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Další výzvy dávají šanci k
získání evropských dotací
Pardubický kraj/ Dění na
Úřadu Regionální rady regio-
nu soudržnosti Severovýchod
nabralo před koncem roku na
obrátkách.

Dvě výzvy se uzavřely, tak-
že v současné době probíhá
administrace a kontrola pro-
jektů, jedna výzva byla nao-
pak vyhlášena.

Poslední říjnový den uza-
vřel sedmé kolo výzvy zamě-
řené na rozvoj regionální sil-
niční dopravní infrastruktu-
ry.

Na rekonstrukce a moder-
nizace silnic druhé i třetí tří-
dy v Pardubickém, Liberec-
kém a Královéhradeckém
kraji bylo v rámci této výzvy
vyčleněno z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj 1 052
183 754 korun. „Jedná se o
druhou vyhlášenou výzvu,
která se v rámci Regionálního
operačního programu Seve-
rovýchod soustředila na zlep-
šení dopravní dostupnosti,
bezpečnost a kvalitnější při-
pojení menších silnic k nad-
řazené dopravní síti,“ říká
Zdeněk Semorád, ředitel Úřa-
du Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod.

Které ze sedmadvaceti po-
daných projektů získají pod-
poru, se zřejmě dozvědí jejich
tvůrci až v únoru příštího
roku po zasedání Výboru Re-
gionální rady.

Nyní probíhá kontrola for-
málních náležitostí a přija-
telnosti projektů.

Jejich seznam naleznete na
těchto webových stránkách:
www.rada–severovychod.cz.

O několik dní později, kon-
krétně 5. listopadu, bylo vy-
hlášeno v pořadí již desáté ko-
lo výzvy, soustředěné na roz-
voj obcí s pěti sty až pěti tisíci

obyvateli.
Trojice obvyklých seminá-

řů, které na výzvu navázaly
ve všech krajských městech
regionu soudržnosti, žadatele
seznámila s obecnými pravi-
dly zmiňované oblasti podpo-
ry, způsobilými výdaji, pra-
vidly publicity, přípravou
projektové žádosti a jejími
povinnými přílohami a také
se základními pojmy, s nimiž
se setkají při vyplňování žá-
dosti i při realizaci projektu.

Projektové žádosti o dotaci
mohou případní žadatelé po-
dávat do pátku 30. ledna 2009

na krajské územní odbory
Úřadu Regionální rady podle
místa realizace projektu.

Více informací včetně plat-
ných dokumentů naleznete
opět na webových stránkách
úřadu.

Další výzva, tentokrát za-
měřená na rozvoj měst s ale-
spoň pěti tisíci obyvateli,
skončila 11. listopadu.

Že je o tuto oblast podpory
velký zájem, se prokázalo již
počátkem letošního roku ve
druhém kole výzvy.

Jedenadevadesát nových
projektů zmíněný fakt jen po-

tvrdilo, a tak se na Úřadu Re-
gionální rady opět začalo s
kontrolou formálních náleži-
tostí a přijatelnosti projektů.

I v tomto případě musejí
předkladatelé projektů, zabý-
vajících se obnovou i revitali-
zací měst, ale také rozvojem
školské, zdravotnické i soci-
ální infrastruktury, vydržet
do únorového zasedání Výbo-
ru, který rozhodne o přidělení
dotace.

Již dnes je ale na uvedených
www stránkách k dispozici
seznam registrovaných pro-
jektů. Eva Jouklová

Záhada. Medituje jeden chlap v hospodě. „To jsem blázen, pořád chodím domů … dokončení v tajence!“

JAK SI PORADIT se zpracováním projektu na rozvoj obcí? Na tuto a řadu dalších otázek měly dát odpověď lis-
topadové semináře určené pro žadatele o dotaci na rozvoj venkova.
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Dotace pro jednotky
sborů dobrovolných
hasičů obcí v kraji

Pardubický kraj/ Zastupitelé
Pardubického kraje schválili
rozdělení druhé části státní
neinvestiční dotace pro jed-
notky sborů dobrovolných
hasičů.

Celkem jde o částku cca
3,817 mil. Kč, která je určena
na odbornou přípravu velite-
lů a strojníků, na výdaje
uskutečněného zásahu jed-
notky a také na pořízení věc-
ného vybavení.

„Postupovali jsme podle
návrhu ředitele Hasičského
záchranného sboru Pardu-
bického kraje a podpořili více
než 200 obcí,“ řekl hejtman
Radko Martínek.

V Pardubickém kraji exis-
tuje 550 jednotek požární
ochrany, z toho tzv. JPO II s
výjezdem do 5 minut je 18.
Nejvíce jednotek je s tzv.
místní působností (443).

Projekt kraje v
oblasti dopravy

Pardubický kraj/ Regionální
operační program (ROP) mimo ji-
né podporuje projekty zlepšující
dopravní obslužnost území. Ta-
kovým projektem je i záměr Par-
dubického kraje s názvem „IDS
Pardubického kraje – moderniza-
ce elektronických odbavovacích a
informačních systémů“.

Pro jeho předložení je nutné
zpracovat technickou projekto-
vou dokumentaci, na kterou Rada
Pardubického kraje vypisuje vý-
běrové řízení.

Žádost o spolufinancování z
ROP je nutné předložit do 15.
června 2009.

„Projekt v celkové hodnotě cca
80 mil. Kč je nabídkou lepší kvali-
ty cestování pro občany, kteří
pravidelně využívají veřejnou
osobní dopravu. Projekt je zamě-
řen na sjednocení tarifních sys-
témů jednotlivých dopravců, za-
jištění jednotného informačního
systému pro cestující i pro potře-
by dispečerského řízení a předá-
vání dat do clearingového centra
či na využívání jednotné formy
jízdního dokladu během celé pře-
pravy s důrazem na odbavování
pomocí bezkontaktní čipové kar-
ty,“ popsal projekt hejtman Rad-
ko Martínek.

Po zpracování dokumentace
bude vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele projektu, jehož reali-
zace je očekávána do 31. 12.
2012.


