


PƎedstaveníprojektuFondyeu.eu
Hlavním cílem projektu Fondyeu.eu je zvýšení transparentnosti informací o pƎíjemcích podpory a
jejichprojektech,kterézískalyfinanēnípodporuzestrukturálníchfondƽEvropskéunie.
Server Fondyeu.eu umožŸuje jednoduché vyhledávání a propojování detailních informací týkajících
se jednotlivých pƎíjemcƽ dotací EU, s nimi spojených projektƽ, veƎejných zakázek, vizualizovaných
ekonomických a personálních vazeb i spojení s osobami ēinnými v politické sféƎe. Díky internetové
aplikacefondyeu.eutakjepoprvémožnéjednoduševyhledatkonexemezipƎíjemcidotací,veƎejnými
zakázkamiapolitiky,kteƎífigurovalivespojenísnĢkterýmipƎíjemcidotací.
Informaēní podklady ēerpáme zveƎejnĢ dostupných informaēních zdrojƽ. PrimárnĢ se jedná o
seznam pƎíjemcƽ všech operaēních programƽ (strukturálních fondƽ EU) v programovém období let
2007–2013,jehožautoremjeMinisterstvempromístnírozvoj.Tatozákladníinformaēnídatabázeje
dálepropojenasdatabázíveƎejnýchzakázekVsechnyzakazky.cz,vizualizacíekonomickýchvztahƽna
základĢ dat obchodního rejstƎíku R na webu Podnikani.cz a sdatabází strukturovaných
životopisnýchprofilƽpolitikƽprezentovanýchnaserveruNasipolitici.cz.
Projekt Fondyeu.eu pracuje vždy s nejaktuálnĢjšími podklady, které má danou chvíli k dispozici.
DatabázibudemepravidelnĢdoplŸovatspƎibližnĢmĢsíēníperiodicitou,vzávislostinaaktualizacidat
poskytovanýchveƎejnostiMinisterstvempromístnírozvoj.
VĢƎíme,žetatoaplikacepomƽžepoukázatnamnohépƎípadykontroverzníchdotacíadobudoucna
budepƽsobitjakoúēinnýpreventivnínástrojprotimnožícímsepƎípadƽmklientelismu,stƎetƽzájmƽ,
korupceasouvisejícíhopoškozovánífinanēníchzájmƽeskérepublikyiEvropskéuniepƎirozdĢlování
podporyzestrukturálníchfondƽEU.

PƎíkladykauzakontroverzníchdotacízfondƽEU,nakteréjsmeupozornili¨

VbƎeznu 2013je aktuálnĢ pozastaveno proplácení dotaēních prostƎedkƽ v5 ze 7 regionálních
operaēních programƽ (ROP). Vrámci naší analytické ēinnosti jsme se zamĢƎili pƎedevším na
problematické dotaēní projekty realizované regionálními operaēními projekty. PrávĢ fungování
tĢchto regionálních operaēních programƽ je dlouhodobĢ terēem oprávnĢné kritiky, která smĢƎuje
jednak ksamotnému strukturálnímu uspoƎádání, jednak ke konkrétním kontroverzním dotaēním
projektƽm.

Jádrem problému pƎi fungování tĢchto regionálních operaēních programƽ spoēívá vpƎílišném vlivu
krajskýchzastupitelƽadalšíchregionálníchpolitikƽnaúƎednickévedenítĢchtooperaēníchprogramƽ
i na výbĢr konkrétních projektƽ a jejich následnou kontrolu. Tento nevhodný zpƽsob nastavení
rozdĢlování dotaēní podpory ze strukturálních fondƽ EU umožnil vytvoƎení rozsáhlých
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klientelistických a korupēních sítí, které ve svém výsledku výraznĢ omezují efektivitu a pƎínos
evropskýchdotací.

