Projekty IROP
ve vašem kraji

KARLOVARSKÝ 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 Karlovarském kraji bylo podpořeno z IROP
celkem 261 projektů za 2,6 mld. Kč

Příjemce:
Krajská správa
a údržba silnic
Karlovarského
kraje, příspěvková
organizace

Výše dotace:
5 037 862 Kč

III/220 6 Modernizace
silnice Fojtov–Děpoltovice
byl zrekonstruován úsek silnice III. třídy
o délce 0,63 km mezi Fojtovem a Děpoltovicemi
včetně mostu přes Vitický potok
v Karlovarském kraji bylo díky podpoře z IROP
doposud zmodernizováno 18,7 km silnic II. a III. třídy

Příjemce:
Město Skalná

Výše dotace:
31 964 707 Kč

Výstavba požární zbrojnice – Skalná
ve Skalné byla vystavěna nová moderní
hasičská zbrojnice s denní místností, kuchyňkou,
příručním skladem, kanceláří velitele, místností
pro krizový štáb, toaletami nebo šatnou
v Karlovarském kraji byly díky podpoře z IROP doposud
zmodernizovány nebo nově vybudovány 2 stanice integrovaného
záchranného systému

Příjemce:
Petr Fiala velkoobchod
s drogérií s. r. o.

Výše dotace:
4 158 625 Kč

Skladová a administrativní
hala Dalovice
stavebními úpravami byl rozšířen sociální podnik
s drogistickým zbožím a vytvořila se 3 nová pracovní
místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce
v Karlovarském kraji byly z IROP doposud podpořeny
4 podniky zaměstnávající sociálně a zdravotně znevýhodněné občany

Příjemce:
NEMOS
SOKOLOV s. r. o.

Výše dotace:
48 800 126 Kč

Modernizace návazné
péče Nemocnice Sokolov – projekt I.
Nemocnice Sokolov získala nové moderní
přístroje a vybavení pro několik oddělení
– ARO, interna-endoskopie, chirurgie, ortopedie,
rehabilitace, RTG a dětské oddělení
v Karlovarském kraji získala 2 zdravotnická zařízení nové přístroje

Příjemce:
Město Nové Sedlo

Výše dotace:
3 811 257 Kč

Kvalitnější vzdělávání
v klíčových kompetencích
jako brána do současného života
díky provedeným stavebním úpravám
a nakoupenému vybavení, IT technice a pomůckám
pro učebnu přírodních věd a pracovní dílnu došlo k vybudování
vhodného zázemí, které intenzivněji zapojí žáky do výuky
v Karlovarském kraji bylo díky IROP doposud podpořeno 13 základních škol

Příjemce:
Společenství
vlastníků jednotek
domu Riegerova 15
v Chebu

Výše dotace:
4 017 772 Kč

Oprava zateplení a balkónů BD
Riegerova 1311/15
zrealizovalo se zateplení obvodových
konstrukcí, balkónů a střešního pláště,
čímž došlo k výraznému snížení energetické
náročnosti bytového domu a jeho regeneraci
průměrná úspora nákladů za energie díky zateplení bytových domů je 48 %

Příjemce:
Statutární město
Karlovy Vary

Výše dotace:
25 196 563 Kč

Karlovarské městské divadlo
– stavební úprava střechy,
obnova fasády
Karlovarské městské divadlo prošlo důkladnou
rekonstrukcí spočívající v opravě a zateplení střechy,
nátěru fasády a restaurátorských pracích na kamenných prvcích
v Karlovarském kraji byly díky IROP doposud zrekonstruovány 4 památky

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

Ing. Marie Míšková
ředitelka Územního odboru IROP pro Karlovarský kraj
marie.miskova@crr.cz
731 604 698
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
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