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Úvodní slovo

Cílem evropských fondů je rozvíjet 
úroveň regionů napříč členskými stá-

ty Evropské unie. Pomáhají tak zvyšo-
vat i  rozvoj a  růst jednotlivých českých 
regionů, a  to díky mnoha větším i men-
ším projektům. V  programovém období  
2007–2013 bylo v  České republice rea-
lizováno a  dokončeno přes 43  000 pro-
jektů v  různých oblastech podpory, jako 

je například ochrana životního prostředí, 
oblast školství, vzdělávání, výzkumu a vývo-
je, zlepšení dopravní dostupnosti, podpora 
zaměstnanosti a  mnoho dalších. Díky ev-
ropským fondům bylo vytvořeno již více než 
83 tisíc pracovních míst, vystavěno a zmo-
dernizováno více než 30 % silnic státního vý-

znamu a  zrekonstruovány stovky kilomet-
rů železnic. Díky projektu „EU peníze školám“ 
bylo podpořeno více než 90  % všech základ-
ních a  středních škol. Díky podpoře fondů 
EU vzniklo také 6,5  tisíce kontaktních míst 
CZECH Point, která výrazně zjednodušují kontakt 
s  úřady, a  celá třetina všech nových čističek 

odpadních vod. Publikace, kterou právě držíte 
v rukou, vám představí úspěšně realizované pro-
jekty, jež byly financovány z  fondů Evropské unie 
napříč celou Českou republikou. Z každého regionu 
jsme pro vás vybrali čtyři projekty, které pomohly 
zlepšit životní úroveň v dané oblasti. Evropské fondy 
jsou investicí do budoucnosti České republiky.
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Severozápad

Region soudržnosti Severozápad se skládá z  Ústeckého 
a Karlovarského kraje. Vzniklo zde 15 747 nových pra-
covních míst, regenerací prošlo celkem 9 790 bytů a re-
konstruováno bylo 8 památkových objektů. Realizace 
projektů v regionu soudržnosti Severozápad patří k dů-
ležitým stimulům pro další rozvoj této oblasti. V násle-
dujícím výběru si můžete prohlédnout projekty usku-
tečněné v rámci Regionálního operačního programu 
Severozápad, Operačního programu Podnikání 
a  inovace a  Integrovaného operačního programu. 
Realizované projekty dostaly šanci zlepšit pod-
mínky pro každodenní život obyvatel v Ústeckém 
a Karlovarském kraji.
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Z nevyužívaného Atlantiku 
se stala knihovna
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p
Původně chátrající objekt 
společenského domu byl díky 

vhodně využité dotaci z Regio-
nálního operačního programu 
Severozápad moderně přesta-

věn na knihovnu a multimediální 
centrum. Díky svému atypickému 

vzhledu ozvláštňuje moderní stav-
ba krajinu města Děčína. Denně 
kolem budovy projde mnoho lidí 

a je třeba, aby vhodně reprezento-
vala i navenek. Polyfunkční městské 

zařízení splňuje nároky na  kulturní 
vyžití obyvatel i  návštěvníků města. 

V budově se nachází kromě knihovny 
také infocentrum a  související infra-
struktura. Konstrukce stavby je zvýraz-

něná barevnými pruhy, přičemž každý 
z nich nese jméno významného české-

ho spisovatele. Své místo zde má napří-
klad Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, 
Vladimír Holan a mnoho dalších.

Celkové náklady: 
141 053 743 Kč

d

Díky tomuto 
projektu získal 

chátrající objekt 
opět využití.

Dotace ČR
21 158 061 Kč

Dotace EU
119 895 681 Kč

Název	projektu:	Revitalizace objektu 
Atlantik	(knihovna/multimediální	centrum)
Operační	program:	ROP	Severozápad
Fond:	Evropský	fond	regionálního	rozvoje
Žadatel:	Statutární	město	Děčín
Registrační	číslo:	CZ.1.09/1.1.00/32.00708
Realizace	projektu:	1.	11.	2010	–	31.	10.	2012
Výše	dotace	EU:	119 895 681 Kč
Veřejné	zdroje	ČR:	21 158 061 Kč

5
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Operační centrum přineslo  
do Žatce nová pracovní místa

6
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Společnost Solar Turbines se 
zaměřuje na  výrobu a  opravu 

průmyslových plynových tur-
bín pro světové ropné společ-
nosti (např. Shell). Díky podpoře 

z  Operačního programu Podni-
kání a inovace vyrostlo v žatecké 

průmyslové zóně zcela nové ope-
rační centrum této společnosti, 
které se zaměřuje na opravy turbí-

nových součástek. V  projektu bylo 
i vybavení centra moderními stroji. 

Žatec Operations Center se tak stalo 
opravárenským centrem společnos-

ti Solar Turbines pro oblast Evropy, 
Afriky a  Středního východu. Projekt 
přinesl také nová pracovní místa v Ús-

teckém kraji. 

Díky tomuto 
projektu  

vznikla nová 
pracovní místa.

d

Celkové náklady: 
374 997 503 Kč 

p

7

Dotace ČR
22 499 850 Kč

Dotace EU
127 499 150 Kč

Název	projektu:	Operační centrum Žatec
Operační	program:	OP	Podnikání	a inovace
Fond:	Evropský	fond	regionálního	rozvoje
Žadatel:	Solar	Turbines	EAME	s.r.o.
Registrační	číslo:	CZ.1.03/2.2.00/23.00011
Realizace	projektu:	30.	6.	2010	–	27.	1.	2014
Výše	dotace	EU:	127 499 150 Kč
Veřejné	zdroje	ČR:	22 499 850 Kč
Soukromé	zdroje:	224 998 503 Kč

d

Soukromé zdroje
224 998 503 Kč
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Cheb má nové  
autobusové nádraží

8
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Cheb je dopravním uzlem Kar-
lovarského kraje. Míří sem vla-

ky jak ze směru od Plzně, tak i ze 
směru od  Prahy, jedoucí přes 
Ústí nad Labem, a  samozřejmě 

i  z  blízkého Německa. Cestující 
zde pak přesedají na autobusové 

spoje, které je odvážejí do dalších 
míst kraje. Cílem projektu bylo 
postavit nové moderní autobuso-

vé nádraží, které by bylo snadno 
dostupné z  nádraží vlakového. Do-

minujícím poznávacím prvkem no-
vého terminálu je centrální budova 

ve  tvaru šestiúhelníku s  moderními 
prvky. Kromě dispečinku a  prostoru 
pro zaměstnance se zde nachází info-

centrum, úschovna kol a  občerstvení. 
V  blízkosti je také parkoviště. Zároveň 

byl zkultivován prostor přilehlého vlako-
vého nádraží a jeho vstupního prostoru. 

Díky tomuto 
projektu se 

zvýšila kvalita 
cestování.

d

Dotace EU
92 754 479 Kč 

Dotace ČR
16 368 438 Kč 

Celkové náklady: 
109 122 917 Kč 

p

Název	projektu:	Dopravní terminál Cheb
Operační	program:	ROP	Severozápad
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Karlovarský	kraj
Registrační	číslo:	CZ.1.09/3.2.00/27.00610
Realizace	projektu:	30.	11.	2011	–	25.	1.	2013
Výše	dotace	EU:	92 754 479 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	16 368 438 Kč	

9
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Synagoga v Úštěku  
se otevřela turistům 
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Revitalizace synagogy v  Úště-
ku je součástí rozsáhlého 

projektu realizovaného Fede-
rací židovských obcí v ČR, který  
se zaměřuje na  obnovu deseti 

vybraných židovských památek. 
V   Úštěku byla početná židov-

ská komunita a  svou synagogu  
tu měla již v 18. století, a tak nastal 
čas investovat do  její rekonstruk-

ce. Nešlo pouze o  stavební práce; 
v  rámci projektu byly vytvořeny 

i stálé expozice, které jsou přístupné 
návštěvníkům. Ti zde mají možnost 

seznámit se s  jedinečností židovské 
kultury a  judaismem jako takovým 
přímo v  autentickém prostředí. V  sy-

nagoze je také umístěna výstava s ná-
zvem „Židovské školství“, kde návštěv-

níci mohou poznat základní myšlenky 
židovského vzdělávání od biblických dob 
až po současnost.