PodezƎení zdlouhodobého fungování propracovaného klientelistického systému ēelí dlouhodobĢ a
opakovanĢ pƎedevším ROP Severozápad. Vnaší analýze jsme na nĢkolika konkrétních projektech
poukázalinaproblematickédotaēníprojekty,pƎijejichžzískánímohlyhrátvýznamnouroliosobnía
politickévazby.
Tuto skuteēnost ostatnĢ jasnĢ konstatovala i auditní zpráva Evropské komise, která uvádí, že byla
ēást projektƽ pƎidĢlena neprƽhledným zpƽsobem a vpƎípadĢ ROP Severozápad fakticky chybovaly
regionálníiministerskéauditníorgány,kterédƎívenakontrolovanýchprojektechneshledalyvážnĢjší
prohƎešky.
ZprávazBruseludokumentujepochybení ēeských úƎadƽnanĢkolikakonkrétníchpƎípadech,knimž
patƎízvláštĢpƎípadydvouhotelƽ,ústeckéVĢtruše,spojenésbývalýmprimátoremÚstínadLabem,
Vítem Mandíkem a chomutovského Hotelu 99, jehož faktickým vlastníkem je podnikatel a ēlen
regionálníradyODSAhmadRaad.
PrávĢ tyto dotaēní projekty považují kontrolní orgány EU za dƽkaz politické manipulace
s„eurodotacemi“ vROP Severozápad a jsou tak jednĢmi zhlavních pƎíēin, která je dƽvodem
miliardovékorekce(neproplacení)ēástiprostƎedkƽzestranyEvropskéunie.
NížeuvádímeshrnutíanalýznĢkolikakontroverzníchdotaēníchprojektƽ,nakterýchjsmepracovali.
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1. AnalýzaproblematickýchdotacíROPSeverozápadͲpƎípadKadaŸ

SejménemAhmadaRaadasepojícelkemsedmfiremzabývajícíchsepƎedevšímstavebnictvím,
obchodem snemovitostmi a poskytováním ubytovacích služeb. Klíēovou roli pƎi získávání
veƎejnýchzakázekidotacíproplácenýchzezdrojƽROPSeverozápadhrajíjímovládanéfirmyFrk
s.r.o., KATUMBA a.s. a PRESIDENT SECURITIES a.s. Dalšími klíēovými postavami regionální
stavebnílobbyjsoupakpodnikateléJaroslavVolmutaJiƎíJežek.

SpoleēnostStavbyholdingcz,a.s.JejískuteēnývlastníkseskrývázakyperskoufirmouEsparada
Limited, která vlastní ve spoleēnosti 90 procent a zbylý 10% podíl pak patƎí pƎímo Jaroslavu
Volmutovi. Ten pƎitom kontroluje i stavební firmu JOEL s.r.o., která získala v roce 2010
tƎicetimilionovouveƎejnouzakázkunanavazujícíēástrevitalizace.

Volmutovy firmy jsou pƎitom úzce personálnĢ provázané se spoleēnostmi a lidmi z okolí
kadaŸskéhoAhmadaRaada.ObahlavníaktéƎisesetkávajívakciovéspoleēnostiTalwin,kdeprvní
znichzastáváfunkcipƎedsedydozorēíradyadruhýjemístopƎedsedoupƎedstavenstva.Obajsou
poté významnými akcionáƎi spoleēnosti. Není od vĢci uvést, že v roce 2010 byl majoritním
držitelem 51 procent akcií bývalý senátor a primátor mĢsta Chomutova Alexandr Novák,
pravomocnĢodsouzenýzakorupci.

VestatutárníchorgánechfiremtĢchtopodnikatelƽseobjevujíidalšízvuēnájména.\editelema
akcionáƎemStavbyholdingcz,a.s.ispoluvlastníkemJOELs.r.o.jebývalýmosteckýzastupitelJiƎí
Ježek (ODS), který dále pƽsobí také ve spoleēnosti Talwin. lenƽ pƎedevším kadaŸské ODS
naleznemevorgánechzmínĢnýchspoleēnostíještĢnĢkolik.

