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Praha, 5. 3. 2012 – Dne 1. 3. 2012 proběhlo 25. jednání Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ). Na jednání bylo schváleno 53 projektů, jejichž celková
výše dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy dosahuje více jak 600 milionů
korun.
Hlavním bodem programu bylo schválení projektů z výzev č. 54, 56, 65 a 92a, schválení náhradních
projektů výzvy č. 55 a vyhlášení řízené výzvy č. 95.
V rámci výzvy č. 65, která se týkala volnočasových aktivit ve městech i obcích, bylo schváleno pro
oblast podpory 3.2 Rozvoj měst 10 projektů s celkovou dotací ROP SČ 105 521 419,59 Kč a pro
oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova schválil VRR navýšení alokace ze 40 milionů na 130 milionů Kč a
tak zde bylo schváleno 18 projektů s celkovou dotací ROP SČ 130 milionů Kč.
V rámci výzvy č. 54, zaměřené na cyklostezky v oblasti podpory 1.2 Udržitelné formy dopravy, bylo
schváleno celkem 19 projektů s celkovou dotací ROP SČ ve výši 201 955 825,18 Kč
Ve výzvě č. 56, tedy v oblasti podpory 2.3 - Propagace a řízení turistických destinací Středočeského
kraje, byl schválen 1 projekt Středočeského kraje s celkovou dotací ROP SČ ve výši 4 779 200,00Kč.
Další 2 schválené projekty byly z prioritní osy doprava, resp. z oblasti podpory 1.1 Regionální
dopravní infrastruktura (výzva č. 92a) a týkaly se silnic II. třídy, s celkovou výší dotace 34 456 365,00
Kč .
Výbor dále schválil 3 náhradní projekty výzvy č. 55 v oblasti podpory 2.1 - podnikatelská
infrastruktura CR v celkové výši 126 599 655,38 Kč.
VRR schválil řízenou kontinuální výzvu č. 95 se zaměřením na místní komunikace (oblast podpory
1.1), kde oprávněným příjemcem je obec Veltrusy a organizace zřizované nebo zakládané obcí
Veltrusy. V rámci této kontinuální výzvy budou podpořeny výhradně projekty, které budou
prokazatelně navazovat na hlavní projekt „Schola Naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a
centrum Evropské úmluvy o krajině“, podporovaný v rámci Integrovaného operačního programu
(IOP).
VRR také schválil metodický pokyn, který stanovuje zákaz používání náhodného výběru losem pro
všechny veřejné zakázky vyhlašované příjemci v projektech s dotací ROP SČ.
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