Příloha č. 9
Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky
Granty
Grantové programy AP PRK
Příspěvky a dotace
v tom Program obnovy venkova
Záštity
Dary a mimořádné výpomoci
Zvlášť významné akce
Grantová schémata - kofinancování programů EU
Celkem odeslané prostředky

36 921 562,- Kč
62 188 136,- Kč
76 934 800,- Kč
57 141 700,- Kč
1 783 200,- Kč
965 000,- Kč
1 800 000,- Kč
624 348,- Kč
181 217 046,- Kč

Na granty bylo v roce 2005 z celkového objemu 36 921 562,- Kč vyplaceno na podporu územně plánovací
dokumentace obcí 2 216 391,- Kč, tvorbu krajiny a podporu biodiverzity 841 796,- Kč, v oblasti podpory
sportu, tělovýchovy a zájmové činnosti mládeže bylo rozděleno 9 350 000,- Kč, do obnovy movitého
kulturního dědictví směřovalo 2 000 000,- Kč, na podporu nemovitých kulturních památek bylo uvolněno 16
042 982,- Kč, v rámci grantu na „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb“ bylo rozděleno 4
245 000,- Kč, na obnovu drobné sakrální architektury v kraji 500 000,- Kč, na grant podpory programu
dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 98 720,- Kč a do oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 1 626 673,Kč (především granty na specifické formy léčebné rehabilitace, podporu programů zdravotně postižených a
podporu rozvoje služeb na ošetřovatelských odděleních v ÚSP vč. DD).
Grantové programy Akčního plánu rozvoje kraje byly podpořeny celkem 62 188 136,- Kč. V jejich rámci
bylo např. 9 015 149,- Kč rozděleno na ochranu před povodněmi, 3 645 278,- Kč na podporu a rozvoj
protidrogové politiky, 12 425 921,- Kč na podporu výstavby vodohospodářské infrastruktury, 3 829 030,- Kč
na šetrnou turistiku, 3 697 205,- Kč na podporu programů zdravotně postižených aj.
V oblasti příspěvků a dotací směřovalo mimo POV v roce 2005 celkem 19 793 100,- Kč. Největší objem 11
409 600,- Kč byl uvolněn na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Další významně
podpořenou oblastí byla oblast kultury a cestovního ruchu, a to částkou
5 300 000,- Kč (především 2
500 000,- Kč na projekt Jihočeské divadlo venkovu a 1 300 000,- Kč na akce spojené s výročím Adalberta
Stiftera). Dále bylo rozděleno například 200 000,- Kč mezi obce jako odměny za umístění v soutěži „Vesnice
roku“, 200 000,- Kč na podporu údržby běžeckých lyžařských tras, částkou 150 000,- Kč byl podpořen
Festival rómské kultury, částkou 1 500 000,- Kč přispěl kraj na pořízení projektové dokumentace ÚSP
Hrabice aj. V rámci Programu obnovy venkova financovaného z krajských prostředků bylo přímo na
neinvestiční podpory uvolněno 38 470 600,- Kč a na investiční 17 529 000,- Kč. Jako příspěvek na
administraci POV bylo rozděleno 1 142 100,- Kč.
Na záštity poskytli uvolnění zastupitelé kraje v roce 2005 celkový objem 1 783 200,- Kč. Podpořen byl např.
Mezinárodní hudební festival Č. Krumlov, 41. Ročník Mogul Šumava Rallye Klatovy, vybudování
horolezecké stěny pro nevidomé děti, pořádání besed na téma ochrany práv spotřebitelů, setkání u vánočního
stromečku v Týně nad Vltavou aj.
Na dary a mimořádné výpomoci bylo v roce 2005 v rámci celkově vyplacených 965 000,- Kč poskytnuto
500 000,- Kč obci Vysoké Tatry na obnovu lesních porostů po přírodní kalamitě, obci Zvíkov na opravu
komunikace 150 000,- Kč, dalších 200 000,- Kč obci Strunkovice nad Blanicí na odstraňování škod
způsobených přívalovým deštěm, 100 000,- Kč Kateřině Neumannové za reprezentaci kraje aj.
Na zvlášť významné akce bylo v roce 2005 vyplaceno 1 800 000,- Kč. Podpořeno bylo např. MS v ledním
hokeji do 18 let částkou 130 000,- Kč, výstava Vzdělání a řemeslo částkou 250 000,- Kč, 18. ročník
cyklistického závodu Přátelství ČB-Linz-Passau v objemu 120 000,- Kč, ME v kanoistickém maratónu pro
děti a mládež rovněž částkou 120 000,- Kč, Hudební slavnosti Emy Destinové částkou 100 000,- Kč aj.
Na grantová schémata bylo v rámci kofinancování programů EU přiděleno na Grantová schémata –
podpora místních komunikací v kraji z prostředků kraje 4 obcím 624 348,- Kč.
Podrobný úplný seznam konkrétních příjemců je k dispozici na intranetové adrese kraje
https://intranet.kraj-jihocesky.cz.