PƎi bližším zkoumání vlastnické a personální struktury firem kadaŸských podnikatelƽ, které
získávají stamiliony z veƎejných zakázek proplácených z EU dotací, se objevuje podezƎení na
možnéklientelisticképozadítĢchtoprojektƽ.

OsobyfigurujícívestatutárníchorgánechēivevlastnickéstruktuƎetĢchtospoleēnostímĢlyvelmi
blízko k pƎedním osobnostem politického života v regionu. Samotný Ahmed Raad tak patƎí do
úzkéhookruhudobrýchznámýchvlivnýchseveroēeskýchpolitikƽastranickýchšedýcheminencí
kolem exsenátora Alexandra Nováka i nĢkdejšího hejtmana a pƎedsedy rady ROP Severozápad
Šulce.

PƎirozenýmikontaktyvlivnéhokadaŸskéhopodnikatelenaseveroēeskýROPbylii(bývalý)krajský
radní Ing. René Budjaē (ODS) a ēlen Finanēního výboru ústeckého kraje Mgr. Radek Scherfer
(SSD),obapƽvodemzKadanĢ.

Ahmad Raad se pƎitom s krajskými politiky pravidelnĢ setkával i mimo stranické sekretariáty,
pƎímo na pƽdĢ kraje, kde pƽsobil coby ēlen Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Ústeckéhokraje.DalšímvlivnýmkontaktemAhmadaRaadajepakeuroposlanecMUDr.Miroslav
Ouzký(rovnĢžpƽvodemzKadanĢ),jehožsynMartinjespoleēníkemajednatelemRaadovyfirmy
Frkdesign,s.r.o.
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Dƽležitou roli pƎi získávání dotací zROP Severozápad sehrála i poradenská spoleēnost SIMEX
2000s.r.o.,kterápomohlazískatnadotacíchzEvropskéuniejižvícenežmiliardu.Podstatnáēást
tĢchto prostƎedkƽ pƎitom smĢƎovala do stavebních projektƽ realizovaných vregionu výše
naznaēeným okruhem stavebních spoleēností. Jednatelem a spoleēníkem této poradenské
spoleēnostijeIng.MilanSládek,kterýjejakoēlenmístníODSdlouholetýmzastupitelem(dƎívei
radním)mĢstaKadanĢ.

SpoleēnostSIMEX2000podSládkovýmvedenímúspĢšnĢradilapƎizískáníaadministracidotací
zROP Severozápad ƎadĢ Sládkových spolustraníkƽ zregionální ODS. Díky jejím službám získaly
dotace napƎíklad projekty kontroverzní pƎestavby hotelu VĢtruše, revitalizace nábƎeží Maxipsa
Fíka vKadani, penzion MOVA vKadani i mnoho dalších stavebních projektƽ financovaných
zdotacíschválenýchROPSeverozápad.

JakopƎíkladydƎívepopsanýchkontroverzníchdotaēníchprojektƽjemožnéuvéstkomplexdotací
smĢƎujících do projektu na revitalizace kadaŸského NábƎeží Maxipsa Fíka a dotace na hotelový
komplexAhmadaRaadavChomutovĢ.

PƎípadprvní–NábƎežíMaxipsaFíkavKadaniahotelSplit

VpƎípadĢrevitalizaceacelkovéhozvelebenínábƎežíOhƎevKadaniseodsaméhopoēátkuv
pƎípravném týmu mĢsta KadanĢ setkávali spolu s architekty také významní a vlivní místní
politici a podnikatelé ve stavebnictví. Vedle jednoho z hlavních autorƽ projektu architekta
Víta Brandy a starosty mĢsta JiƎího Kulhánka v této komisi figurovali také vlivný podnikatel
AhmadRaadajehomanželka,zastupitelkamĢstaLenkaRaadová.VšichniētyƎibyli(odroku
2005)spojeniēlenstvímvmístníorganizaciODS.

