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Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů

Aktuální stav k 11.03.2013:
1. Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a
historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“
- po přidělení v r. 2009 dotace odňata v r. 2010 po přehodnocení 5. výzvy, poté
zařazeni coby náhradníci, v 03/2012 oznámení o přidělení dotace v plné výši (MAI
měl připraven zahájení stavebních prací na červen 2012, bohužel ROP z důvodu
změny znění smlouvy o dotaci posunul celý proces podpisu smlouvy o dotaci a tak
stavbu bylo možno zahájit až v září 2012), na zimu bude stavba přerušena a
zakonzervována, práce budou obnoveny 1.4. 2013
- probíhají ještě VŘ na IT, nábytek, pódium.
- realizace v letech 2012 – 2013 (schváleno prodloužení realizace do 31.8.2013)
- hrazeno z ROP NUTS II Jihozápad, 5. výzva - 3.2 Revitalizace památek a využití
kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
2. Vnitroblok nám. gen. Píky - Habrmannova - 2. etapa
- podána žádost pro rok 2013, výsledek budeme znát v průběhu května
- probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, akce by měla skončit v roce 2013
- hrazeno z MMR - podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013, spoluúčast
MO P2 ve výši 4,2 mil. Kč
3. Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov
- dotace z 23. výzvy ROP
- 1.10.2012 podána žádost o dotaci, dotace přidělena
- realizace v letech 2013 – 2014, ukončení akce je 31.5.2014
- probíhá VŘ na dodavatele stavebních prací
- hrazeno z ROP NUTS II Jihozápad, 23.výzva - prioritní osa 3 – rozvoj cestovního
ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, aktivita výstavba turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení
4. Zateplení 89. MŠ Habrová 8
- podána žádost pro rok 2012, byli jsme náhradním projektem, ale nyní je již dotace
přidělena, akce bude ukončena v roce 2013.
- hrazeno z Operačního programu životního prostředí, spoluúčast MO P2 ve výši 4,5
mil. Kč
- probíhá VŘ na dodavatele stavby
5. XVyčištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském ostrově
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-

podána žádost pro rok 2012
hrazeno z fondu životního prostředí m. Plzně
ZMP rozhodlo o přidělení dotace 8.11.2012, realizace v r. 2013
Spoluúčast 0,4 mil. Kč, akce bude ukončena v roce 2013.
Probíhá VŘ na dodavatele služby

6. Podzemní kontejnerová stání na separovaný odpad
- příprava pro podání žádosti pro rok 2013
- hrazeno z Operačního programu životního prostředí
XSoupis všech podaných i připravovaných žádostí o dotace za období 2009 – 2013 je
přílohou této informativní zprávy
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