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Struktura programových dokumentů pro  

strukturální fondy v ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : vlastní úprava 
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Organizační schéma ŘO ROP MS 

 

 
 

 
 

 

Zdroj: MMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 3 

 

 

 

Prioritní osy a oblasti podpory ROP Střední Morava 
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Počty projektů dle jednotlivých ROPů 

 

 

 

Zdroj: Monitorovací zprava, únor 2010 
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Údaje o čerpání alokace jednotlivých ROPů 

 

 

 

 

Zdroj: Monitorovací zpráva, únor 2010 
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Implementační schéma ROP 

 

 
 

 
Zdroj: MMR 
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Organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: MMR 
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Finanční zdroje na prioritní osy a oblasti podpory ROP 

Moravskoslezsko 
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Údaje o stavu čerpání finančních prostředků  

ROP MS k 02.03.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 10 

 

 

Výzvy vyhlášené a ukončené v roce 2009  

v Moravskoslezském kraji 

 
 

Tabulka 1 Přehled vyhlášených/ukončených výzev v roce 2009 

Číslo 
výzvy 

Datum 
zahájení 

výzvy 

Datum 
ukončení 

výzvy 

Prioritní osa/ 
oblast/ 

podoblast 
podpory 

Alokace na 
výzvu 

(ERDF + SR) 

Podané žádosti 
o podporu 

(ERDF + SR) 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 
(ERDF + SR) 

v EUR počet v EUR počet v EUR 

3.1 – 02 01.10.2008 31.12.2009 10.3.1 37 878 787,88 9 15 735 606,06 4 7 887 121,21 

2.2 – 04 15.10.2008 17.02.2009 10.2.2.1 11 363 636,36 35 28 320 301,80 4 1 853 787,88 

2.3 – 01 10.12.2008 17.04.2009 10.2.3 11 363 636,36 14 10 681 818,18 0 0,00 

1.1 – 05 20.01.2009 06.03.2009 10.1.1.2 4 545 454,55 17 12 297 727,27 2 660 227,27 

1.3 – 01 20.01.2009 06.03.2009 10.1.3.2 9 848 484,85 2 9 848 484,85 0 0,00 

3.1 – 03 05.02.2009 26.03.2009 10.3.1 10 000 000,00 - - - - 

1.1 – 06 13.02.2009 07.04.2009 10.1.1.1 23 863 636,36 1 14 251 515,15 0 0,00 

2.1 – 07 10.03.2009 24.04.2009 10.2.1.2 7 575 757,58 11 6 142 803,03 0 0,00 

4.1 – 03 10.04.2009 26.05.2009 10.4.1 18 939 393,94 200 91 825 757,58 0 0,00 

1.3 – 02 12.05.2009 26.06.2009 10.1.3.1 25 378 787,88 1 21 543 560,61 0 0,00 

1.2 – 03 15.07.2009 08.09.2009 10.1.2 5 340 909,09 1 4 474 621,21 0 0,00 

1.1 – 07 07.09.2009 04.12.2009 10.1.1.2 1 136 363,64 3 881 439,39 0 0,00 

2.1 – 08 07.09.2009 22.10.2009 10.2.1.1 3 787 878,79 58 13 258 333,33 0 0,00 

2.1 – 09 07.09.2009 22.10.2009 10.2.1.1 3 409 090,91 2 3 202 272,73 0 0,00 

1.1 – 08 08.10.2009 04.12.2009 10.1.1.1 27 500 000,00 3 11 632 954,55 0 0,00 

1.2 – 04 08.10.2009 24.11.2009 10.1.2 10 189 393,94 1 10 181 818,19 0 0,00 

2.1 – 10 08.10.2009 24.10.2009 10.2.1.3 1 893 939,39 0 0,00 0 0,00 

2.2 – 05 08.10.2009 15.01.2010 10.2.2.1 5 681 818,18 1 684 469,69 0 0,00 

5.1 – 04 22.10.2009 20.11.2009 10.5.1 3 636 363,64 1 3 363 636,37 0 0,00 

5.2 – 03 22.10.2009 06.11.2009 10.5.2 45 454,55 1 45 454,55 0 0,00 

2.2 – 06 10.11.2009 15.01.2010 10.2.2.2 3 787 878,79 - - - - 

3.2 – 03 10.11.2009 15.01.2010 10.3.2 15 151 515,15 - - - - 

1.1 – 09 08.12.2009 12.02.2010 10.1.1.2 4 545 454,55 - - - - 

2.4 – 02 08.12.2009 12.02.2010 10.2.4 1 439 393,94 - - - - 

2.1 – 11 18.12.2009 22.02.2010 10.2.1.3 7 575 757,58 - - - - 

2.1 – 12 18.12.2009 22.02.2010 10.2.1.3 1 893 939,39 - - - - 

3.1 – 04 18.12.2009 31.12.2011 10.3.1 37 878 787,88 - - - - 

2.1 – 13 22.12.2009 22.02.2010 10.2.1.3 1 893 939,39 - - - - 

Celkem --- --- --- 
297 545 
454,60 

361 
258 372 574,5

4 
10 10 401 136,36 

Zdroj: IS MONIT7+, R-sestavy ke dni 6.1.2010 
Poznámka: Výzvy byly vyhlášeny na souhrnné veřejné finanční prostředky.  

