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Město Příbram získalo peníze z Evropské unie na realizaci projektu s názvem „Revitalizace
sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami“.

      

Výbor Regionální rady Střední Čechy nám schválil dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Střední Čechy na projekt v prioritní ose č. 3: Integrovaný rozvoj území, oblast podpory:
3.2 Rozvoj měst – volnočasové aktivity. Na revitalizaci hřiště pod Svatou Horou jsme získali
dotaci ve výši přibližně 6,8 milionu korun,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Celkem bylo v rámci této výzvy podáno 14 žádostí o dotaci, z nichž středočeská regionální rada
schválila 5 projektů.

  

Předmětem projektu „Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami“ je výstavba
velkého hřiště s asfaltovým povrchem, které se dá používat jako tři menší hřiště standardních
rozměrů, a běžecký ovál s umělým povrchem. Cílem projektu je výstavba sportovního areálu,
který budou moci v dopoledních hodinách využívat základní a střední školy z okolí. Jedná se o
Základní školu Pod Svatou Horou, Waldorfskou školu Příbram, Gymnázium Pod Svatou Horou,
Střední průmyslovou školu Příbram, Integrovanou střední školu Příbram, Obchodní akademii
Příbram a Střední zdravotnickou školu Příbram.

  

„Areál ale nebude sloužit pouze školám. Zároveň bude z větší části otevřen pro veřejnost, a to
bezplatně minimálně po celou dobu udržitelnosti, to je 5 let od ukončení realizace projektu.
Kvalitní víceúčelové hřiště na míčové sporty a atletiku, které po realizaci projektu získáme, nyní
v Příbrami velmi citelně chybí. Jeho absenci pociťují zejména příbramské střední školy. Proto
jsem nesmírně rád, že se nám podařilo na tento kvalitní projekt získat dotaci. Věřím, že také
zásluhou peněz z Evropské unie na sportoviště v Příbrami najde cestu ještě více dětí a mladých
lidí,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák

  

Celkový rozpočet projektu je cca 11 mil. Kč, výše přiznané dotace činí zhruba 6,8 mil. Kč a
vlastní spolufinancování asi 4,2 mil. Kč. Předpokládaná doba realizace bude od října letošního
roku do října roku 2011.

  

kj

 1 / 1