Díky tomuto  
projektu byla 

opravena historická 
památka.

d

Dotace EU
237 667 428 Kč 

Dotace ČR
40 527 237 Kč 

Celkové náklady:
278 194 665 Kč 

p

Název	projektu: Revitalizace židovských 
 památek v České republice
Operační	program:	Integrovaný	operační	program
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Federace	židovských	obcí	v České	
republice
Registrační	číslo:	CZ.1.06/5.1.00/01.06096
Realizace	projektu:	1.	2.	2007	–	30.	6.	2014
Výše	dotace	EU:	237 667 428 Kč	(za 10	projektů)
Veřejné	zdroje	ČR:	40 527 237 Kč	(za 10	projektů)

11
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Severovýchod

Region soudržnosti Severovýchod se jako jediný v Čes-
ké republice skládá ze tří krajů, a to Libereckého, Krá-
lovehradeckého a  Pardubického. Na  úrovni těchto 
tří regionů vzniklo celkem 17 113 pracovních míst, 
rekonstrukcí prošlo 37 památkových objektů a  je 
zde nově používáno 62 ekologických vozů veřejné 
dopravy. V následujícím výběru si můžete prohléd-
nout projekty uskutečněné v  rámci Regionálního 
operačního programu Severovýchod, Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace a Operač-
ního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost. 
Díky realizovaným projektům se výrazně zvýšila 
kvalita životních podmínek pro obyvatele v kra-
jích na severovýchodě České republiky. 

12
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Sněžka má po více než  
60 letech novou lanovku

14
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Existuje více možností, jak se 
dostat na  vrchol nejvyšší čes-

ké hory. Od  21. prosince roku 
2012 se mohou turisté nechat 
vyvézt novou lanovkou, která 

byla financována z fondů Evrop-
ské unie. Původní lanová dráha 

sloužila turistům již od roku 1949  
a  každoročně ji využilo přes 
200   tisíc lidí. Nová lanovka dis-

ponuje pohodlnými kabinkami, 
které odolávají větru lépe než pů-

vodní dvoumístné sedačky. Lanov-
ka je rozdělena na dva úseky – první 

vede na Růžovou horu a druhý přímo 
na Sněžku. Právě druhý úsek je často 
vystavován náporům silného větru, 

a  proto padla volba na  kabinky, které 
jsou odolnější. Lanovka je schopna pře-

pravit 250 osob během hodiny.

Díky tomuto  
projektu se  

turisté svezou  
novou lanovkou.

Dotace EU
215 381 144 Kč

Celkové náklady: 
278 896 535 Kč 

p

Název	projektu:	Rekonstrukce lanové dráhy 
na Sněžku
Operační	program:	ROP	Severovýchod
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Město	Pec	pod	Sněžkou
Registrační	číslo:	CZ.1.13/1.2.00/18.01053
Realizace	projektu:	1.	9.	2011	–	31.	3.	2014
Výše	dotace	EU:	215 381 144 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	63 515 391 Kč	

15

d

Dotace ČR
63 515 391 Kč 
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Zázemí pardubického letiště 
prošlo modernizací

16
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Modernizace zázemí letiště 
Pardubice přinesla zkvalitnění 

a rozšíření prostor technických 
a servisních služeb. V rámci pro-
jektu došlo také k  výraznému 

zvětšení pohybových ploch leta-
del. Letiště Pardubice nyní dis-

ponuje logičtějším uspořádáním 
všech budov v  celém areálu. Jed-
notlivé haly jsou dostatečně pro-

storné na to, aby v nich bylo možné 
snadno provádět například údržbu 

letadel. Rekonstrukcí prošly také in-
ženýrské sítě, garážové, manipulační 

i skladové prostory. 

Díky tomuto 
projektu se zvýšila 

konkurenceschopnost 
letiště.

d d

Dotace EU
198 334 868 Kč

Dotace ČR
35 000 271 Kč

Soukromé 
zdroje
25 926 127 Kč

Celkové náklady: 
259 261 265 Kč

p

Název	projektu:	Technické zázemí civilní 
části letiště Pardubice a rozšíření 
pohybových ploch
Operační	program:	ROP	Severovýchod
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	EAST	BOHEMIAN	AIRPORT	a.s.
Registrační	číslo:	CZ.1.13/1.3.00/23.01095
Realizace	projektu:	2.	5.	2011	–	31.	7.	2012
Výše	dotace	EU:	198 334 868 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	35 000 271 Kč	
Soukromé	zdroje:	25 926 127 Kč	

17
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Liberečtí vědci pracují  
v novém výzkumném centru

18
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Centrum rozvoje strojírenské-
ho výzkumu Liberec je sou-

částí nového areálu Výzkum-
ného ústavu textilních strojů 
(VÚTS,  a.s.) a  zároveň prvním 

dokončeným výzkumným cent-
rem v rámci Operačního progra-

mu Výzkum a  vývoj pro inovace. 
Aby bylo možné vytvořit kvalitní 
podmínky pro rozvoj nových strojí-

renských technologií, byl realizován 
projekt z Operačního programu Vý-

zkum a  vývoj pro inovace. Součástí 
nového centra je administrativní bu-

dova s výrobní halou a další pracovi-
ště. Projekt vedl k  vytvoření nových 
pracovních míst a  své uplatnění zde 

najdou i čerství absolventi nejen Tech-
nické univerzity v Liberci. 

Díky tomuto projektu 
vzniklo moderní 

vědecko-výzkumné 
centrum.

d

Dotace EU
627 340 446 Kč

Dotace ČR
110 707 137 Kč

Celkové náklady: 
738 047 583 Kč

p

Název	projektu:	Centrum rozvoje 
strojírenského výzkumu Liberec
Operační	program:	OP	Výzkum	a vývoj	pro	
inovace
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	VÚTS,	a.s.
Registrační	číslo:	CZ.1.05/2.1.00/03.0096
Realizace	projektu:	1.	1.	2009	–	31.	12.	2012
Výše	dotace	EU:	627 340 446 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	110 707 137 Kč	

19
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Sociální firma pomáhá mladým lidem 
z ohrožených skupin pracovat

20
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Restaurace Rettigovka je v  Li-
tomyšli proslulá svou zdravou 

kuchyní a příjemnou obsluhou. 
Stejně jako Magdaléna Rettigo-
vá je i  tento podnik pokrokový 

a netradiční. V rámci restaurace 
vznikla díky podpoře z Operační-

ho programu Lidské zdroje a  za-
městnanost sociální firma, aby zde 
mohli pracovat mladí lidé ohrožení 

sociálně patologickými jevy a osoby 
se zdravotním postižením. Hendike-

povaní se zde mohou profesně vzdě-
lávat, realizovat, a  tím se integrovat 

do  společnosti. Zaměstnanci restau-
race se pravidelně vzdělávají i v novin-
kách ze světa gastronomie. Ve všední 

dny si hosté mohou pochutnat na den-
ním menu, které se skládá většinou 

z vegetariánských jídel. 

Díky tomuto projektu 
nalezli mladí lidé 

z ohrožených  
skupin práci.

d

Dotace EU
3 880 103 Kč

Dotace ČR
684 724 Kč

Celkové náklady: 
4 564 827 Kč

p

Název	projektu:	Šance pro Tebe – integrace 
mládeže ohrožené sociálně patologickými 
jevy a osob s duševním onemocněním
Operační	program:	OP	Lidské	zdroje	
a zaměstnanost
Fond:	Evropský	sociální	fond
Žadatel:	Komuniké,	o.p.s.
Registrační	číslo:	CZ.1.04/3.1.06/30.00361
Realizace	projektu:	1.	11.	2012	–	31.	10.	2014
Výše	dotace	EU:	3 880 103 Kč
Výše	zdroje	ČR:	684 724 Kč
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Moravskoslezsko

Region soudržnosti Moravskoslezsko se skládá pouze 
z  jediného stejnojmenného kraje. V  tomto regionu se 
díky evropským fondům podařilo vytvořit 14 467 zcela 
nových pracovních míst, vzniklo nově 7,13 km silnic 
I. třídy a začalo být využíváno 220 ekologických vozi-
del veřejné dopravy. Vznikla zde řada projektů, které 
podporují turistický ruch a volnočasové aktivity (např. 
Davidův mlýn u  Kružberku a  další). V  následujícím 
výběru si můžete prohlédnout projekty v tomto kra-
ji, uskutečněné v  rámci Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko, Operačního progra-
mu Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaného 
operačního programu. 