V tabulce byl použit měnový kurz EUR/ CZK ve výši 26,40 Kč/EUR. 
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Prioritní osa/ 

oblast podpory
Fond 

Příspěvek EU 

(ERDF)                               

v EUR

Veřejné 

prostředky  

celkem                      

v EUR

Alokace  2007-

2013           
(ERDF + veřejné 

prostředky celkem)

Podíl na 

celkové 

alokaci OP                                      

v %

1. ERDF 255 067 092 45 011 840 300 078 932 38,8

1.1 ERDF 143 092 639 25 251 642 168 344 281 56,1

1.2 ERDF 91 569 086 16 159 250 107 728 336 35,9

1.3 ERDF 20 405 367 3 600 948 24 006 315 8,0

2. ERDF 259 011 429 45 707 900 304 719 329 39,4

2.1 ERDF 36 261 600 6 399 106 42 660 706 14,0

2.2 ERDF 111 115 903 19 608 689 130 724 592 42,9

2.3 ERDF 96 093 240 16 957 631 113 050 871 37,1

2.4 ERDF 15 540 686 2 742 474 18 283 160 6,0

3. ERDF 121 617 041 21 461 830 143 078 871 18,5

3.1 ERDF 26 755 749 4 721 603 31 477 352 22,0

3.2 ERDF 26 755 749 4 721 603 31 477 352 22,0

3.3 ERDF 60 808 521 10 730 914 71 539 435 50,0

3.4 ERDF 7 297 022 1 287 710 8 584 732 6,0

4 ERDF 21 693 851 3 828 327 25 522 178 3,3

4.1 ERDF 14 534 880 2 564 979 17 099 859 67,0

4.2 ERDF 7 158 971 1 263 348 8 422 319 33,0

Celkem --- 657 389 413 116 009 897 773 399 310 100,0

Zdroj: Programový dokument ROP SM 2007-2013

Tabulka č.6: Finanční plán pro prioritní osy a oblasti podpory                                                                          

ROP SM 2007 - 2013
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Přehled vyhlášených výzev – stav k 31.12. 2008  

v kraji Střední Morava 
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Celkový počet proplacených žádostí od počátku implementace 

ROP SM stav k 30.9.2009 
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Pokrok v realizace ROP SM dle prioritních os a oblasti podpory 

stav k 31.10.2009 
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Ukončené projekty a podíl proplacených projektů na alokaci  

stav k 30.09.2009 v  kraji Střední Morava 
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Prioritní osy podle zdrojů financování k 7.1.2010 SM 

 

 

 

 

Výdaje zaplacené 

příjemcem 

zahrnuté 

v žádostech o 

platby zaslaných 

ŘO

Příslušný příspěvek 

z veřejných zdrojů 
(ve většině případů se 

rovná následujícímu 

sloupci)

Výdaje 

zaplacené 

subjektem 

odpovědným za 

platby 

příjemcům 

Celková 

částka 

obdržená od 

EK

Prioritní osa 1 Doprava 64 907 397 64 907 397 64 907 397

Fond ERDF                                             

z toho výdaje typu ERDF
54 861 930 54 861 930 54 861 930

Prioritní osa 2 Integrovaný 

rozvoj a obnova regionu
55 460 526 55 460 526 55 460 526

Fond ERDF                                             

z toho výdaje typu ERDF
46 836 190 46 836 190 46 836 190

Prioritní osa 3 Cestovní 

ruch
19 833 178 19 833 178 19 833 178

Fond ERDF                                             

z toho výdaje typu ERDF
16 675 904 16 675 904 16 675 904

Prioritní osa 4 Technická 

pomoc
6 604 728 6 604 728 6 604 728

Fond ERDF                                             

z toho výdaje typu ERDF
5 613 200 5 613 200 5 613 200

Celkový součet 146 805 829 146 805 829 146 805 829 59 165 047

Úhrn v regionech bez přechodné 

podpory v celkovém součtu
0 0 0 0

Výdaje typu ESF v celkovém 

součtu, je-li program 

spolufinancován ERDF

105 342 105 342 105 342 0

Výdaje typu ERDF v celkovém 

součtu, je-li operační program 

spolufinancován ESF

0 0 0 0

Výdaje typu ESF uváděné v tabulce se vztahují k projektům, kde je povoleno křížové financování. Informace o těchto projektech jsou 

uvedené na konci kapitoly 2.1B "Křížové financování".

