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Hasiči z Ledenic budou vyjíždět k zásahům s novou cisternou
Tisková zpráva 1/2016
Starou velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku značky TATRA, kterou
užívají dobrovolní hasiči v městysu Ledenice, nahradí zbrusu nová, moderní CAS
v hodnotě cca 7,8 milionů korun. Tu bude možné pořídit díky dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP).
„Provoz stávající cisterny je pro nás velice palčivou záležitostí – vůz má často poruchy,
podvozek nedovolí projet zhoršeným terénem, a tak není možné efektivně hasit požáry na
poli či v lese. Jednotce dále v současném voze chybí dýchací přístroje tolik potřebné při
záchraně lidských životů,“ uvádí starosta městysu Jiří Beneda. Staré cisterně k vylepšení
podmínek u zásahu chyběl i světelný stožár a naviják, toto vybavení i jiné moderní prvky bude
mít nová cisterna, se kterou se ledeničtí hasiči poprvé projedou v létě roku 2018.
„V průběžných výzvách IROP rozhoduje zejména rychlost podání žádosti o dotaci,“ říká
Barbora Benešová ze společnosti G-PROJECT, která zpracovala úspěšnou žádost o dotaci
z IROP k tomuto projektu. Podklady k žádosti o dotaci měly Ledenice zpracovány ještě dříve,
než se konaly jakékoliv semináře k vyhlášené výzvě, a tak není divu, že právě ledeničtí hasiči
byli jedněmi z prvních v republice, kdo mohl oslavit schválení dotace na zakoupení nové
cisterny.
Výzva IROP týkající se nákupu vybavení pro integrovaný záchranný systém stále probíhá, a
tak je stále možné čerpat dotace např. na nákup dopravních automobilů a cisternových
automobilových stříkaček pro jednotky sborů dobrovolných hasičů. Velmi brzy bude v IROP
vypsána i výzva na rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic a jejich vybavení.
Realizátor projektu: Městys Ledenice
Celkové výdaje projektu: 8,17 mil. Kč s DPH
Z toho dotace: 7,23 mil. Kč s DPH
Projekt Pořízení požární cisterny JPO III Ledenice je spolufinancován Evropskou unií.
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Společnost G-PROJECT, s.r.o., se zaměřuje na oblast asistence žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších
fondů. Založena byla ještě před vstupem České republiky do Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé
České republiky více než tři 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.
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