podpořeny všechny projekty, které dosáhly minimální
bodové hranice 130 bodů. Celkem tedy bylo na projekty mateřských škol přiděleno přes 331 milionů
korun (28 projektů), na základní školy téměř 292 milionů korun (21 projektů) a na oblast
volnočasových aktivit 28,7 milionu korun (8 projektů).
„O oblast školství a volnočasových aktivit je tradičně největší zájem, avšak i přes navýšení alokace,
uspokojíme jen zhruba polovinu všech žadatelů“, komentuje situaci JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.,
ředitel úřadu a dodává: „Z těchto důvodů Výbor Regionální rady rozhodl o navýšení prostředků ve
výzvách podporujících školská zařízení na maximálně možnou míru. Pro možnost vypsání dalších
výzev směřovaných do oblasti rozvoje obcí a měst, především školství, zdravotnictví a sociálních věcí
jsme zahájili jednání s Evropskou komisí o posílení zdrojů pro města a obce přealokací prostředků
z oblasti cestovního ruchu ve výši 944 milionů korun“.
Dále byl schválen projekt města Kladna „Revitalizace Sítenského údolí - II. etapa“ předložený v rámci
kontinuální výzvy č. 91 pro oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center, prioritní osa 3 Integrovaný
rozvoj území. Projekt získal dotaci ve výši 8,8 milionů korun.
Výbor Regionální rady schválil Metodický pokyn č. 29, který upravuje postup předkládání pojištění a
garancí na dobu udržitelnosti projektu a metodický pokyn č. 30, který upravuje pravidla ROP NUTS 2
Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy podle článku 55 Nařízení Rady (ES) č.1083/2006.
Výborem byly dále schváleny Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 53 na obnovu vozového
parku regionálních drážních vozidel, která bude vyhlášena od 2. 6. 2010 do 31. 10. 2010. Dále byla
schválena kontinuální výzva č. 93 se zaměřením na cestovní ruch v oblasti podpory 2.2 Veřejná
infrastruktura a služby cestovního ruchu. Výzva č. 93 bude vyhlášena jako kontinuální s platností od
16. 6. 2010. Oprávněným příjemcem této výzvy je Středočeský kraj a organizace, které jsou jím
zřízené a založené.
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