Tabulka č.5: Prioritní osy podle zdrojů financování v EUR

Zdroj: IS MSC2007, IS MONIT7+, stav k 7.1.2010, kurz 26,400 CZK/EUR

22 956 038

23 311 029

10 945 534

1 952 447
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Prioritní osa 1 – Příklady úspěšných projektů  

v Moravskoslezském kraji 

 

Projekt 1: 

Název projektu – Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 

Číslo projektu – CZ.1.10/1.4.00/01.00007 

Příjemce dotace -  Moravskoslezský kraj 

Výše nasmlouvané dotace - 630 mil.Kč 

Místo realizace projektu – bývalý objekt Meta, Nemocniční ulice, Ostrava -  Fifejdy 

Cíl projektu – zvýšit efektivitu fungování příjmu tísňových volání a řízení zásahů na území 

celého Moravskoslezského kraje, a přispět tak ke snížení škod na životech, zdraví a majetku 

jeho občanů 

Výstup projektu – Do nové, zrekonstruované a moderní technikou vybavené budovy bude 

sdružen příjem tísňových volání z území Moravskoslezského kraje. Integrované bezpečnostní 

centrum (IBC) tak bude jediným operačním střediskem v kraji, které zajistí příjem volání na 

všechny tísňové linky (112, 150, 155, 156, 158), vysílání zásahových jednotek jejich podporu 

po dobu zásahu. Centrum bude operačním střediskem pro všechny složky integrovaného 

záchranného systému, tedy hasičského sboru Moravskoslezského kraje, Policie ČR a 

Zdravotnické záchranné služby. Své řídící středisko bude mít také Městská policie Ostrava, 

budova poslouží jako pracoviště krizového štábu statutárního města Ostravy a 

Moravskoslezského kraje.  

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu – počátek roku 2011. 

 

                                                         
 



 

 

 

Projekt 2 : 

Název projektu – Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd 

Číslo projektu – CZ.1.10/1.1.00/01.00002 

Příjemce dotace -  Moravskoslezský kraj 

Výše nasmlouvané dotace – 246,64 mil.Kč 

Místo realizace projektu - Projekt je realizován na následujících osmi úsecích silnic II. a III. 

tříd 

 III/01144: Bystříce nad Olší – Milíkov 

 II/474: Hranice okresu Frýdek Místek – křižovatka s I/11 v Těrlicku 

 II/464: Čerpo – Mošnov 

 II/483: Bordovice – Frenštát pod Radhoštěm 

 III/4609: Jaktař – Bratříkovice – hranice okresu 

 II/44327: Staré Lublice – Nové Lublice 

 II/477: II. etapa, ul. Bohumínská 

Cíl projektu – rekonstrukce/modernizace osmi úseků silnic II. a III. třídy o celkové délce 

32,300 km v různých místech Moravskoslezského kraje. Součástí staveb je odstranění 

bodových závad (krajnice, mostky, propustky). Tyto komunikace slouží běžnému silničnímu 

provozu. 

Výstup projektu – zkvalitnění dopravní situace ve vybraných lokalitách, odstranění (nebo 

zmírnění) negativních dopadů dopravy a celkového zatraktivnění těchto lokalit pro vybrané 

cílové skupiny (především účastníky silničního provozu a osoby nebo subjekty dotčené 

dopravou 

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu – konec roku 2009 

Projekt 3: 

Název projektu: Pěší komunikace a cyklostezka, ulice Opavská v Rýmařově – Janovicích 

Číslo projektu: CZ.1.10/1.1.00/03.00151 

Příjemce dotace: Město Rýmařov 

Výše nasmlouvané dotace: 13,52 mil. Kč  

Místo realizace projektu: Rýmařov – Janovice 

Cíle a popis projektu:  

Záměrem akce je stavba pěší komunikace a cyklostezky v délce 991,75 m podél ulice 

Opavská v Rýmařově. Jedná se o komunikaci I. třídy (I/11), na které je zvýšená intenzita 

dopravy a výskyt dopravních nehod. V rámci projektu dojde k šířkové úpravě jízdního pruhu 

komunikace na jednotnou šířku 3,75 m, v osazení nových silničních obrub a umožnění pěšího 



 

 

 

i cyklistického provozu mimo pojížděnou část komunikace. Dojde rovněž k vyčlenění 

autobusové zastávky z komunikace na vlastní záliv. V dané lokalitě se nachází obytná 

zástavba i podnikatelské subjekty a v budoucnosti se počítá s jejich dalším rozvojem. 

Realizace akce výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti na frekventované silnici. Pěší 

komunikaci a chodník budou využívat jak chodci, tak cyklisté a to k přepravě do zaměstnání i 

jako turisté/cykloturisté. 

Termín ukončení projektu: 30. 5. 2010  

 

                        
Projekt 4:  

Název projektu - Stroje a zařízení I.( Rozvoj a dostupnost Letiště Ostrava) 

Číslo projektu - CZ.1.10/1.2.00/01.00216 

Příjemce dotace - Letiště Ostrava, a.s.  

Výše nasmlouvané dotace - 69,35 mil. Kč  

Místo realizace projektu - Letiště Leoše Janáčka Ostrava (Mošnov)  

Cíl a stručný popis projektu - Cílem projektu je nákup a zprovoznění potřebné techniky pro 

ostrahu a Hasičský záchranný sbor letiště. Rozvojovým plánem letiště je dán cíl zvýšení počtu 

pasažérů a přepraveného nákladu na úroveň 1,5 mil. osob a 10 tis. tun nákladu v roce 2015. 