Moravskoslezský
kraj

1.
Zpřístupnění 
Národní kulturní 
památky Vítkovice 
Ostrava

2.
Odborné učebny 
gastrocentra 
Ostrava

3.
Obecní dům 
Opava

4.
Nová budova Fakulty 
elektrotechniky 
a informatiky
Ostrava

e
f

f

e
1
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Dolní Vítkovice – z průmyslové 
 oblasti turistickým magnetem

24
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Areál vysokých pecí, který se 
nachází v  ostravských Vítkovi-

cích, prošel rozsáhlou obnovou. 
Od  17. století se v  této oblasti 
těžilo černé uhlí na dole Hlubina. 

Dále se zde vyrábělo železo, koks 
a aglomerát. Díky evropským fon-

dům se celá průmyslová oblast 
proměnila v  kulturní a  vzdělávací 
centrum a  areál byl zpřístupněn 

veřejnosti. Návštěvníci mohou vy-
užít prohlídkových tras, během kte-

rých se seznámí mimo jiné s  celým 
procesem výroby železa. Pravidelně  

se zde koná řada kulturních aktivit, 
například známý hudební festival Co-
lours of Ostrava. Industriální areál je 

nositelem typických symbolů spojených 
s městem Ostrava. Dolní oblast Vítkovice 

je Národní kulturní památkou. 

Díky tomuto projektu 
se průmyslová oblast 

změnila v atraktivní 
turistickou destinaci.

d

Dotace EU
413 428 380 Kč

Dotace ČR
72 957 954 Kč

Celkové náklady: 
486 386 334 Kč

p

Název	projektu: Zpřístupnění a nové využití 
Národní kulturní památky Vítkovice
Operační	program:	Integrovaný	operační	
program
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Dolní	oblast	Vítkovice
Registrační	číslo:	CZ.1.06/5.1.00/01.05498
Realizace	projektu:	12.	12.	2008	–	31.	12.	2012
Výše	dotace	EU:	413 428 380 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	72 957 954 Kč	
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Výuka gastrooborů v Ostravě 
prošla modernizací
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V  Ostravě vzniklo díky evrop-
ským dotacím moderní a kva-

litní zázemí pro výuku gastro-
oborů. Teoretická i  praktická 
výuka studentů je již nyní reálně 

simulována v prostředích, se kte-
rými se budou následně setkávat 

i v praxi nebo zaměstnání. S doko-
nalým materiálně-technickým vy-
bavením je nyní příprava studentů 

na  reálný pracovní život velmi dů-
kladná a přínosná. Cvičné prostory 

jsou totiž věrnou kopií reálného pro-
vozu. V tom spočívá nesporná výho-

da gastrocentra při Střední škole spo-
lečného stravování.

Díky tomuto 
projektu je výuka 

gastrooborů 
modernější.

Celkové náklady: 
7 978 124 Kč

p

Název	projektu:	Multifunkční 
velkoprostorové odborné učebny – 
gastrocentra
Operační	program:	ROP	Moravskoslezsko
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj	
Žadatel:	Moravskoslezský	kraj
Registrační	číslo:	CZ.1.10/2.1.00/19.01195
Realizace	projektu:	1.	3.	2013	–	31.	3.	2014
Výše	dotace	EU:	6 781 405 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	1 196 719 Kč	

27

Dotace EU
6 781 405 Kč

Dotace ČR
1 196 719 Kč
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Banka v Opavě se proměnila 
v multikulturní instituci
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Opavě dlouhodobě chyběla 
stálá muzejní expozice, která 

by se věnovala historii i  sou-
časnosti slezské metropole. 
Opavští také ve svém městě po-

strádali místo, kde by se mohly 
konat různé společenské a  kul-

turní akce. Při hledání vhodných 
prostor padla volba na  historic-
kou budovu banky v centru města. 

Vznikl tak projekt, podpořený z Re-
gionálního operačního programu 

Moravskoslezsko, jehož cílem byla 
přeměna bankovní budovy na  mul-

tikulturní instituci – Obecní dům 
Opava. Proměnou tak prošel interi-
ér i exteriér banky. Projekt se vydařil, 

a  tak si dnes mohou obyvatelé Opavy 
zajít do Obecního domu do muzea, ale 

také na výstavy, přednášky, filmové pro-
jekce či si zatančit. Nechybí ani kavárna 
a multižánrový klub. 

Díky tomuto 
projektu vzniklo 

potřebné kulturní 
centrum.

d

Dotace EU
64 334 458 Kč

Dotace ČR
11 353 140 Kč

Celkové náklady: 
75 687 598 Kč

p

Název	projektu:	Obecní dům Opava
Operační	program:	ROP	Moravskoslezsko
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj	
Žadatel:	Statutární	město	Opava
Registrační	číslo:	CZ.1.10/3.1.00/02.00446
Realizace	projektu:	5.	1.	2009	–	10.	12.	2009
Výše	dotace	EU:	64 334 458 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	11 353 140 Kč
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Ostravská elektrotechnika  
má novou moderní budovu
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Díky podpoře z  Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro 

inovace vznikla nová budova 
Fakulty elektrotechniky a  in-
formatiky Vysoké školy báňské 

v  Ostravě. Byla postavena nová 
multifunkční budova a  také la-

boratoře Automatizovaného do-
pravního centra Ostrava v  témže 
areálu. Moderní stavba dokonale 

reprezentuje vysokoškolské pro-
středí i  fakultu samotnou. Vznikly 

zde nové učebny a  laboratoře pro 
studenty, ale také prostory pro peda-

gogy a doktorandy. Studenti mají nyní 
jednodušší cestu k  poznání, alespoň 
logisticky, protože vše se nachází pod 

jednou střechou.

Díky tomuto 
projektu mají 

studenti moderní 
podmínky  

pro studium.

d

Dotace EU
719 333 033 Kč

Dotace ČR
126 941 123 Kč

Celkové náklady: 
846 274 157 Kč

p

Název	projektu:	Nová Fakulta 
elektrotechniky a informatiky (FEI) 
na Vysoké škole báňské – Technické 
univerzitě (VŠB–TU) Ostrava 
Operační	program:	Výzkum	a vývoj	pro	inovace
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Vysoká	škola	báňská	–	Technická	
univerzita Ostrava
Registrační	číslo:	CZ.1.05/4.1.00/04.0130
Realizace	projektu:	31.	1.	2011	–	31.	3.	2014
Výše	dotace	EU:	719 333 033 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	126 941 123 Kč	
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Střední Morava

Region soudržnosti Střední Morava se skládá z Olomouc-
kého a Zlínského kraje. Nových pracovních míst zde 
bylo vytvořeno celkem 16  646, rekonstruováno a  vy-
stavěno bylo 37 kilometrů železničních tratí a  re-
generací prošlo 7 521 bytů. V následujícím výběru si 
můžete prohlédnout projekty uskutečněné v  rámci 
Regionálního operačního programu Střední Mora-
va, Operačního programu Životní prostředí a Ope-
račního programu Doprava. Realizované projekty 
podporují rozvoj v  krajích a  růst odvětví, která 
jsou stěžejní pro plnohodnotný a kvalitní život. 1

2
4

3

Olomoucký 
kraj

Zlínský 
kraj

1.
Revitalizace objektů 
bývalého areálu 
firmy Baťa
Zlín

3.
Silnice I/57
Semetín – Bystřička

2.
Relaxační a sportovní 
zóna v Areálu zdraví
Velké Losiny

4.
Středisko 
ekologické 
výchovy
Švagrov

e

f

f
e
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V bývalém Baťově areálu vzniklo 
muzeum, knihovna i galerie

34
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Zlín je proslulý svou funkcio-
nalistickou architektu rou, kte-

rá je jeho symbolem stejně jako 
zakladatel novodobé podoby 
města Tomáš Baťa. Projekt pod-

pořený z  Regionálního operač-
ního programu Střední Morava 

se zaměřil na rekonstrukci budov 
s čísly 14 a 15 v bývalém továrním 
areálu firmy Baťa. Prostory byly  

využity pro Krajskou knihovnu 
Františka Bartoše, Krajskou galerii 

výtvarného umění a  Muzeum Jiho-
východní Moravy. Před rekonstrukcí 

byly obě stavby ve  špatném stavu. 
Nyní jsou to reprezentativní budovy, 
které jsou díky velkým skleněným plo-

chám značně prosvětlené, a  prostory 
tak působí pozitivním dojmem. Moder-

ní vybavení interiérů se vkusně doplňuje 
s nosnými prvky celého architektonické-
ho stylu.

