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V Suchdole opravili čtyři kilometry místních komunikací
Tisková zpráva 21/2015
Pro obyvatele místních částí Tři Facky a Benátky bude cesta do Suchdola nad Lužnicí
mnohem příjemnější. Město za 9 milionů zrekonstruovalo dvě místní komunikace v celkové
délce čtyř kilometrů, které tyto místní části propojují s centrem.
„Silnice byly v havarijním stavu. Každoročně jsme výtluky opravovali vyvezením štěrkem nebo
uválením, ale to mělo vždy jen dočasné trvání a za chvíli bylo nutné nákladné opravy
opakovat. Kompletní rekonstrukce problémy vyřešila,“ uvedl starosta města Luboš Hešík.
Na rekonstrukci komunikací přispěla dotace z ROP Jihozápad ve výši 7,6 milionů korun. Díky
rekonstrukci může město na komunikacích efektivně užívat samosběrný zametací stroj, který
předloni pořídilo také díky evropské dotaci. „Úklid komunikací tímto strojem nebyl zcela
efektivní kvůli nerovnostem, výtlukům, olámaným okrajům vozovek a dalším poruchám. Navíc
stroj komunikace dál poškozoval,“ uvedla Andrea Zemánková ze společnosti G-PROJECT,
která pro obec získala dotaci a nyní dohlíží na to, aby byl projekt realizován dle dotačních
pravidel.
Realizátor projektu: Město Suchdol nad Lužnicí
Celkové výdaje: 9 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 7,6 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.

