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Po chodníku v protivínské ulici Sportovní už kočárky projedou
Tisková zpráva 36/2015
V Protivíně dokončili rekonstrukci dvou místních komunikací a chodníku za více než 6 milionů
korun. Rekonstrukcí prošla místní komunikace, která spojuje osadu Bor a obec Chvaletice
s městem Protivín, a dále ulice Sportovní, kde byl opraven i chodník. Rekonstrukci financuje
město s pomocí evropské dotace ve výši 6 milionů korun.
Zejména chodci budou mít radost z rekonstrukce chodníku v ulici Sportovní, která vede
k místnímu sportovnímu areálu, kde je fotbalové, volejbalové i dětské hřiště a tenisové kurty.
„Jízda s kočárkem byla po chodníku v podstatě nemožná, rodiče museli jezdit po silnici,“
uvedl starosta Jaromír Hlaváč. Chodník dostal nový povrch ze zámkové dlažby a je nyní
bezbariérový.
Na rekonstrukci získalo město evropskou dotaci z ROP Jihozápad. „V rámci ROP Jihozápad
je to už pátý projekt města Protivín zaměřený na rekonstrukci místních komunikací.
Rekonstrukce v rámci těchto projektů si vyžádaly 46 milionů korun,“ dodal Lukáš Tryml ze
společnosti G-PROJECT, která na všech šest projektů zpracovala úspěšnou žádost o dotaci
a následně je administrovala.
Realizátor projektu: Město Protivín
Celkové výdaje: 6,3 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 6,04 mil. Kč

Tento projekt Rekonstrukce místních komunikací v Protivíně je spolufinancován Evropskou unií.
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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.