Díky tomuto projektu 
se průmyslové 

budovy proměnily 
v kulturní instituce.

d

Dotace EU
486 704 050 Kč

Dotace ČR
85 888 950 Kč

Celkové náklady: 
572 593 000 Kč

p

Název	projektu: Revitalizace objektů  
14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa
Operační	program:	ROP	Střední	Morava
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Zlínský	kraj
Registrační	číslo:	CZ.1.12/2.2.00/22.01336
Realizace	projektu:	5.	9.	2011	–	26.	9.	2013
Výše	dotace	EU:	486 704 050 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	85 888 950 Kč	
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Relaxační a sportovní zóna ve Velkých 
Losinách slouží malým i velkým

36
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Areál zdraví je přírodní více-
účelový sportovní a  relaxační 

prostor ve  Velkých Losinách.  
Dá se využít pro vzdělávací 
a  sportovní aktivity široké ve-

řejnosti. Nachází se zde lanové 
centrum, lezecká stěna, venkovní 

cvičiště s  posilovacími stroji, pří-
rodní amfiteátr i  táborový kruh 
s možností posezení u ohně. Větší 

část areálu je bezbariérová. Je zde 
i víceúčelová hala, kde lze hrát volej-

bal, tenis, badminton či stolní tenis. 
Pro děti je připraven dětský koutek 

vybavený malou horolezeckou stě-
nou a  naučným panelem o  přírodě 
a  pro přihlížející rodiče i  restaurace. 

Do prostředí areálu je zakomponován 
malý rybník, který doplňuje přírodní 

charakter prostoru.

Díky tomuto projektu 
má veřejnost 

nové možnosti 
sportovního vyžití. 

d

Dotace EU
5 941 707 Kč

Dotace ČR
1 048 537 Kč

Celkové náklady: 
6 990 244 Kč

p

Název	projektu:	Relaxační a sportovní zóna 
u Areálu zdraví
Operační	program:	ROP	Střední	Morava
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Obec	Velké	Losiny
Registrační	číslo:	CZ.1.12/2.3.00/18.01119
Realizace	projektu:	1.	6.	2012	–	31.	12.	2013
Výše	dotace	EU:	5 941 707 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	1 048 537 Kč	
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Ze Semetína do Bystřičky 
pohodlně po nové silnici
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Silnice vedoucí ze Semetína 
do  Bystřičky je jediná možná 

komunikace mezi Valašským 
Meziříčím a  Vsetínem. Jedná 
se o  velice zatíženou část sil-

nice v  údolí Vsetínské Bečvy. 
Cesta byla často poničená, pro-

tože zde projíždějí denně stovky 
aut a  kamionů směřující z  České  
republiky na  Slovensko a  opač-

ně. Dřívější uspořádání trasy mělo 
negativní vliv na  plynulost dopravy 

a celková kapacita komunikace byla 
velmi omezená. Převedením dopravy 

na  rychlostní komunikaci se výrazně 
zlepšilo životní prostředí v  přilehlých 
obcích a  také se snížila nehodovost. 

Vznikly nové křižovatky, nadjezdy 
a  mosty, které výrazně usnadnily prů-

jezd touto oblastí. 

Díky tomuto  
projektu se  

zvýšila plynulost 
dopravy.

d

Dotace EU
981 079 575 Kč

Dotace ČR
173 131 690 Kč

Celkové náklady: 
1 154 211 265 Kč

p

Název	projektu:	Silnice I/57 Semetín – 
Bystřička, 1. stavba
Operační	program:	OP	Doprava
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Ředitelství	silnic	a dálnic	ČR
Registrační	číslo:	CZ.1.01/4.1.00/05.0030
Realizace	projektu:	1.	1.	2007	–	30.	11.	2010
Výše	dotace	EU:	981 079 575 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	173 131 690 Kč	
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Ve Švagrově vzniklo středisko 
ekologické výchovy
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Bývalá turistická základna 
dříve dostačující pro návštěv-

níky již léta strádala a  nutně 
vyžadovala opravu. Tak vznik-
lo školicí a  pobytové středisko 

v bývalé osadě Švagrov u Verní-
řovic. Z původní osady zaměřené 

především na  tábory zde zůstaly 
k  dispozici chaty, které slouží tu-
ristům v letních měsících. Centrální 

novostavba je dominantou celého 
areálu a nese název Středisko eko-

logické výchovy. Od původních idejí 
zde neupustili a  táboroví osadníci 

zde stále mohou nacházet útočiště. 
Nabídka se rozšířila i na pobytové pro-
gramy pro širokou veřejnost. Středis-

ko se nachází na začátku naučné lesní 
stezky, která také prošla modernizací.

Díky tomuto projektu 
vzniklo středisko 

ekologického 
vzdělávání.

d

Dotace EU
41 864 364 Kč

Dotace ČR
7 387 829 Kč

Celkové náklady: 
49 252 193 Kč

p

Název	projektu:	Středisko ekologické 
výchovy Švagrov
Operační	program:	OP	Životní	prostředí
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Město	Šumperk
Registrační	číslo:	CZ.1.02/7.1.00/10.06407
Realizace	projektu:	14.	6.	2011	–	30.	4.	2013
Výše	dotace	EU:	41 864 364 Kč
Veřejné	zdroje	ČR:	7 387 829 Kč
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Jihovýchod

Kraj Jihomoravský a Kraj Vysočina spadají společně do regi-
onu soudržnosti Jihovýchod. V této oblasti byly realizová-
ny projekty, které podporují jak občanskou vybavenost, 
tak i vědu a výzkum, turistický ruch či rozvoj a moderni-
zaci dopravy. V regionu soudržnosti Jihovýchod vzniklo 
díky evropským fondům již více než 24  000  pracov-
ních míst. V  následujícím výčtu naleznete projekty 
z  Regionálního operačního programu Jihovýchod, 
Operačního programu Doprava a Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

1

2

3

4

Kraj  
Vysočina

Jihomoravský 
kraj

1.
Přírodovědné 
exploratorium  
Brno

3.
Rekonstrukce 
železničního uzlu
Břeclav

2.
Lůžková budova 
v nemocnici 
Pelhřimov

4.
Inovace studia 
přírodních věd 
a inženýrství
Brno

e

f
fe
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Hvězdárna na Kraví hoře  
prošla modernizací

44
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Na  vrcholu brněnské Kraví 
hory je již od roku 1954 hvěz-

dárna, která díky projektu zre-
alizovanému za podpory fondů 
EU nyní patří mezi nejmoder-

nější pracoviště svého druhu  
v  České republice. Vznikla zcela 

nová kulturně-vzdělávací insti-
tuce, která propojila hvězdárnu 
a  planetárium. Pro návštěvníky  

je připraven pravidelný pestrý pro-
gram, a to jak pro dospělé, tak i pro 

děti. K dispozici je digitální expozice, 
moderní dalekohledy, interaktivní 

výstavy, pozorovatelny a mnoho dal-
šího. Projekce, které se konají v  mo-
derním digitáriu, jsou velmi populární.

Díky tomuto 
projektu se 

modernizovala 
hvězdárna.

d

Dotace EU
61 231 883 Kč

Dotace ČR
14 941 392 Kč

Celkové náklady: 
76 173 275 Kč

p

Název	projektu:	Přírodovědné 
exploratorium
Operační	program:	ROP	Jihovýchod
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Statutární	město	Brno
Registrační	číslo:	CZ.1.11/3.1.00/02.01177
Realizace	projektu:	15.	9.	2010	–	31.	10.	2011
Výše	dotace	EU:	61 231 883 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	14 941 392 Kč	
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Nemocnice v Pelhřimově je 
 kompletně modernizovaná

46



47

Pelhřimovská nemocnice pro-
šla kompletní rekonstrukcí 

a  modernizací, ale zároveň si 
její historická budova zachova-
la i  po  rekonstrukci svůj původ-

ní půdorys. Vzhledem k  tomu,  
že nemocnice musela během 

úprav normálně fungovat, byla 
modernizace hlavní lůžkové čás-
ti rozdělena do  tří etap. V  objektu  

se nyní nachází 62 dvou a  třílůžko-
vých pokojů, které mají k  dispozici 

samostatné sociální zařízení. Inovace 
proběhla i na oddělení radiodiagnosti-

ky, chirurgie, interny, ortopedie, urolo-
gie, v rehabilitačním centru a ambulan-
cích. Zároveň vzniklo nové zázemí pro 

ošetřující personál. Během přestavby 
došlo k výměně oken a rozvodů, budova 

byla zateplena a střešní krytina komplet-
ně vyměněna. Součástí rekonstrukce bylo  
i nové osvětlení hlavní budovy a také nový 

vstup do areálu.