PoplatníciEvropskéuniezaplatilizavícenežētyƎirokynavazujícíchpracírevitalizaceFíkova
nábƎežíjižpƎes170milionƽkorunacelkováēástkazahlavnítƎietapysevyšplhalajižna215
milionƽ,respektivetémĢƎētvrtmiliardykorunpozapoētenídalšíchsouvisejícíchinvestiēních
projektƽ.

Architekta Brandu s Ahmadem Raadem a kadaŸským nábƎežím spojují jednak
subdodavatelsképrácenaprojekturevitalizacekadaŸskéhonábƎeží,jednakprojektluxusního
ētyƎhvĢzdiēkovéhohoteluSplit,kterýtvoƎíjakýsi"ostrov"vklínĢnýdoNábƎežíMaxipsaFíka.
Raadova stavební firma Frk s.r.o. získala na dostavbu a rozšíƎení hotelu Split z ROP
Severozápaddotacivevýši22,4milionukorun.AutoremarchitektonicképƎestavbyhotelubyl
Raadƽvspolustraník,zastupitelVítBranda.

PƎípaddruhýͲHotel99aApartmány99

Dalším zkontroverzních projektƽ Ahmada Raada, resp. jím ovládané firmy President
Securities a.s. se stal Hotel 99 (a sním spojené Apartmány 99) v ChomutovĢ. PrávĢ pƎípad
tohotohotelovéhokomplexujekƎiklavouukázkoustƎetuzájmƽavzbuzujezávažnápodezƎení
zporušovánídotaēníchpravidelEvropskéunieizákonƽeskérepubliky.

4




Za podezƎelých podmínek, pƎes protesty místních obyvatel, získala vChomutovĢ Raadova
spoleēnost Katumba za nestandardnĢ nízkou cenu stavební pozemky. Chomutovští radní, v
ēele s tehdejší primátorkou \ápkovou (ODS), prodali KatumbĢ pozemky v samém centru
mĢstaza350Korun/m2.

NatĢchtopozemcíchposlézeKatumbaprosadilavýstavbunovéhoētyƎhvĢzdiēkovéhohotelu.
Vše pƎitom probĢhlo ve stejném aranžmá jako v Kadani Ͳ autorem projektu byl ēlen
pƎedstavenstvaKatumbyarchitektVítBranda,pƎíjemcemdotacíarealizátoremstavbymĢla
býtakciováspoleēnostPresidentSecurities.

Celkovávýšedvou"eurodotací"zROPSeverozápadprospoleēnostPresidentSecuritiestakv
pƎípadĢ chomutovského hotelu a pƎilehlého nákupního centra vystoupala až na témĢƎ 97
milionƽ korun. Dalších 17 milionƽ z veƎejných prostƎedkƽ pak na tyto projekty pƎidala ze
svéhorozpoētusamaradaROPSeverozápad.

AhmadRaad,kterýbylskuteēnýmvlastnímspoleēnostíKatumbaiPresidentSecuritiespƎitom
realizoval tyto dva vzájemnĢ propojené stavební projekty dotované 114 miliony korun z
veƎejných prostƎedkƽ pravdĢpodobnĢ bez vypsání výbĢrového Ǝízení na dodavatele veƎejné
zakázky na stavební práce. Toto tvrzení je možné dovodit ze skuteēnosti, že vdatabázi
veƎejných zakázek www.isvzus.cz nefiguruje žádná veƎejná zakázka, která by se vztahovala
ktĢmtodotovanýmprojektƽm.

Povinnosti vypsat zadávací Ǝízení na dodavatele stavebních prací se v tomto pƎípadĢ mohl
investor pokusit vyhnout díky tomu, že celková výše investice mĢla v pƎípadĢ prvního
projektu"Hotel99"dosáhnout157milkorun,udruhéhoprojektu"Apartmany99"pak121
milionƽ korun. Celková suma nákladƽ na výstavbu tohoto komplexu mĢla dosáhnout výše
278 milionƽ korun. Cena investic z veƎejných prostƎedkƽ by tak dosahovala pouze 41 % a
nepƎesáhla takhranici50%,pojejímž pƎekroēeníjevypsánívýbĢrovéhoƎízenípovinné.Bez
vysvĢtlení nicménĢ zatím zƽstává otázka, kde vzala spoleēnost PRESIDENT SECURITIES a.s.,
jejíž obraty se v pƎedchozích letech pohybovaly v Ǝádek statisícƽ korun, zbývajících cca 164
milionƽkorun,kterémajíbýtinvestovanédotĢchtoprojektƽ.