Základním krokem pro dosažení těchto rozvojových cílů letiště je zvýšení jeho kategorizace, a 

tím umožnění příjmu větších letadel. To však vyžaduje podle předpisů rovněž investice do 

bezpečnostní techniky (ostraha, hasiči). Některé investice jsou vyvolány také novými 

požadavky v souladu s přistoupením ČR do Schengenského prostoru.  

Termín ukončení realizace projektu - 30. 5. 2010 
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Prioritní osa 2 – Úspěšné projekty v Moravskoslezském kraji 

Projekt 1 : 

Název projektu – Naučná trasa městské památkové rezervace Příbor – orientační značení a 

infosystém 

Číslo projektu – CZ.1.10/2.2.00/01.00081 

Příjemce dotace -  Město Příbor 

Výše nasmlouvané dotace – 2,16 mil.Kč 

Místo realizace projektu – Městská památková rezervace Příbor 

Cíl projektu – Cílem projekt je přispět k tomu, aby se město Příbor stalo atraktivním městem 

pro návštěvníky a turisty s přitažlivými a operovávanými atraktivitami cestovního ruchu a 

turistickými cíli, doplněnými odpovídající šíří a kvalitou služeb a nabízející široké portfolium 

programů (produktů), kombinující nabídku vlastních atraktivit a služeb blízkého 

spolupracujícího okolí, město kde návštěvníci a turisté nezabloudí. Dalším z cílů projektu je 

ukázat návštěvníkům, že město má kromě rodného domu Sigmunda Freuda řadu dalších 

památek a krásných míst, která stojí za to vidět a poznat. Výstupem projektu bude nově 

vybudovaná naučná trasa Městskou památkovou rezervací Příbor, která se stane další z mnoha 

atraktivit, jež region v okolí Příbora nabízí. 

Výstup projektu – vytvoření nové naučné trasy, spojující významné památky a zajímavosti 

v centru města. Turisty čeká osm zastavení, mezi nimi například u rodného domu Sigmunda 

Freuda, kostela Narození Panny Marie nebo na líbezném vršku u kostela sv. Františka. Pro 

návštěvníky i místní lidi z města Příbor je na každém zastavení naučné trasy připravena 

informační tabule se zajímavým popisem daného místa a také ručně kované směrníky 

s ukazateli trasy. 

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu – realizace projektu bude ukončena 

v lednu 2009 

 



 

 

 

Projekt 2: 

 Název projektu: Vybudování multimediální jazykové učebny 

Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/06.00367 

Příjemce dotace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace 

Výše nasmlouvané dotace: 2,48 mil. Kč  

Místo realizace projektu: Ostrava 

Cíle projektu: Cílem projektu je oživení výuky a samotného prostředí školy, zvýšení kvality a 

efektivity výuky, a umožnit tak uplatnění nejnovějších metod výuky cizích jazyků. 

Výstup projektu: Obsahem projektu je vybudování multimediální jazykové učebny s digitální 

jazykovou laboratoří v prostorách ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvkové organizace, 

konkrétně v prvním nadzemním podlaží školy, v pavilónu A. Vybudování multimediální 

jazykové učebny reaguje jednak na výsledky dotazníkového šetření školy, na současné 

metody jazykové výuky a formy práce a na stávající vybavenost tříd pro výuku cizích jazyků, 

ale také na požadavky Národního plánu výuky cizích jazyků. Projekt povede k modernizaci 

infrastruktury veřejných služeb, k pořízení zcela nového vybavení a zařízení pro výuku, k 

modernizaci a oživení výuky a samotného prostředí školy, zavede ICT a multimediální 

vybavení do výuky, zvýší kvalitu a efektivitu výuky, umožní jak uplatnění nejnovějších 

metod výuky cizích jazyků, zejména v oblasti poslechu a komunikačních dovedností, tak 

práci s moderními nástroji ICT. 

Aktivity projektu budou realizovány členy realizačního týmu projektu a vybranými 

dodavateli. 

Termín ukončení projektu: 30. 10. 2009  

  
 

Projekt 3: 

 

Název projektu: Rozšíření ubytovací kapacity chaty Kopřivná a souvisejícího zázemí 

Číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/03.00315 

Příjemce dotace: SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s.  



 

 

 

Výše nasmlouvané dotace: 8,37 mil. Kč  

Místo realizace projektu: Malá Morávka  

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozšířit stávající nabídku pokojů s vlastním 

sociálním zařízením a zlepšit nabídku služeb v podobě vybudování 2 konferenčních místností, 

vybudování fitness, dětské herny, klubovny s pingpongem a vytvoření zázemí pro lyžaře a 

cyklisty v podobě uzamykatelných skříněk. Cílem projektu je rozšířit kapacitu ubytování s 

vlastním sociálním zařízením z důvodu plné obsazenosti a s tím souvisejícího odmítání 

potenciálních hostů především během zimní sezóny.  