Díky tomuto projektu  
se zvýšilo pohodlí 

pacientů.

d

Dotace EU
129 997 437 Kč

Dotace ČR
223 672 060 Kč

Celkové náklady: 
353 669 497 Kč

p

Název	projektu:	Hlavní lůžková budova 
v Nemocnici Pelhřimov
Operační	program:	ROP	Jihovýchod
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Kraj	Vysočina
Registrační	číslo:	CZ.1.11/3.4.00/01.00070
Realizace	projektu:	1.	6.	2008	–	10.	2.	2011
Výše	dotace	EU:	129 997 437 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	223 672 060 Kč	
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Břeclav má  
rekonstruované nádraží 

48
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Projekt rekonstrukce železnič-
ního uzlu a  nádraží v  Břeclavi 

se zaměřil na výstavbu nových 
vodovodů, tlakové i  gravitační 
kanalizace. V  této oblasti jsou 

komplikované základové pod-
mínky, jejichž problematičnost 

vzrůstala během provozu želez-
niční stanice. I  přes komplikace, 
způsobené například výraznými 

přítoky spodní vody, se podařilo 
velkou rekonstrukci úspěšně do-

končit. Proměnou neprošla pouze 
trať a  prvky spojené s  jejím provo-

zem, ale také nádražní budova a pod-
chod. Navíc došlo k  napojení stanice 
na již dříve dokončené stavby a na re-

konstruované železniční úseky soused-
ních států (Rakousko).

Díky tomuto 
projektu se zvýšil 

komfort 
cestujících. 

d

Dotace EU
1 788 317 798 Kč

Dotace ČR
471 656 672 Kč

Celkové náklady: 
2 259 974 470 Kč

p

Název	projektu:	Rekonstrukce železničního 
uzlu Břeclav, 1. stavba
Operační	program:	OP	Doprava
Fond:	Fond	soudržnosti
Žadatel:	Správa	železniční	dopravní	cesty,	s.	o.
Registrační	číslo:	CZ.1.01/1.1.00/08.0044
Realizace	projektu:	1.	10.	2007	–	30.	11.	2010
Výše	dotace	EU:	1 788 317 798 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	471 656 672 Kč	
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Inovované studium přírodních 
věd se zaměřuje na nové trendy
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Hlavní aktivitou projektu byla 
inovace studijních oborů v ob-

lasti přírodních věd a  inženýr-
ství s  důrazem na  nové trendy 
v  oblasti vědy a  výzkumu v  ko-

merčním sektoru. Tyto trendy 
pak byly promítány do  všech 

stupňů studia. Součástí procesu 
bylo vytvoření modulárního sys-
tému vyučovaných předmětů pro 

studenty různých oborů a zajištění 
přístupu studentů ke  špičkovému 

vybavení včetně  koncepční výuky 
práce s  těmito technologiemi. Sou-

částí projektu je i  přístup do  celo-
světových databází, který univerzitě  
zajistí informace o  nejnovějších po-

znatcích vědy a  výzkumu i  o  trendech 
v komerční sféře.

Díky tomuto 
projektu se studium 

přizpůsobilo  
novým trendům.

d

Dotace EU
22 338 758 Kč

Dotace ČR
3 651 901 Kč

Celkové náklady: 
25 990 659 Kč

p

Název	projektu:	Inovace mezioborového 
studia přírodních věd a inženýrství
Operační	program:	OP	Vzdělávání	pro	
konkurenceschopnost
Fond:	Evropský	sociální	fond
Žadatel:	Vysoké	učení	technické	v Brně
Registrační	číslo:	CZ.1.07/2.2.00/28.0250
Realizace	projektu:	1.	1.	2012	–	31.	12.	2014
Výše	dotace	EU:	22 338 758 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	3 651 901 Kč	
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Jihozápad

Region soudržnosti Jihozápad se skládá z  Plzeňské-
ho a  Jihočeského kraje. I  v  této oblasti došlo díky fi-
nanční podpoře z  Evropské unie k  hospodářskému 
a sociálnímu rozvoji. Vzniklo více než 9 124 nových 
pracovních míst a rekonstrukcí zde prošlo celkem 
57 památkových objektů. V  následujícím výbě-
ru si můžete prohlédnout projekty uskutečněné 
v rámci Regionálního operačního programu Jiho-
západ, Operačního programu Podnikání a  ino-
vace a Operačního programu Životní prostředí. 
Realizované projekty pomohly ke  zvýšení kon-
kurenceschopnosti a atraktivity regionu a život-
ní úrovně obyvatel.

1

2

3
4

Plzeňský 
kraj

Jihočeský kraj

1.
Mateřská škola 
Nová Homole

3.
Podzemní kontejnery 
na tříděný odpad
Tábor

2.
Přestavba operačních 
sálů JIP 
Strakonice

4.
Technologický park – 
Žižkova kasárna Písek
Písek

e

f

fe
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Mateřská školka 
nově pojme více dětí
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Obec Homole a  přilehlé obce 
na  Českobudějovicku trpěly 

nízkým počtem míst ve  škol-
kách i  nedostatkem prostoru, 
kde by se rodiče s  dětmi moh-

li setkávat a  aktivně trávit čas. 
V  rámci rekonstrukce byly pro-

story školky rozšířeny, aby za-
jistily větší kapacitu. Předškolní 
vzdělávání zde zajišťuje pedago-

gický personál, který má k dispozi-
ci moderní IT vybavení. Vzniklo zde 

také mateřské centrum, které uvítaly 
zdejší maminky. Projekt financovaný 

z Regionálního operačního programu 
Jihozápad díky tomu nyní slouží k plné 
spokojenosti místních obyvatel.

Díky tomuto projektu 
může více dětí 

navštěvovat  
mateřskou školku.

d

Dotace EU
11 650 643 Kč

Dotace ČR
2 055 996 Kč

Celkové náklady: 
13 706 639 Kč

p

Název	projektu:	Mateřská škola Nové 
Homole – rekonstrukce a rozšíření 
kapacity
Operační	program:	ROP	Jihozápad
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Obec	Homole
Registrační	číslo:	CZ.1.14/2.5.00/05.01657
Realizace	projektu:	6.	12.	2010	–	30.	7.	2012
Výše	dotace	EU:	11 650 643 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	2 055 996 Kč	
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Rekonstruované operační sály ve strakonické 
nemocnici slouží pacientům
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Rekonstrukce nemocnice Stra-
konice se soustředila přede-

vším na  hlavní lůžkovou část, 
chirurgické oddělení a jednotku 
intenzivní péče, což výrazně při-

spělo ke  zkvalitnění péče o  pa-
cienty. Operační sály prošly také 

celkovou rekonstrukcí, s  níž byla 
spojena i  přístavba sterilní chod-
by, která slouží jako spojnice při 

zásobování sálů sterilním materi-
álem. Celý komplex nyní disponuje 

novým vybavením i  zařízením pro 
personál. Reorganizace pracoviště 

přispěla k celkové optimalizaci a efek-
tivnímu provozu. 

Díky tomuto  
projektu se  

zkvalitnila péče 
o pacienty.

d

Dotace EU
76 023 085 Kč

Dotace ČR
64 428 750 Kč

Celkové náklady: 
140 451 836 Kč

p

Název	projektu:	Přístavba a rekonstrukce 
operačních sálů a multioborové JIP 
nemocnice Strakonice, a.s.
Operační	program:	ROP	Jihozápad
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Nemocnice	Strakonice,	a.s.
Registrační	číslo:	CZ.1.14/2.6.00/05.01750
Realizace	projektu:	1.	6.	2011	–	30.	6.	2014
Výše	dotace	EU:	76 023 085 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	64 428 750 Kč	

57



58 5858

V Táboře třídí odpad  
do podzemních kontejnerů
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Technologie podzemních kon-
tejnerů šetří prostor, životní 

prostředí a  o  jejich estetické 
kvalitě není sporu. Proto je vy-
budovali také v  Táboře. Pod 

zemí je umístěn zásobník na od-
pad a nad zemí je pouze sloupek 

pro jeho vhazování. Nehrozí tedy 
žádné vysypání nebo převržení 
kontejneru. Vše zůstane ve  velko-

objemovém boxu pod zemí, a  to 
včetně hlasitého zvuku padajícího 

skla. Podzemní kontejnery na  třídě-
ný odpad jsou ideálním řešením jak 

pro historické části měst, tak pro síd-
liště. 

