
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 
 

 

Připravované a realizované projekty v roce 2012 

spolufinancované z dotačních fondů 
 

 
P53 - Komunikační propojení Pražská – Javorník (1. etapa) 
náklady: 1, 45 mil. Kč  
dotace: 724 tis.Kč - (50%) z Podpory realizace rozvojových projektů obcí v problémových 
mikroregionech Pardubického kraje 
dotace schválena 
 
P55 - Resocializační byty jako součást sociální prevence ve Svitavách 
náklady: 5, 35 mil. Kč  
dotace: 3, 35 mil. Kč -  z programu Podpory výstavby podporovaných bytů Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR 
podána žádost o dotaci, žádost splnila kritéria výzvy, čeká se na rozhodnutí 
 
P29 - Pořízení úklidového stroje pro město Svitavy 
náklady: 4, 774 mil. Kč  
dotace: 4, 2 mil. Kč - (90%) z Operačního programu Životní prostředí 
podána žádost o dotaci, žádost splnila kritéria výzvy, čeká se na rozhodnutí 
 
P60 – Svitavy bez barier 
náklady: 9, 6 mil. Kč  
dotace: 4, 8 mil. Kč - (50%) z Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
komplex úprav veřejných budov a komunikací ve městě Svitavy 
připravena žádost o dotaci na 1.etapu, financování některých dílčích části již schváleno a realizováno 
 
P13 – Dětské hřiště Svitavy - Lačnov 
náklady: 500 tis. Kč  
dotace: 280 tis.Kč - (65%) z  Programu rozvoje venkova 
dotace schválena, čeká se na podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku 
 
P26 – Posílení rekreační funkce areálu Rosnička – I. etapa   
náklady: 700 tis. Kč  
dotace: 350 tis. Kč - (50%) z grantu Pardubického kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
dotace schválena, čeká se na podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku 
 
P14, P22, P47, P48, P49, - snížení energetické náročnosti veřejných budov (školy, školky, MěÚ) 
dotace až 90% z Operačního programu Životní prostředí 
některé objekty v přípravě, některé již v realizaci 



 
P5 – Intenzifikace čistírny odpadních vod 
náklady: 185 mil. Kč  
dotace: 120 mil. Kč - (65%) z Operačního programu Životní prostředí 
probíhá realizace 
 
P43 – Digitální povodňový plán 
náklady: 422 tis. Kč  
dotace: 330 tis. Kč - (75%) z Operačního programu Životní prostředí 
probíhá realizace 
 
P46 – Komunitní kompostárna Svitavy 
náklady: 9, 7 mil. Kč  
dotace: 8, 7 mil. Kč - (90%) z Operačního programu Životní prostředí 
podána žádost o dotaci, žádost splnila kritéria výzvy, čeká se na rozhodnutí 
 
 
 
Neschválené dotace v roce 2012. 
 
 
P8.5 – V. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy - Lány 
náklady: 6, 2 mil. Kč  
dotace: 4 mil.Kč - (75%) z Programu podpory bydlení pro rok 2012 (MMR). 
nedostatečná alokace finančních prostředků MMR na příliš velký počet žádostí, bude znovu 
požadováno pro rok 2013 
 
P36 – Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy 
náklady: 23 mil. Kč,  
dotace: 20 mil.Kč - (90%) z Operačního programu Životní prostředí. 
projekt nedosáhl potřebný počet bodů, dokumentace i žádost bude po analýze přepracována a zařazena 
do další výzvy v této oblasti podpory 
 
Jiří Škrabal, projektový manažer 