Termín ukončení realizace projektu: 30. 11. 2009 

   
 

Projekt 4: 

Název projektu: KEMPALAND – nové možnosti cestovního ruchu 

Číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/01.00098 

Příjemce dotace: Technické služby Bukovec, s.r.o. 

Výše nasmlouvané dotace: 4,99 mil. Kč (= 0,19 mil. EUR) 

Místo realizace projektu: Obec Bukovec 

Cíl projektu: Cílem projektu je zavedení celoročního provozu areálu Kempaland. Výsledkem 

realizace projektu bude posílení návštěvnosti, růst atraktivity, růst významu cestovního ruchu 

pro region, lepší využití místního potenciálu. Projekt celkově posílí vybavenost areálu 

atraktivitami pro cestovní ruch a bude impulsem pro další rozvoj.  

Výstup projektu: Výstupem projektu bude zavedení letního provozu ve sportovním areálu 

Kempaland a částečné posílení již zavedeného zimního provozu. Projekt je založen na 

investici do nového vybavení areálu (pořízení dráhy pro summer tubing, minikár, 

odbavovacího systému, zasněžování, bungee trampolíny, informačního systému). Výstupy 

projektu jsou určeny především pro návštěvníky areálu, tj. rodiny s dětmi, cykloturisté (nově), 

zahraniční návštěvníky a další návštěvníky.  

Termín ukončení realizace projektu: realizace projektu byla ukončena v červnu 2009 
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Prioritni osa 3 – Příklady úspěšných projektů  

v Moravskoslezském kraji 

 

Projekt 1 : 

Název projektu – Skautské centrum VANAIVAN 

Číslo projektu – CZ.1.10/3.2.00/01.00166 

Příjemce dotace -  svaz skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice 

Výše nasmlouvané dotace – 18,73 mil.Kč 

Místo realizace projektu – město Kopřivnice 

Cíl projektu – Projekt řeší potřebu nedostatečného zázemí a chybějící infrastrukturi pro 

klubové a zájmové aktivity dětí a mládeže ve volném čase ve městě Kopřivnici. Budova 

nového objektu skautského střediska bude umístěna v periferní části města Kopřivnice, 

nedaleko původních kluboven na rozhraní lesa a pole. V blízkosti je stadion, hřiště a 

koupaliště.  

Výstup projektu – V novém objektu bude umístěna vrátnice, 8 kluboven, zasedací místnost, 

sociální zařízení, dílna, minitělocvična, malá kuchyňka, zázemí pro správce budovy, herna 

pro relaxaci menších dětí, knihovna a skladovací prostory pro táborové vybavení. Projekt 

počítá s vybavením celého objektu nezbytným nábytkem a počítá také s využitím systému 

ústředního vytápění ekologickým zařízením spalujícím zemní plyn na principu nové 

technologie kondenzačního kotle 

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu – první polovina roku 2010 

 

Projekt 2: 

Název projektu: Obecní dům Opava 

Číslo projektu: CZ.1.10/3.1.00/02.00446 

Příjemce dotace: Statutární město Opava 

Výše nasmlouvané dotace: 84,64 mil. Kč  

Místo realizace projektu: Opava 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je vybudování kvalitních prostor pro pořádání společenských 

a reprezentačních akcí, pro realizaci výstavní činnosti jak z hlediska stálé tak i dočasné 



 

 

 

expozice, a vytvoření vhodného prostředí pro kulturně vzdělávací a osvětovou činnost v 

Opavě (přednášky, menší kulturní akce, klubové kino, alternativní kulturní kursy apod.). 

Specifickými cíly projektu je realizace všech dílčích aktivit projektu vč. vybudování 

bezbariérového přístupu pro osoby se zhoršenou schopností pohybu a orientace; revitalizace 

brownfieldu, který je rovněž nemovitou kulturní památkou; vytvoření 7,33 nových pracovních 

míst. 

Stručný popis projektu: Celkovým výstupem projektu bude kulturní a společenské centrum 

života v Opavě, které uspokojí potřebu příslušných segmentů a obyvatel na kulturní prostory, 

jež budou dostatečně kvalitní a kapacitně uspokojivé. Předmětem projektu je přestavba 

původního bankovního domu (nemovitá kulturní památka) na společenský objekt města 

Opavy, určený pro konání různých kulturních a společenských akcí a prezentaci historie 

města Opavy široké veřejnosti. Projekt je potřebný jednak z hlediska dalšího možného využití 

chátrajícího brownfieldu, jednak z hlediska vybudování kulturního a společenského zázemí 

města Opavy a rozšíření stávající nabídky města v oblasti společenských a kulturních prostor. 

