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Výstava projektů ROP Jihozápad je v Č. Budějovicích  
 
 
Od pondělí 4. listopadu mohou návštěvníci knihovny Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích zhlédnout putovní výstavu, která představuje projekty podpořené z Evropské 
unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP 
Jihozápad). Výstavu organizuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. 
 
Do Českých Budějovic se výstava po 14 dnech přesunula z českokrumlovského městského 
úřadu. České Budějovice jsou tak už pátým místem, kde si výstavní panely, připomínající 
významné projekty podpořené dotacemi z Evropské unie, mohou návštěvníci prohlédnout. „S 
prezentací osmi panelů s popisem a fotografiemi konkrétních významných projektů jsme začali 
šestého září v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Po čtrnácti dnech se akce přesunula 
do areálu zámku Zbiroh, odkud zamířila do Sladovny v Písku a dále na Městský úřad v Českém 
Krumlově. Z knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde bude do pátku 15. 
listopadu, ji převezeme do areálu jezuitské koleje v Klatovech, kde třicátého listopadu skončí,“ 
uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová. 
 
Veřejnost se v rámci výstavy může blíže seznámit například se vznikem Otavské cyklistické 
stezky - Putováním krajem Karla Klostermanna, klatovskými katakombami, půdní vestavbou 
Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, s výstavbou pavilonu Dětského oddělení 
Nemocnice České Budějovice a několika dalšími projekty. „Díky Regionálnímu operačnímu 
programu regionu soudržnosti Jihozápad, jehož smyslem je podpora dopravní infrastruktury, 
rozvoj měst, obcí a cestovního ruchu, do Jihočeského a Plzeňského kraje plynulo z Evropské 
unie už více než 9 miliard korun. Z doposud proplacených projektů mířilo nejvíce financí na rozvoj 
měst a obcí s více než 3,6 miliardovou dotací, dále do podpory dopravní infrastruktury, kde bylo 
proplaceno více než 3,5 miliard Kč, a na cestovní ruch s vyplacenou dotací ve výši zhruba 1,7 
miliard Kč,“ připomněl Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a 
náměstek hejtmana Plzeňského kraje. 
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