Díky tomuto  
projektu se  

zlepšilo třídění 
odpadu.

d

Dotace EU
1 500 170 Kč

Dotace ČR
264 736 Kč

Celkové náklady: 
1 764 906 Kč

p

Název	projektu:	Podzemní kontejnery
na separovaný odpad – Tábor
Operační	program:	OP	Životní	prostředí
Fond:	Fond	soudržnosti
Žadatel:	Město	Tábor
Registrační	číslo:	CZ.1.02/4.1.00/13.18707
Realizace	projektu:	23.	9.	2013	–	31.	12.	2013
Výše	dotace	EU:	1 500 170 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	264 736 Kč	
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V Písku vybudovali z kasáren 
technologický park
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Prostory bývalých píseckých 
kasáren byly značně poničené 

a  byla nezbytná jejich revitali-
zace. Díky projektu podpoře-
nému z  Operačního programu 

Podnikání a  inovace zde vznikl 
vědeckotechnologický park spo-

lu s podnikatelským inkubátorem 
zaměřeným na oblasti IT, automa-
tizaci a  strojírenství. Tento park 

podpořil potenciál celého regionu, 
který je tak jedním z  nejmoderněj-

ších datových center v České repub-
lice. Sídlit zde může až 20 firem s při-

bližně 300 pracovními místy. Moderní 
vzhled dodává celému objektu výraz 
stabilní a prosperující instituce, kterou 

technologický park bezesporu je.

Díky tomuto 
projektu se zvýšil 

podnikatelský 
potenciál regionu.

d

Dotace EU
214 475 259 Kč

Dotace ČR
37 848 580 Kč

Celkové náklady: 
450 578 296 Kč

p

Název	projektu:	Technologický park – 
Žižkova Kasárna Písek
Operační	program:	OP	Podnikání	a inovace
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Technologické	centrum	Písek,	s.r.o.
Registrační	číslo:	CZ.1.03/5.1.00/41.00022
Realizace	projektu:	1.	11.	2009	–	31.	3.	2014
Výše	dotace	EU:	214 475 259 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	37 848 580 Kč	
Soukromé	zdroje:	198 254 457 Kč	

61
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Střední Čechy

Region soudržnosti Střední Čechy tvoří území Středočes-
kého kraje. Díky podpoře z evropských fondů zde vzniklo 
více než 10  000 nových pracovních míst, 6  952 zre-
generovaných bytů a  rekonstruováno bylo celkem 
18 památkových objektů. Následující výběr vám 
představí projekty realizované v  rámci Regionálního 
operačního programu Střední Čechy, Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a  Integro-
vaného operačního programu. Díky podpoře z fon-
dů EU tak vzrostla konkurenceschopnost i turistic-
ký potenciál Středočeského kraje.

1

2

3

4

Středočeský kraj
1.
Rekonstrukce mostu
Brandýs nad Labem

3.
Začínáme 
podnikat 50+
Rakovník

2.
Revitalizace náměstí  
Mladá Boleslav4.

Výrobna čerstvých 
těstovin
Mníšek pod Brdy

f

e

e

e
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Brandýs nad Labem spojuje se 
Starou Boleslaví nový most

64
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Most přes Labe mezi Brandý-
sem nad Labem a  Starou Bo-

leslaví je základní dopravní tep-
nou na této trase. Původní most 
z 19. století byl už v havarijním 

stavu, a  proto byl nahrazen no-
vostavbou. Stavba zcela nové-

ho mostu se ukázala výhodnější 
i časově méně náročná než opra-
va starého mostu. Během rekon-

strukce byla vytvořena přes řeku 
provizorní lávka pro pěší, avšak ři-

diči museli využívat dlouhou objížď-
kovou trasu. Díky novému mostu je 

trasa opět časově nenáročná a  pře-
jíždění mezi oběma částmi souměstí 
jednodušší. V  krátkém čase se podaři-

lo vybudovat reprezentativní decentní 
most, který nikterak nezasahuje do kra-

jiny a  neruší ani výhled na  renesanční 
brandýský zámek.

Díky tomuto  
projektu  

je doprava 
bezpečnější.

Celkové náklady: 
205 915 735 Kč

Název	projektu:	II/610 Brandýs n/Labem, 
rekonstrukce mostu ev. č. 610/013
Operační	program:	ROP	Střední	Čechy
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Středočeský	kraj	
Registrační	číslo:	CZ.1.15/1.1.00/92.01114
Realizace	projektu:	25.	11.	2010	–	26.	7.	2012
Výše	dotace	EU:	175 028 375 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	30 887 360 Kč	
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d

Dotace EU
175 028 375 Kč

Dotace ČR
30 887 360 Kč

p
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Obnovené náměstí v Mladé Boleslavi 
„si hraje“ s vodou
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Staroměstské náměstí v  Mla-
dé Boleslavi je po rekonstruk-

ci opět důstojnou dominantou 
města. Živel vody se stal symbo-
lem oživení prostoru náměstí. 

Město leží v  blízkosti řeky Jizery 
a replika jejího koryta je umístě-

na přímo na náměstí, ozvláštněna 
o kovové prvky – vrby. Dojem pří-
rody, byť studené, vytváří idylickou 

atmosféru. Dalším vodním prvkem 
je fontánový chodník, který je za let-

ních večerů podsvícený různými bar-
vami. V pozadí fontány se tyčí moro-

vý mariánský sloup, který zde stojí již 
od 17. století. 

Díky tomuto  
projektu je  

náměstí opět 
dominantou města.

Celkové náklady: 
92 795 969 Kč

Název	projektu:	Revitalizace 
Staroměstského náměstí Mladá Boleslav
Operační	program:	ROP	Střední	Čechy
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Statutární	město	Mladá	Boleslav
Registrační	číslo:	CZ.1.15/3.1.00/91.00789
Realizace	projektu:	4.	1.	2010	–	20.	12.	2011
Výše	dotace	EU:	78 876 573 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	13 919 396 Kč	
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Dotace EU
78 876 573 Kč

Dotace ČR
13 919 396 Kč

p
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Aktivní ženy 
 začaly podnikat
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Inspirativní projekt, který se 
zaměřuje na  pomoc ženám 

v  předdůchodovém věku, byl 
realizován v  okrese Rakovník. 
Byl určen pro nezaměstnané 

ženy po  padesátce, které jsou 
stále aktivní a chtějí svůj život pro-

žívat i  nadále neomezeně a  s  pl-
ným nasazením. Program přinesl 
ženám možnost získat dovednosti 

a  znalosti podporující jejich sebe-
vědomí, které jim umožní podnikat 

zcela samostatně. Celkem tento pro-
jekt využilo 84 žen. Projekt se skládal 

ze tří modulů – Start do  podnikání, 
Počítač pro podnikání a Odborné kur-
zy podle zájmu. Otevřený klub podni-

katelek, který při této příležitosti vznikl, 
stále funguje a členky si zde mohou vy-

měňovat své zkušenosti a rady.

Díky tomuto  
projektu začaly  

ženy více  
podnikat.