Ve městě Opava jednoznačně chybí stálá expozice muzejního charakteru, která by atraktivní 

formou prezentovala historii i současnost tohoto historického města. Podobná je situace také v 

případě aktivit nekomerčního (artového) typu. Podobný kulturně-společenský multifunkční 

objekt se ve městě ani jeho okolí nenachází a z výše uvedeného je zřejmé, že pro zachování 

kulturního povědomí a jeho rozvoj a pro podporu společenského života, se projekt 

rekonstrukce obecního domu jeví jako nenahraditelný a potřebný. 

Termín ukončení realizace projektu: 10. 12. 2009 

  
 

Projekt 3: 

Název projektu: Centrum sociálních služeb Bohumín 

Číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/02.00413 

Příjemce dotace: Město Bohumín 

Výše nasmlouvané dotace: 4,88 mil. Kč (0,18 mil. EUR) 

Místo realizace projektu: Bohumín 



 

 

 

Cíle projektu: Hlavním cílem je rozvoj infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, 

vedlejšími cíli je zvýšení kvality života zdravotně postižených a jejich rodin, zlepšení 

podmínek pro aktivní trávení volného času zdravotně postižených a seniorů a zvýšení 

atraktivity sídliště v centru města. 

Stručný popis projektu: Realizací projektu dojde k rekonstrukci objektu, který je ve vlastnictví 

města a v současné době je využit jen částečně. Rekonstrukcí dojde ke vzniku bezbariérových 

prostor, které budou sloužit pro poskytování rozšířených služeb denního stacionáře pro 

mládež a dospělé s mentálním postižením a kombinovaným postižením a také umožní do 

budoucna rozšíření jeho kapacity. Objekt byl postaven v roce 1973 panelovou technologií a 

vyžaduje již celkovou rekonstrukci. 

 

Termín ukončení realizace projektu: 30. 9. 2009 
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Prioritní osa 4 – Příklady úspěšných projektů  

v Moravskoslezském kraji 
 

Projekt 1 : 

Název projektu – Modernizace školského zařízení v Ostravici 

Číslo projektu – CZ.1.10/4.1.00/01.00030 

Příjemce dotace -  Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace 

Výše nasmlouvané dotace – 3,32 mil.Kč 

Místo realizace projektu – Ostravice 

Cíl projektu – Cílem projektu je zajištění vhodných podmínek pro studium žáků na ZŠ. 

V případě toalet jde zejména o hygienu, funkčnost a stav odpovídající věku dětí v družině. U 

rekonstrukce hřiště je smyslem jeho multifunkčnost, dobré technické podmínky a přístup 

širšímu okruhu uživatelů 

Výstup projektu – rekonstrukce těchto části základní školy (hygienické zařízení, úpravy toalet 

ve družině, hřiště a učebny fyziky a chemie. Ty to objekty jsou ve špatném technickém stavu, 

či dokonce jsou v rozporu s hygienickými předpisy. Projekt je určen pro žáky Základní školy 

Ostravice. Hřiště bude multifunkční a přístupné široké veřejnosti. Při rekonstrukci učebny se 

klade důraz na užitkovost, funkčnost a soulad s trendy s učením v oboru fyziky a chemie. 

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu – první polovina roku 2009 

 



 

 

 

Projekt 2: 

 

Název projektu: Přístavba školní jídelny ZŠ v Zátoru 

Číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/01.00045 

Příjemce dotace: Obec Zátor 

Výše dotace: 17,87 mil. Kč  

Místo realizace projektu: Zátor 

Stručný popis projektu:  

Obsahem projektu je přístavba nové a moderní školní jídelny k základní škole v obci Zátor 

pro stravování dětí, pedagogů a zaměstnanců základní školy v obci Zátor, která bude 

vyhovovat hygienickým požadavkům na stravovací služby. Jídelna nahradí dosavadní 

zastaralou a kapacitně nedostatečnou jídelnu umístěnou mimo areál základní školy (cca 300 m 

od ZŠ) ve staré budově, jejíž rekonstrukce již není rentabilní. Přístavba jídelny bude 

vybudována jako bezbariérová a bude součástí školního areálu. Umístěním nové jídelny 

přímo v areálu ZŠ bude zajištěna větší bezpečnost dětí ZŠ, odpadne nutnost přecházení ze 

školy do jídelny po frekventované silnici. V nové školní jídelně bude žákům a pedagogům 

poskytována kvalitní strava formou možnosti výběru obědů z více druhů jídel včetně jídel 

dietních, bude zde možnost vydávat svačiny. Jídelna bude mít bezbariérový vstup pro 

imobilní děti. 