Výše zmiŸované stavební projekty pƎitom tvoƎí jen dílēí ēást fenomenálních úspĢchƽ zmínĢné
skupiny firem pƎi získávaní veƎejných zakázek a evropských dotací v rámci Ústeckého kraje.
SpoleēnostiFrks.r.o.,JOELs.r.o.aStavbyholdingcza.s.idalšíkadaŸskéstavebnífirmysvazbami
namístnípolitickoureprezentacistavímosty,sportovištĢ,opravujíškolyarevitalizujepanelová
sídlištĢ v Kadani, ChomutovĢ, LitvínovĢ, BílinĢ i na ƎadĢ dalších míst vústeckém regionu.
Významné zakázky tyto spoleēnosti získaly i u dotaēními kauzami proslulého zdravotnického
holdinguústeckéhokrajeKrajskázdravotní,a.s.

Jen samotná stavební spoleēnost FRK s.r.o. se tak podílela napƎíklad na výstavbĢ hotelu na
LázeŸském vrchu vLitvínovĢ, který získal zROP Severozápad dotaci ve výši 31,5 milionu ēi na
„partnerství“ pƎi výstavbĢ penzionu MOVA vKadani, podpoƎeném dotací ve výši 15,9 milionu.

5



Dále významnĢ participuje napƎíklad na stamiliónových stavebních projektech vchomutovské
zónĢIRPM.

Celkový objem EU dotací a veƎejných zakázek získaných v Ústeckém a Karlovarském kraji tímto
okruhem kooperujících stavebních spoleēností za posledních 6 let výraznĢ pƎevyšuje jednu
miliardukorun.
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2. JakserodíproblematickáveƎejnázakázka

ím je zajímavý pƎípad netransparentní veƎejné zakázky v malé pƎípražské obci zaplacené z
evropskýchpenĢz?NapƎípaduSibƎinaseukazujenikolinepodstatnávĢc–jakseinamaléobci
mƽževýznamnázakázkadostatpraktickymimoveƎejnoukontrolu.Isesvýmkoneēnýmúētem.

ObecSibƎinazískalavroce2009vícenež23,5milionukorunevropskýchdotacínarekonstrukci
budovy místní školky, jež slouží i pƎespolním a oplývá prostorem s potenciálem pro zƎízení
základní školy. S poēátkem rekonstrukce odstartovaly ale také netransparentní postupy vedení
obce.

DvĢzesedminabídeknikdonevzaldoúvahy
NamístootevƎenésoutĢžehledalaobecstavebnífirmuvužšímvýbĢrovémƎízení.Vtomtotypu
tendruseomezujepoēetúēastníkƽproto,abysezjednodušilkomplikovanývýbĢr(velkémnožství
nabídek, složitý pƎedmĢt zakázky). Proē musely být dvĢ „nadbyteēné“ nabídky vyƎazeny bez
posouzení pƎedem, když šlo jen o nevelkou obecní budovu, zakázku Ǝídila najatá externí
spoleēnostasnabídkamisihodnotícíkomiseporadilanajedinémzasedání.

Brzy po zahájení prací se ukázalo, že budou potƎeba neplánované vícepráce za ētyƎi miliony
korun.VedeníobcepodepsalokontraktapožádaloojejichproplaceníROPStƎedníechy.Anižby
bylojisté,zdakproplacenínadrámecdotaceopravdudojde,rozhodlaseobecobjednatrovnĢž
rekonstrukci tƎetího patra budovy, které se do evropského projektu již nevešlo. Bez hlasování
zastupitelƽsetakutratilasumaodpovídajícíceloroēnímupƎíjmuzdaní.JednacíƎádobcepƎitom
jasnĢavýslovnĢstanoví,žezastupitelstvomájednatovšechvýdajíchnad100tisíckorun.Tosev
pƎípadĢnecelýchšestimilionƽnadrozpoēetprojektunestalo.