Celkové náklady: 
5 975 619 Kč

Název	projektu:	Začínáme podnikat 
po padesátce
Operační	program:	OP	Lidské	zdroje	
a zaměstnanost
Fond:	Evropský	sociální	fond
Žadatel:	S-COMP	Centre	CZ	s.r.o.
Registrační	číslo:	CZ.1.04/3.4.04/88.00264
Realizace	projektu:	1.	11.	2012	–	30.	9.	2014
Výše	dotace	EU:	5 079 276 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	896 343 Kč	
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Dotace EU
5 079 276 Kč

Dotace ČR
896 343 Kč

p
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Výrobna těstovin pomáhá zdravotně 
postiženým proti sociálnímu vyloučení

70



71

Výrobna čerstvých těstovin 
s  originálním názvem Pasta 

Fidli, která se nachází společně 
s prodejnou v Mníšku pod Brdy, 
je sociální firmou. Zaměstnává 

lidi se zdravotním postižením, 
kteří měli dlouhodobě problém 

uplatnit se na  trhu práce. Sedm 
zaměstnanců vyrábí rozsáhlý sor-
timent těstovin mnoha rozličných 

tvarů a příchutí – od klasických špa-
get, přes tagliatelle či papardelle, 

až po  kuriózní tvary, jako je loko-
motiva či dinosaurus. Těstoviny Pas-

ta Fidli již pronikly do  řady obchodů 
a  restaurací po  celé republice a  také 
na farmářské trhy. Projekt podpořený 

z  Operačního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost tak umožnil sociálně 

vyloučeným skupinám získat práci a na-
startovat úspěšnou sociální firmu. 

Díky tomuto  
projektu  

získali zdravotně 
postižení lidé práci.

Celkové náklady: 
2 425 932 Kč

Název	projektu:	Výrobna čerstvých těstovin
Operační	program:	OP	Lidské	zdroje	a zaměstnanost
Fond:	Evropský	sociální	fond
Žadatel:	Náruč,	s.	r.	o.	
Registrační	číslo:	CZ.1.04/3.1.06/30.00453
Realizace	projektu:	1.	4.	2013	–	31.	1.	2015
Výše	dotace	EU:	2 062 042 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	363 890 Kč	
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Praha

Region soudržnosti Praha tvoří pouze hlavní město. 
Vzniklo zde 962 nových pracovních míst, zrekon-
struováno bylo 9 památkových objektů a inovová-
no celkem 13 kilometrů železnic. V následujícím 
výběru si můžete prohlédnout projekty uskutečně-
né v rámci Operačního programu Praha – Adapta-
bilita a Operačního programu Praha – Konkuren-
ceschopnost. Jako hlavní město České republiky 
má Praha výrazně větší ekonomickou dynamiku 
a  nízkou nezaměstnanost oproti ostatním re-
gionům v zemi, proto mohla využít finančních 
zdrojů z Evropské unie pouze omezeně. 
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4.
Centrum polymerních 
materiálů a technologií 
Otty Wichterle 
Praha

3.
Inovace studijního 
programu ČVUT 
Praha

1.
Podpora vzdělávání 
nevidomých žáků
Praha

2.
Rekonstrukce 
tramvajové trati 
Evropská 
Praha
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Nevidomí žáci získali speciální 
výukové pomůcky
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Většinu informací získáváme 
prostřednictvím zraku.  Pokud 

ovšem dojde k poškození nebo 
ztrátě tohoto smyslu, člověk 
se ocitá ve  velmi nepříjemném 

informačním vakuu. Nevidomí 
potřebují speciálně upravené 

učebnice, didaktické pomůcky 
a  jednoduše vše pro přípravu 
do školy. Cílem projektu bylo zajiš-

tění podmínek pro nevidomé žáky, 
aby se mohli kvalitně vzdělávat. 

Ve spolupráci se zaměstnanci Školy 
Jaroslava Ježka pro zrakově posti-

žené vzniklo 77  hmatových učebnic 
s 29 hmatovými přílohami, 21 učebnic 
v  elektronické podobě a  65 pomůcek 

pro 55 nevidomých žáků. Zároveň byly 
realizovány semináře pro učitele i  pro 

spolužáky nevidomých žáků, kteří na-
vštěvují běžné školy. Rodiče i pedagogo-
vé tento výjimečný projekt velmi ocenili.

Díky tomuto projektu 
se mohou nevidomí 

žáci kvalitně 
vzdělávat.

Celkové náklady: 
3 273 412 Kč

Název	projektu:	Podpora vzdělávání 
nevidomých žáků
Operační	program:	OP	Praha	–	Adaptabilita
Fond:	Evropský	sociální	fond
Žadatel:	Asociace	rodičů	a přátel	dětí	nevidomých	
a slabozrakých	v ČR,	o.s.
Registrační	číslo:	CZ.2.17/3.1.00/36150
Realizace	projektu:	1.	7.	2013	–	30.	3.	2015
Výše	dotace	EU:	2 782 400 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	491 012 Kč	
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Tramvajová doprava na  
Evropské je nyní bezpečnější
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Tramvajová trať v  Evropské 
ulici prošla celkovou rekon-

strukcí a skoro dvoukilometro-
vý úsek byl dokončen na konci 
listopadu roku 2013. Vznikla 

nová trať s  bezbariérovými ná-
stupišti doplněnými o  prvky pro 

nevidomé, takže trasa je nyní ply-
nulejší a bezpečnější pro všechny 
cestující. Projekt počítal i s novými 

stanicemi metra na lince A – došlo 
k  doplnění vjezdové koleje do  vo-

zovny Vokovice a napojení na smyč-
ku Červený vrch, čímž se výrazně 

zlepšila plynulost dopravy. 

Díky tomuto  
projektu jsou 

nástupiště 
bezbariérová. 

Celkové náklady: 
112 535 218 Kč

Název	projektu:	Rekonstrukce tramvajové trati 
Evropská 
Operační	program:	OP	Praha	–	Konkurenceschopnost
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Dopravní	podnik	hl.	m.	Prahy,	a.	s.
Registrační	číslo:	CZ.2.16/1.1.00/21506
Realizace	projektu:	1.	9.	2013	–	31.	5.	2014
Výše	dotace	EU:	95 654 935 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	16 880 283 Kč	
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Studenti architektury 
získají více praxe
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Projekt ČVUT v  Praze, určený 
studentům architektury a  sta-

vitelství, cílil především na  po-
sílení spolupráce se stavebními 
a  projekčními firmami a  státní 

správou. Podařilo se také navá-
zat partnerství se zahraničními 

univerzitami, které českým stu-
dentům poskytly možnosti stáží, 
účasti na soutěžích či na letní škole 

architektury v Rakousku. V zimním 
semestru 2013/2014 byla zahájena 

nová výuka bakalářského stupně 
programu Architektury a  stavitelství 

a  proběhla výstava ateliérových pro-
jektů za účasti odborníků z praxe. Ka-
ždý inovativní bod studia byl zároveň 

spojen s praxí. Projekt tak přispěl k vět-
ší uplatnitelnosti absolventů na  trhu 

práce.

 

Díky tomuto projektu 
mají absolventi  
větší uplatnění 
na trhu práce.

Celkové náklady: 
1 700 000 Kč

Název	projektu:	Inovace studijního programu 
Architektura a stavitelství
Operační	program:	OP	Praha	–	Adaptabilita
Fond:	Evropský	sociální	fond
Žadatel:	České	vysoké	učení	technické	v Praze
Registrační	číslo:	CZ.2.17/3.1.00/36043
Realizace	projektu:	1.	7.	2013	–	30.	3.	2015
Výše	dotace	EU:	1 445 000 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	255 000 Kč	
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Akademie věd má nové centrum 
pro výzkum polymerů
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Ústav makromolekulární che-
mie byl založen v  roce 1959 

v rámci Akademie věd a od po-
čátku se věnoval mimo jiné 
i  výzkumu polymerů. Na  něm 

pracovalo v  průběhu let dokon-
ce několik oddělení ústavu, což 

dlouhodobě nebylo ideální ře-
šení. Proto vznikl projekt finan-
covaný z  Operačního programu  

Praha – Konkurenceschopnost, 
který podpořil vznik nového Centra 

polymerních materiálů a technologií 
v  rámci Ústavu makromolekulární 

chemie, které dostalo název po  prv-
ním řediteli ústavu a  světoznámém 
chemikovi Ottovi Wichterlem. V rámci 

projektu došlo k rekonstrukci části sídla 
ústavu a nákupu doplňujícího přístrojo-

vého a technického vybavení. Akademie 
věd České republiky tak nyní plně využí-
vá potenciálu ve výzkumu polymerů. 

Díky tomuto  
projektu se plně využije 

vědecký potenciál 
ve výzkumu polymerů.

