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Štěpánovice budují silnice pro nové občany, o pozemky je zájem
Tisková zpráva 13/2015
O bydlení v obci Štěpánovice na Českobudějovicku je čí dál tím větší zájem. Jen za poslední
rok se Štěpánovice rozrostly o 37 nových občanů. Obec na to reaguje investováním do
infrastruktury v nových obytných zónách na okraji obce. V těchto dnech například dokončila
výstavbu nové místní komunikace v ulici Nová, v lokalitě, kde vznikají nové rodinné domy.
Spolu s výstavbou proběhla i rekonstrukce stávající přilehlé komunikace.
„V ulici Nová rostou velmi rychle nové rodinné domy. Do budoucna počítáme s tím, že by zde
mohly vzniknout i další stavební parcely. Právě dokončená nová místní komunikace by pak
k těmto parcelám byla prodloužena,“ uvedl starosta obce Štěpánovice Václav Kopačka.
Výstavba komunikace v ulici Nová proběhla díky dotaci z Evropské unie. „Celkem si výstavba
nové komunikace a rekonstrukce stávající přilehlé komunikace vyžádala 6,3 milionů, z toho
bude obec požadovat k proplacení dotaci z ROP Jihozápad ve výši 5,2 milionů,“ uvedla
Andrea Zemánková ze společnosti G-PROJECT, která na projekt získala dotaci a nyní projekt
administruje. Projekt byl právě dokončen, komunikace jsou zkolaudovány a nyní bude obec
žádat o proplacení dotace. Celkem bylo zrekonstruováno 200 metrů stávající komunikace a
vybudováno 440 metrů nové komunikace.
Realizátor projektu: Obec Štěpánovice
Celkové výdaje: 6,3 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 5,2 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.

