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Milovníci koupání se těší z nové silnice
Tisková zpráva 11/2015
Příjezd k rekreační oblasti u rybníka Komorník v osadě Leština na Strmilovsku už nebude
připomínat cestu po tankodromu. Zejména rodiny s dětmi, kterých sem jezdí tisíce, tak budou
mít k oblíbenému letnímu koupání příjemnější cestu. Celkem město zrekonstruovalo díky
evropské dotaci 2,79 kilometrů místní komunikace.
Doposud byla příjezdová cesta k rybníku Komorník zoufalá. Komunikace byla částečně jen
prašná a na zpevněné části byly hluboké výmoly a koleje. „Oblast u rybníka Komorník je pro
nás nejdůležitějším centrem cestovního ruchu. Je zde velký autokemp, kam ročně jezdí
jedenáct tisíc návštěvníků,“ uvedl Jaromír Krátký, starosta města Strmilov. U rybníka je i
oblíbená chatová oblast a Strmilovsko je nazýváno branou do České Kanady.
Město letos získalo dotaci z ROP Jihozápad a pustilo se do rekonstrukce. Ta byla ukončena
v těchto dnech. „Radost z rekonstruované komunikace budou mít určitě i cyklisté, mnoho lidí
jezdí k rybníku na kole, protože tudy vede cyklistická trasa,“ uvedla Kristýna Šandová ze
společnosti G-PROJECT, která na projekt získala dotaci a nyní projekt administruje.
Realizátor projektu: Město Strmilov
Celkové výdaje: 5,8 mil. Kč
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.