Termín ukončení realizace projektu: říjen 2009 

  

 
 

 



 

 

 

Projekt 3: 

 

Název projektu: Relaxační zóna v centru obce Hněvošice 

Číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/02.00273 

Příjemce dotace: Obec Hněvošice 

Výše dotace: 1,27 mil. Kč  

Místo realizace projektu: Hněvošice 

Stručný popis projektu:  

Obsahem předkládaného projektu byla realizace výstavby relaxační zóny v centru obce 

Hněvošice s cílem poskytnout obyvatelům obce vhodné zázemí pro aktivní a společenské 

trávení volného času. Relaxační zóna bude sloužit jako oddychová zóny pro široké spektrum 

obyvatel obce – jako klidová zóna pro seniory, hřiště pro děti a juniory a příjemný 

poloparkový prostor pro všechny obyvatele obce Hněvošice. Zónu budou ke sportu i výuce 

také žáci mateřské a základní školy. Realizací projektu došlo k regeneraci dosud 

nevyužívaných ploch zeleně a celkově se vylepšil vzhled území centra obce. Aktivity na 

úpravu zóny zahrnovaly čištění a přípravu území, výstavbu chodníků a vybudování osvětlení, 

vybavení zóny jednotlivými prvky, montáže, sadbové úpravy a ozelenění.  

Termín ukončení realizace projektu: červen 2009 
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Prioritní osa 1 – Příklady úspěšných projektů  

v kraji Střední Morava 
 

Projekt 1 : 

Název projektu – Rekonstrukce silnice II/4335 Hradčany - Kobeřice 

Příjemce dotace -  Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace 

Výše nasmlouvané dotace – Celkové způsobilé výdaje projektu činily 831 619 EUR, RR 

Střední Morava příjemci proplatila 748 457 EUR, z toho 706 876 EUR zahrnoval příspěvek 

Společenství.  

Místo realizace projektu – Hradčany - Kobeřice 

Cíl projektu – Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího stavu dvou úseků navazujících 

komunikací. Hlavním důvodem provedení rekonstrukce byl havarijní stav povrchu, který byl 

zapříčiněn nedostatečnou vrstvou celé vozovky s ohledem na klimatické podmínky, stáří a únavu  

Výstup projektu – rekonstrukce byla provedena technologii recyklace, využil se stávající materiál. 

Tento typ rekonstrukce byl efektivnější a ekologičtější. Realizací projektu došlo ke zlepšení 

technického stavu povrchu komunikace a ke zlepšení bezpečnosti jízdy po celé délce obou úseků. 

Projekt naplnil tyto indikátory:  

 Hodnota úspory času v silniční dopravě (v EUR) – 5 840 

 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (v km) – 3,59 

 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) – 1 

Zahájení projektu – 13.9.2007 

Ukončení projektu - 22.9.2008 (koncem září 2008 byla podaná Závěrečná monitorovací 

zpráva spolu se závěrečnou žádostí o platbu, která byla proplacena na konci října 2008. 

Projekt je nyní ve stavu financování projektu ukončeno). 

 

Projekt 2: 



 

 

 

Název projektu: Cyklostezka Velká Bystřice - Hlubočky, zpřístupnění údolí Bystřice  pro 

cyklistickou dopravu 

Zahájené projektu: 1. 1. 2008 

Ukončení projektu: 31. 8. 2009  

Výše nasmlouvané dotace: Celkové způsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace 572 638 EUR. RR Střední Morava se zavázala příjemci proplatit 486 742 EUR, což 

tvoří příspěvek Společenství. 

Cíl projektu: je v souladu se strategií Mikroregionu Bystřička vybudování cyklostezky, která 

bude součástí cyklotrasy Moravský Beroun – Olomouc. Předkládaný projekt řeší úsek na 

katastru obce Hlubočky (v délce 1 500 m) a na katastru města Velká Bystřice (903m). Řešený 

úsek je tedy samostatnou dílčí stavbou cyklostezky, celková délka je 2 403m součástí jsou i 

dvě lávky. Stavba je určena pro cyklistickou a pěší dopravu, jedná 

se o novostavbu.  

Úsek nového tělesa cyklostezky je veden podél silnice III. třídy, 

v místě travnatého příkopku a částečně ve svahu, který pokračuje 

jako lesní pozemek. Překonání pravého přítoku Bystřice přes 

novou lávku se dostává na odbočku do chatové lokality Burk, kde 

původně stály dva objekty. Uvolněný prostor bude využit pro 

vedení cyklostezky. Cyklostezka pokračuje po místní komunikaci obsluhující okolní zahrádky 

a přecházející v pěšinu, zakončenou lávkou přes Bystřici. Stávající parametry lávky a pěšiny 

v současné době nevyhovují požadavkům cyklistické dopravy. Uvedený úsek je v současné 

době využíván chodci, omezeně cyklisty a majiteli okolních nemovitostí pro dopravní 

obsluhu.  

Výstup projektu: Realizací nové trasy cyklostezky se zkrátí dopravní vzdálenost mezi obcemi 

a především se výrazně zvýší bezpečnost cyklistického a pěšího provozu. Optimální vedení 

trasy cyklostezky prakticky vyloučí potřebu využívat pro pěší a cyklistický provoz trasu 

dopravně zatíženou krajskou silnici III/44317. Dále lze využít pro in line bruslení a v zimním 

období pro klasické lyžování. Výstavba cyklostezky 

přispěje ke zlepšení životního prostředí v obcích. 

Omezí se používání motorových vozidel k dopravě 

mezi obcemi, sníží se hluk, prašnost, exhalace 

výfukových plynů, což povede k zlepšení kvality života 

v obou obcích. 