Celkové náklady: 
70 038 816 Kč

Název	projektu:	Centrum polymerních materiálů 
a technologií Otty Wichterle
Operační	program:	OP	Praha	–	Konkurenceschopnost
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatel:	Ústav	makromolekulární	chemie	AV	ČR,	v.v.i. 
Registrační	číslo:	CZ.2.16/3.1.00/22216
Realizace	projektu:	1.	1.	2010	–	30.	7.	2011
Výše	dotace	EU:	59 532 993 Kč	
Veřejné	zdroje	ČR:	10 505 822 Kč	
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OP Přeshraniční 
spolupráce
Zlepšení součinnosti mezi sousedícími státy Evropské unie 
si kladou za cíl programy přeshraniční spolupráce. V Čes-
ké republice funguje pět těchto programů, jejichž projekty 
realizují vždy partneři z obou stran hranice. Realizované 
projekty se zaměřují zejména na zlepšování dostupnosti 
přeshraničních regionů, ochranu životního prostředí, 
rozvoj přeshraniční infrastruktury, služeb cestovního 
ruchu a  kulturní a  společenské spolupráce. Projekty 
dále podporují vzdělávání a sociální integraci, spolu-
práci hospodářských subjektů a transferu technolo-
gií a přeshraniční spolupráci územních samospráv 
na  obou stranách hranice. Na  následujících stra-
nách si můžete prohlédnout projekty realizované 
z  programů přeshraniční spolupráce mezi Čes-
kou republikou a  Bavorskem, Saskem, Rakous-
kem a Polskem. 
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Vesnické muzeum 
Halže

2. 
Lázeňský park
Jeseník

1. 
Zahradní terapie
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Zahradní terapie napomáhá 
znevýhodněným skupinám

84
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Projekt několika českých a ra-
kouských partnerů usiloval 

o  podporu sociálního začleně-
ní i  zdraví. Pro znevýhodněné 
osoby všech věkových skupin je 

zahrada často jediným místem, 
kde mohou přijít do  kontaktu 

s přírodou. V rámci projektu došlo 
ke vzdělávání pečovatelů a ošetřo-
vatelů a k vybudování infrastruktu-

ry pro praktickou realizaci zahradní 
terapie. Ta na českém území vznikla 

v  Balinách u  Velkého Meziříčí, Pra-
chaticích a Brně.

Díky tomuto 
projektu byl 

podpořen 
rozvoj zahradní 

terapie.

Celkové náklady české strany: 
1 435 731 EUR

Název	projektu:	Zahradní terapie
Operační	program:	Program	Evropská	územní	
spolupráce	(EÚS)	Rakousko	–	Česká	republika	
2007–2013
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatelé:	Chaloupky,	o.p.s.;	Domov	seniorů	Mistra	
Křišťana	Prachatice;	Lipka	–	školské	zařízení	pro	
environmentální	vzdělávání,	Fakultní	nemocnice	
Brno;	Umweltschutzverien	Bürger	und	Umwelt	–	
Geschäftsbereich	Natur	im	Garten;	Hochschule	für	
Agrar	–	und	Umwältpedagogik	Wien
Registrační	číslo:	M00212
Realizace	projektu:	14.	10.	2011	–	31.	8.	2014
Výše	dotace	EU:	1 152 241	EUR	(pouze	česká	část)
Veřejné	zdroje	ČR:	286 865	EUR	(pouze	česká	část)
Vlastní	zdroje	příjemců:	144 105	EUR	(pouze	česká	
část)
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Nový park v Jeseníku 
léčí vodou a sluncem
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V  Jeseníku a  polských Głu-
chołazech se rozhodli navázat 

na  tradici vodoléčby, kterou 
zde založil místní rodák Vin-
cenz  Priessnitz. Díky podpoře 

z  evropských fondů byl v  Jese-
níku vybudován lázeňský bal-

neopark s  hydroterapeutickým 
centrem, zatímco jeho obdoba  
v  polských  Głuchołazech prošla 

revitalizací. Základem balneopar-
ku je vodní tok s řadou prvků, jako  

je brouzdaliště, sprcha či koupel no-
hou a  rukou. Koncepce parku nava-

zuje na léčebné vlastnosti vody, slun-
ce a  pohybu na  čerstvém vzduchu. 
Oba parky jsou od sebe vzdálené pou-

hých 15 kilometrů, takže lázeňští hosté 
a turisté se mezi nimi mohou pohodlně 

pohybovat vlakem.

Díky tomuto 
projektu se 

lázeňští hosté 
mohou léčit 

v přírodě.

Název	projektu:	Odkaz Vincenze Priessnitze  
v česko-polském příhraničí
Operační	program:	Operační	program	přeshraniční	
spolupráce	Česká	republika	–	Polská	republika	
2007–2013
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatelé:	Společnost	Vincenze	Priessnitze,	o.s.;	
Gmina	Głuchołazy
Registrační	číslo:	CZ.3.22/2.2.00/08.00037 
Realizace	projektu:	1.	7.	2008	–	31.	8.	2010
Výše	dotace	EU:	515 811	EUR	(pouze	česká	část)
Veřejné	zdroje	ČR:	91 025	EUR	(pouze	česká	část)
Vlastní	zdroje	příjemce:	67 426	EUR	(pouze	česká	
část)
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Celkové náklady české strany: 
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Opárenský mlýn  
slouží mládeži
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Historicky cenný areál Opá-
renského mlýna leží uprostřed 

stejnojmenného údolí na Lovo-
sicku. Asociace turistických od-
dílů mládeže ČR, která od státu 

získala celý areál v  roce 2001,  
se rozhodla vytvořit projekt 

na  jeho rekonstrukci. Díky tomu 
prošel chátrající areál po  téměř 
80 letech kompletní moderniza-

cí. Z mlýna se nově stalo středisko 
environmentální a kulturní výchovy 

mládeže nejen z  turistických oddílů 
a zároveň je také místem česko-sas-

kého setkávání. Česká Asociace turi-
stických oddílů zde pořádá společné 
aktivity s  německým partnerem celé-

ho projektu – Asociací pro Krušnohoří 
–  Erzgebirgverein.

Díky tomuto 
projektu byl 

zrekonstruován 
chátrající mlýn.

Název	projektu:	Středisko environmentální 
a kulturní výchovy A-TOM ČR „Opárenský 
mlýn“
Operační	program:	Program	na podporu	
přeshraniční	spolupráce	mezi	Českou	republikou	
a Svobodným	státem	Sasko
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatelé:	Asociace	turistických	oddílů	mládeže	ČR;	
Erzgebirgsverein,	e.V.
Registrační	číslo:	Ziel3/C/1.2.00/09.00120
Realizace	projektu:	1.	7.	2009	–	30.	6.	2012
Výše	dotace	EU:	731 948	EUR	(pouze	česká	část)
Veřejné	zdroje	ČR:	43 520	EUR	(pouze	česká	část)
Vlastní	zdroje	příjemce:	85 686	EUR	(pouze	česká	
část)
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V Halži vzniklo  
zemědělské muzeum
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S  cílem podchytit společnou 
historii a  zároveň podpořit 

rozvoj turistického ruchu v čes-
ko-bavorském příhraničí vznikl 
společný česko-německý pro-

jekt vesnického muzea. Z  nevy-
užívané sýpky v Halži na Tachov-

sku se díky podpoře z evropských 
fondů stalo zemědělské muzeum 
s  výstavní plochou více než jeden 

kilometr čtvereční. V  celém areálu 
je umístěno přes 400 historických 

exponátů, mezi nimi například ru-
chadla, fukary nebo traktory. V rámci 

spolupráce s  bavorským Neualben- 
reuthem, kde již podobné muzeum 
existuje, dochází k  výměně exponátů 

a informačních materiálů.

Díky tomuto 
projektu se 

podpořil 
turistický ruch.

Název	projektu: Vesnické muzeum v Halži 
a Neualbenreuthu
Operační	program:	Program	přeshraniční	spolupráce	
Cíl	3	ČR	–	Svobodný	stát	Bavorsko	2007–2013
Fond:	Evropský	fond	pro	regionální	rozvoj
Žadatelé:	Marktgemeinde	Neualbenreuth;	 
Zlatý	čas,	o.p.s.
Registrační	číslo:	038
Realizace	projektu:	01.	07.	2008	–	31.	12.	2010
Výše	dotace	EU:	266 615	EUR	(pouze	česká	část)
Veřejné	zdroje	ČR:	47 049	EUR	(pouze	česká	část)
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