O objednávce na vícepráce za ētyƎi miliony se zastupitelé dozvĢdĢli až dva dny po uzavƎení
smlouvy a ani tehdy jim nebyla sdĢlena konkrétní suma. ROP StƎední echy nakonec odmítl
požadovanéētyƎimilionyzavícepráceproplatit.

PronájemtƎetíhopatrazískalozavelmivýhodnýchpodmínekObēanskésdruženíSOSák,vedené
manželkou bývalého starosty, které se v obci vĢnuje volnoēasovým aktivitám dĢtí i oživování
tradic v obci. Kvƽli rekonstrukci vymĢnilo pronajatou tƎídu za prostor v novĢ vybudovaném 3.
patƎe.PƎípadnédalšízájemceopronájemnikdo(naúƎednídesce)neinformoval,aēkolitímobec
porušilazákon.










7



3. AntonieHotels–projektrekonstrukce„\eckéhodomova“
JindƎich\ehákodkoupilobjektodmĢstaFrýdlantspoleēnĢsareálemsousedníhozahradnictvíza
5 milionƽ a další ēást sousedních pozemkƽ od Libereckého kraje, se slevou proti pƽvodnímu
zámĢru20, za 3,5 milionƽ korun. Cílem projektu byla rekonstrukce secesního viladomu „\ecký
domov“,spojenásjehopƎestavboudopodobyrelaxaēníhocentraaluxusníhohotelu.
Narekonstrukcivrámciprojektu„Antonie“získala \ehákovaspoleēnostAntonieHotelss.r.o.v
únoru2011dotacizevropskýchfondƽvevýši80784000Kē,navýšenouzveƎejnýchrozpoētƽna
ēástku95040000Kē.CelkovévýdajenarekonstrukcibylypƎedpokládányna158400000Kē.
V prƽbĢhu rekonstrukēních prací na tzv. \eckém domĢ, který mĢl tvoƎit jádro nového hotelu
Antonie,seúdajnĢukázalo,ženeosecesnídƽmmázávažnýmzpƽsobempoškozenoukonstrukci.
Toto poškození mĢlo být takového rázu, že pƎípadná oprava nemĢla být finanēnĢ únosná a
namísto ní bylo ekonomiētĢjší zahájit novou stavbu na jiném místĢ. Dƽm byl na základĢ
doporuēení statika stržen. Z projektu rekonstrukce historické budovy, hrazené z evropských
fondƽ,setakstáváprojektvýstavbynovéhohoteluumístĢnéhovjinéēástistavebníchpozemkƽ.
Vēervenci2012vypsalaspoleēnostAntonieHotelss.r.o.novouveƎejnouzakázku.Administrace
zakázky byla svĢƎena kontroverzní spoleēnosti ML Compet a.s., která je úzce spojena s
korupēnímikauzamiveStƎedoēeskémkraji.DovýbĢrovéhoƎízenínadostavbuhotelusepƎihlásily
jendvazájemci.Zakázkuvevýši103milionƽnáslednĢzískalaspoleēnostCGMCzecha.s.(dƎíve
Stavby a.s.), kterou dƎíve ovládal stejný vlastník, jako ML Compet – bývalý investiēní námĢstek
stƎedoēeskýchkrajskýchnemocnicaekonomickýporadcestƎedoēeskéhohejtmanaFilipBušina.
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PƎílohaē.1–PƎehled10nejvyššíchdotacínaprojektyhotelƽapenzionƽ





NázevpƎíjemce

Názevprojektu

Operaēníprogram

Datumalokace

Alokovanáēástka

LáznČ Luhaþovice, a.s.

