Příloha č. 5
Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky
Granty
Grantové programy AP PRK
Příspěvky a dotace
v tom Program obnovy venkova (POV)
Záštity
Dary a mimořádné výpomoci
Zvlášť významné akce
Protipovodňová opatření
Grantová schémata - kofinancování programů EU
Celkem odeslané prostředky

58 020 638,11 Kč
148 850 888,49 Kč
381 906 199,92 Kč
64 668 500,00 Kč
2 576 300,00 Kč
325 000,00 Kč
1 925 000,00 Kč
3 780 000,00 Kč
30 994 454,66 Kč
628 378 481,18 Kč

Na grantech bylo v roce 2007 v rámci celkového objemu 58 020 638,11 Kč vyplaceno 2 923 996,- Kč na
podporu územně plánovací dokumentace obcí, 2 000 000,- Kč na tvorbu krajiny a podporu biodiverzity,
7 993 000,- Kč na krajské programy podpory sportu a tělovýchovy, 4 975 000,- Kč na krajské programy
podpory zájmové činnosti mládeže, 2 000 000,- Kč na obnovu movitého kulturního dědictví, 20 815 423,Kč na podporu nemovitých kulturních památek, 3 457 150,- Kč na „Zvýšené náklady obnovy památkově
chráněných staveb“, 918 626,- Kč na obnovu drobné sakrální architektury v krajině, 144 652,- Kč na
podporu programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště, 575 000,- Kč na ekologické vzdělávání a
výchovu, 170 000,80 Kč na podporu sdružování vlastníků lesa malých výměr, 1 547 790,31 Kč na podporu
začínajících a evidovaných včelařů a 10 500 000,- Kč na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
Grantové programy Akčního plánu rozvoje kraje byly podpořeny celkovou částkou 148 850 888,49 Kč.
V rámci AP PRK byly financovány programy v objemu 88 671 667,31 Kč v oblasti zemědělství, lesnictví,
rybářství a rozvoje venkova (včetně např. podpory výstavby vodohospodářské infrastruktury, ochrany před
povodněmi nebo zpracování dokumentace do evropských programů), ve výši 22 911 342,03 Kč v oblasti
vzdělávání, vědy a sportu (v tom např. vybavení a rekonstrukce sportovišť a kluboven nebo zavádění nových
technologií do SOŠ a VOŠ), 19 617 981,63 Kč v oblasti cestovního ruchu, kultury a vnějších vztahů (v tom
např. podpora živé kultury, rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku nebo produkty a služby
v cestovním ruchu), 10 211 869,58 Kč v oblasti dopravní infrastruktury (v tom např. výstavba a oprava
autobusových a železničních zastávek, podpora zpracování projektů nebo modernizace dětských dopravních
hřišť), 6 848 027,94 Kč v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí (v tom např. podpora terénních sociálních
služeb, zdravotně postižených nebo protidrogové politiky) a 590 000,- Kč v oblasti podnikání.
V oblasti příspěvků a dotací bylo mimo POV v roce 2007 poskytnuto celkem 317 237 699,92 Kč. Největší
objem 71 750 730,84 Kč byl uvolněn na investice a 2 518 896,- Kč na neinvestiční výdaje v oblasti školství
z Fondu rozvoje školství. Významně bylo také podpořeno hospodaření v lesích částkou 41 605 455,- Kč.
Dále bylo rozděleno 10 237 000,- Kč na financování potřeb JSDH obcí, 13 000 000,- Kč na regionální
funkce knihoven, 3 814 496,40 Kč na příspěvky v tématické skupině kultura, 2 890 000,- Kč na podporu
českých divadel, 2 500 000,- Kč na projekt „Divadlo na venkově“, 1 400 000,- Kč pro kulturní centrum
Bazilika, 2 300 000,- Kč na provoz cyklobusů a skibusů, 10 000 000,- Kč na příspěvky v sociální oblasti,
6 500 000,- Kč na příspěvky pro lékařské služby první pomoci, 6 200 000,- Kč na zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, 4 214 560,- Kč na prevenci proti drogám, 1 500 000,- Kč na sociální péči,
pomoc rodině a manželství, 11 073 899,- Kč na spolufinancování programu Ministerstva zemědělství
„Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací“ a 600 000,- Kč na podporu stanic pro handicapované živočichy.
