Projekty IROP
ve vašem kraji

JIHOČESKÝ KRAJ

Integrovaný regionální
operační program

Energeticky
úsporné bydlení

Lepší podmínky
pro vzdělávání

Efektivní
zdravotní péče

Infrastruktura
sociálních služeb
a sociální podnikání

Obnova
a zpřístupnění
kulturního dědictví

Zvýšení transparentnosti
Moderní
a dostupnosti veřejné
a bezpečná
správy občanům
doprava v regionech
a modernizace IZS

v Jihočeském kraji bylo podpořeno z IROP
celkem 654 projektů za 7,1 mld. Kč

Příjemce:
Jihočeský kraj

Výše dotace:
32 749 762 Kč

Most evid. č. 137–014
Švehlův v Táboře
most v Táboře podstoupil důkladnou
rekonstrukci, konkrétně šlo o sanaci nosné
konstrukce a výměnu vozovky, říms,
zábradlí, chodníků atd.
v Jihočeském kraji bylo díky podpoře z IROP doposud
zmodernizováno 120,5 km silnic II. a III. třídy

Příjemce:
Město
Horní Planá

Výše dotace:
1 465 613 Kč

Dopravní automobil pro evakuaci
a nouzové zásobovaní
obyvatel obcí (JPO III Horní Planá)
dobrovolní hasiči z Horní Plané získali
dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování
obyvatel v rámci humanitární pomoci
v Jihočeském kraji bylo díky IROP doposud pořízeno
27 cisteren pro jednotky integrovaného záchranného systému

Příjemce:
Ultina s. r. o.

Výše dotace:
3 905 217 Kč

Buzola – aktivně zpět
sociálnímu podniku Ultina vyrábějícího sportovní
a civilní vozíky byla rozšířena kapacita, čímž se
vytvořilo 5 nových pracovních míst, z toho 2 místa
pro osoby zdravotně znevýhodněné na trhu práce
v Jihočeském kraji bylo díky IROP podpořeno
8 podniků zaměstnávajicích sociálně a zdravotně znevýhodněné občany

Příjemce:
Nemocnice
Tábor, a. s.

Výše dotace:
54 383 685 Kč

Vybavení návazné
péče Nemocnice Tábor, a. s.
Nemocnice Tábor získala 59 zdravotnických
přístrojů a technologií pro 13 pracovišť,
například pro rehabilitaci, radiologii
nebo vnitřní lékařství
v Jihočeském kraji získalo 7 zdravotnických zařízení nové přístroje a vybavení

Příjemce:
Střední odborné
učiliště zemědělské
a služeb Dačice,
nám. Republiky 86

Výše dotace:
6 057 627 Kč

Nové strojní a mechanizační
vybavení pro odborný výcvik
a počítačové vybavení pro jazykové
a přírodovědné vzdělávání
učiliště v Dačicích bylo vybaveno novou technikou jako
například svařovacími zdroji, otočným pluhem, zařízením
pneuservisu, zařízením pro strojní obrábění kovů, zařízením
k diagnostice vozidel
v Jihočeském kraji bylo díky IROP doposud podpořeno 61 středních škol

Příjemce:
Město Tábor

Výše dotace:
2 605 372 Kč

Stavební úpravy a zateplení
bytových domů ulice
Havanská čp. 2811–2812, Tábor
zateplením obvodového pláště, střechy
a výměnou oken dvou bytových domů se sníží
energetická náročnost a náklady obyvatelů domů na vytápění
průměrná úspora nákladů za energie díky zateplení bytových domů je 48 %

Příjemce:
Kongregace
Milosrdných sester
sv. Karla
Boromejského

Výše dotace:
11 207 624 Kč

Rekonstrukce objektu
ul. Neumannova č. p. 142
v Prachaticích
národní kulturní památka Rodný dům sv. Jana Nepomuka
Neumanna prošla důkladnou rekonstrukcí zahrnující
veškeré stavební a restaurátorské práce, budování expozic,
digitalizaci objektu, opatření vedoucí k ochraně památky a vybavení kaple
v Jihočeském kraji byly díky IROP doposud zmodernizovány 2 památky

Veškeré podrobnosti lze konzultovat
na regionální pobočce
Centra pro regionální rozvoj České republiky
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