Pomůžeme Vám se získáním
dotace pro rozvoj Vaší obce

Máte nefunkční nebo zastaralé veřejné
osvětlení či veřejný rozhlas?
Plánujete nasvětlení přechodů pro
chodce nebo zabezpečení budov
kamerovým systémem?
Hledáte vhodnou koncepci obnovy
a rozvoje vnitřních a venkovních
zařízení?

Nedostatek finančních prostředků na modernizaci infrastruktury je v současné situaci spojené s pandemií COVID-19 častým problémem měst a obcí. My Vám dokážeme finanční prostředky na tyto neodkladné investice pro vaši obec zajistit.
Vaše obec má možnost získat až 2 miliony korun na opravy či modernizaci Vaší infrastruktury ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Programu 2021–2024 pro
poskytování dotací na rozvoj obcí. Nabízíme Vám kompletní pomoc při zpracování a podání
žádosti o dotaci, včetně možného návrhu řešení spojeného s obnovou infrastruktury.
Realizujeme komplexní obnovu, modernizaci a rozvoj infrastruktury měst a obcí. Pomůžeme Vám zvýšit kvalitu i efektivnost veřejných služeb a urychlíme realizaci Vašich
projektů.
ZAJISTĚTE MODERNIZACI SVÉ OBCE JEŠTĚ DNES!

Moderní veřejné osvětlení
Provedeme zmapování současného stavu a zajistíme nový návrh cílového stavu s výsledkem moderního a efektivního systému veřejného osvětlení. Výměna svítidel za moderní LED technologie
Vám zajistí optimalizaci provozních nákladů
a zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti Vašeho veřejného osvětlení. Dále Vám pomůžeme například
s výměnou dalších dosluhujících prvků soustavy
veřejného osvětlení či s přesným řízením doby,
intenzity a barvy svícení.

Lokální kamerový systém
Zvyšte bezpečnost obyvatel v zájmových oblastech Vaší obce, jako jsou školy, školky, nemocnice či vnitřní prostory budov. Kamery mohou
být umístěny na objektech, sloupech veřejného
osvětlení nebo na samostatných stožárech.
Lokální kamerový systém je dodáván včetně záznamového zařízení a se základními analytickými
funkcemi. Kamerový systém nabízí také možnost
přenosu obrazu do služebny městské police či
na městský úřad.

Elektronický zabezpečovací
a požární systém
Zajistěte vyšší bezpečnost budov občanské
vybavenosti a veřejnoprávních objektů. Nabízíme
řešení, které splňuje veškeré legislativní a technické podmínky a zohledňuje individuální požadavky a potřeby zákazníka. Systémy je možné
integrovat na pult centrální ochrany. Zapojte
se do programu „Bezpečná obec“ a dejte svým
občanům pocit bezpečí.

Vyžaduje Vaše infrastruktura
větších investic?
Kromě podpory v rámci dotačních titulů
nabízíme také tzv. Infrastrukturní projekty
partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), které umožňují obcím přenést
břemeno investic spojených s modernizací
infrastruktury na soukromý sektor.
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