Dále bylo rozděleno například 21 452 247,- Kč na provoz a investice Jihočeského letiště ČB, a.s. a
49 576 970,18 Kč na příspěvky pro Jihočeské akciové nemocnice. Jihočeský kraj přispěl rovněž částkou
5 000 000,- obci Cizkrajov na výplatu odškodného Filipu Němcovi. V rámci Programu obnovy venkova
financovaného z krajských prostředků bylo přímo na podpory uvolněno 46 699 000,- Kč neinvestičních a
17 969 500,- Kč investičních prostředků.
Na záštity poskytla samospráva kraje v roce 2007 celkově 2 576 300,- Kč. Podpořen byl např. seminář
„Nové nástroje územního plánování“, celostátní setkání mládeže v Táboře, mistrovství ČR v badmintonu,
fotografická výstava Předválečnou Šumavou, soutěž mladých hasičů okr. ČB, 10. mezinárodní festival
pěveckých sborů Alta Pusteria, 43. ročník celostátních sportovních her sluchově postižených žáků aj.
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Na dary a mimořádné výpomoci bylo v roce 2007 v rámci celkově vyplacených 325 000,- Kč poskytnuto
285 000,- Kč obcím za umístění v soutěži Vesnice roku a 40 000,- Kč příspěvek obcím Brloh a Kadov za
obdržení Ceny hejtmana JčK.
Na zvlášť významné akce bylo v roce 2007 vyplaceno 1 925 000,- Kč. Podpořen byl např. Intersalon 2007,
hudební festival Emy Destinové, Bohemia JazzFest, výstava Vzdělání a řemeslo, festival Czech Promotion,
XX. Ročník „Závod přátelství – cyklistika“ atd..
Na protipovodňová opatření kraj v roce 2007 vynaložil 3 780 000,- Kč na zlepšení hlásné povodňové
služby ve vybraných hlásných profilech kategorie B jako příspěvek pro Povodí Vltavy.
U grantových schémat spolufinancoval kraj v roce 2007 vybrané projekty EU u zřizovaných organizací
kraje a cizích subjektů v celkové výši 30 994 454,66 Kč.
Na akce grantových schémat SROP bylo v rámci kofinancování projektů EU poskytnuto celkem
21 316 410,94 Kč (jednotlivá GS SROP: "GS na podporu drobných podnikatelů v JčK" 1.1 DP SROP 1 444 932,42 Kč; "GS na podporu malých a středních podnikatelů v JčK" 1.1 MSP SROP – 4 844 596,63
Kč; "GS na podporu místních komunikací v JčK" 2.1.1 SROP – 2 962 640,27 Kč; "GS na podporu sociální
integrace v JčK" 3.2 SROP – 3 097 594,07 Kč; "GS na podporu regionálních a místních služeb cest. ruchu v
JčK pro veřejné subjekty" 4.1.2 VS SROP – 2 023 774,28 Kč; "GS na podporu regionálních a místních
služeb cest. ruchu v JčK pro podnikatelské subjekty" 4.1.2 PS SROP – 890 095,61 Kč; "GS na rozvoj
infrastruktury pro cest. ruch v JčK pro podnikatelské subjekty" 4.2.2 SROP – 5 784 952,28 Kč; „GS Posílení
absorpční a administrativní kapacity JčK“ 3.3 SROP – 267 825,38 Kč).
Dále bylo poskytnuto zřizovaným organizacím kraje a cizím subjektům v rámci kofinancování
individuálních projektů EU v JčK celkem 9 678 043,72 Kč, přičemž podíl tvořila dotace pro Muzeum
středního Pootaví na opravu středověkého vodního mlýna v Hoslovicích ve výši 3 365 776,80 Kč.
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