Wellness hotel Alexandria

ROP NUTS II StĜední Morava

15.10.2008

84 994 516,41

Richard Kuþík

Hotel **** ýeladná

ROP NUTS II Moravskoslezsko

03.03.2010

81 539 656,62

Antonie Hotels s.r.o.

ANTONIE-Rekonstrukce objektu ubytovny
"ěecký domov" ve FrýdlantČ v ýechách na
vícehvČzdiþkový hotel

ROP NUTS II Severovýchod

24.02.2011

80 784 000,00

E K O F I N P C spol. s r.o.

Dostavba hotelového komplexu VČtruše.

ROP NUTS II Severozápad

24.02.2011

68 104 686,00

VYSOKÁ ŠKOLA
BÁĕSKÁ-TECHNICKÁ
UNIVERZITA OSTRAVA

Stavební úpravy budovy kolejí "B" na Hotel
VŠB-TU Ostrava

ROP NUTS II Moravskoslezsko

24.01.2011

59 671 656,91

HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o.

Rekonstrukce brownfieldu na multifunkþní
podnikatelskou nemovitost

ROP NUTS II Severovýchod

01.10.2009

58 174 021,08

TOONAN s.r.o.

Lípa Centrum - Aparthotel

ROP NUTS II Severozápad

24.02.2011

55 721 104,38

REGATA ýECHY, a.s.

Rekonstrukce a dostavba hotelu PORT

ROP NUTS II Severovýchod

23.03.2011

51 765 560,73

CLITIA, a.s.

Hotel Rajská zahrada

ROP NUTS II Severovýchod

19.01.2011

51 055 495,35

Czech Republic Investment, a.s.

Rekonstrukce vojenské ubytovny - Hotel
Vinohrady

ROP NUTS II Severozápad

24.02.2011

50 735 559,45

PRESIDENT SECURITIES a.s.

Hotel 99 Chomutov

ROP NUTS II Severozápad

07.11.2008

49 295 865,96

PRESIDENT SECURITIES a.s.

Apartmány 99 Chomutov

ROP NUTS II Severozápad

24.02.2011

47 507 011,21

PƎílohaē.2–PƎehlednejvyššíchdotacínaprojektygolfovýchhƎišƛ
NázevpƎíjemce

Názevprojektu

SILGOR,a.s.

SilesiaRelax&GolfResortKravaƎe

83445000,00

GOLFCLUBUHrádeēkus.r.o.

Kongresovéarekreaēnícentrum–GOLF

49799300,00

GOLFBRNOa.s

GOLFBRNOͲkongresovýsálawellness

40393000,00

Golfareaa.s.

ZažijgolfovýživotͲpropagacegolfovéturistikyvJihomoravskémkraji

2683160,00

GolfKonopištĢa.s.

Stavebníúpravy,pƎístavbaazmĢnaužíváníhospodáƎskébudovynaWELLNESSͲGOLFKONOPIŠT 

40572100,00

OKD,a.s.

RozvojinfrastrukturycestovníhoruchuvKarvinéͲGolfParkDarkov

40572100,00

GREENGOLFPardubicea.s.

VýstavbavodníhosvĢtaarozšíƎeníubyt.kapacitprokongres.turistikuareáluLesoparkKunĢtickáhora

27113400,00

ParkGolfa.s.

SportovnĢrelaxaēníareálHradecKrálové

21600200,00

DanušeHradilová

RozšíƎenísportovnĢrelaxaēníchslužebhoteluHoralVelkéKarloviceͲetapaII,golfovéhƎištĢ

11675500,00

GolfSlapy,s.r.o.

Multifunkēníturistické,sportovní,spoleēenskéakonferenēníCENTRUM

8459090,00













GolfovýklubHlubokánadVltavou Golfemprotidrogám

4172430,00

GOLFRESORTKarlovyVarya.s.

4470460,00





Alokovanáēástka

Výstavbatechnickéhozázemíproceloroēnígolfovéaktivity