 

 

 

Primární cílovou skupinou jsou obyvatelé regionu. Projekt přímo ovlivní obyvatele regionu 

tím, že vytvoří podmínky pro bezpečnou dopravu za službami, do škol a zaměstnání, znamená 

příležitost pro aktivní trávení volného času rodin s dětmi, pro bezpečný trénink rekreačních 

sportovců. Obce regionu mohou očekávat ekonomický přínos. Tento efekt je zajímavý 

převážně pro venkov, který projektem získává významné infrastrukturální opatření. 

 

Cílovou skupinou projektu jsou rovněž místní podnikatelé. Jednak 

tedy místní zaměstnavatelé, kteří získají komparativní výhodu na 

straně poptávky na trhu práce – mohou nabídnout stávajícím i 

potenciálním budoucím zaměstnancům bezpečnou a zdravou cestu 

do zaměstnání. Cílovou skupinu mohou tvořit i zemědělci, kteří 

mohou využít cyklostezku pro nabídku alternativních 

(agroturistických) služeb a diverzifikovat tak svoji činnost. Další atraktivní cílovou skupinou, 

na kterou je projekt zaměřen jsou turisté a to především cykloturisté, některé úseky budou 

vhodné i pro in-line turistiku, případně klasické lyžování. Pro turisty bude přínosem nová 

komunikace, která jim zpřístupní atraktivity regionu a po níž se mohou bezpečně a nenáročně 

(bez velkých převýšení) dostat do všech hlavních míst regionu. Vybrané řešení umožní 

dopravní propojení pro denní dojíždění z Olomouce do Hluboček a bezpečnou trasu pro 

místní. Po dokončení celého cyklistického propojení s Olomoucí přiblíží centrální oblast 

Nízkého Jeseníku cyklistické veřejnosti na Olomoucku. 

Projekt se zavázal plnit tyto indikátory: 

 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras - 2,4 km 

 Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu - 800 osob 

 Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí - 80 % 

 

Realizace projektu je již ukončena. 
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Prioritni osa 2 – Příklad úspěšných projektů v kraji  

Střední Moravy 

Projekt 1 : 

Název projektu – Revitalizace prostoru bývalých kasáren - Hanácké náměstí v Kroměříži 

Příjemce dotace -  město Kroměříž 

Výše nasmlouvané dotace – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace 1 198 888 EUR, RR Střední Morava se zavázala příjemci proplatit 901 239 EUR, z 

toho 851 719 EUR tvoří příspěvek Společenství 

Místo realizace projektu – Hanácké náměstí v Kroměříži 

Cíl projektu – Cílem projektu je revitalizace části bývalého vojenského areálu, který je 

typickým nevyužívaným prostorem tzv.brownfieldem, začlenění areálu do prostoru města a 

jeho následné využití k novým aktivitám. Na místě bývalého vojenského nástupiště 

obklopeného budovami budou vybudovány nezbytné inženýrské sítě a následně bude 

vybudováno parkové náměstí s amfiteátrem, dětským hřištěm a fontánou. Náměstí bude 

osázeno zelení situovanou do stromořadí, která budou lemovat jednotlivé plochy. Veřejná 

zeleň bude doplněna místy k odpočinku s lavičkami.  

Výstup projektu - Realizací projektu dojde k oživení nevyužívané části města a současně také 

ke zvýšení jeho atraktivnosti pro jeho obyvatele i potenciální investory. Náměstí bude 

doplňovat historický prostor města moderními prvky umožňujícími spojení aktivit různého 

typu a setkávání všech generací v jednom prostoru. Cílovými skupinami jsou rodiny s malými 

dětmi, senioři, děti a dospívající mládež, osoby, které v Kroměříži trvale nebo dočasně žijí, 

případně zde tráví část svého času. Projekt navazuje na řadu aktivit, díky kterým jsou rozsáhlé 

vojenské areály připravovány. V blízkosti budoucího náměstí je na místě bývalého 

"barákového tábora" připraven prostor pro výstavbu asi 50 rodinných domů. Bývalá vojenská 

ubytovna je rekonstruována na dům pro seniory. Byla opravena budova, kterou využívá 

archiv Muzea Kroměřížska a v současné době je rekonstruována hasičská zbrojnice. Finanční 

prostředky na část aktivit byly získány z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního 

programu Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití. Celkový rozpočet 

dosáhl výše 12,7 mil. Kč 

Zahájení projektu – 1.2.2007  



 

 

Ukončení projektu – 30.7.2010 (Projekt se nachází v realizaci) 

 

        

 

Projekt 2: 

Název projektu: Stavební úpravy MŠ Hovězí 

Zahájení projektu: 1. 1. 2008    

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2009  

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2009 

Ukončení realizace projektu: 15. 7. 2009 

Výše nasmlouvané dotace: Celkové způsobilé výdaje projektu činily 396 329 EUR. RR 

Střední Morava příjemci proplatila 356 696 EUR, z toho 336 880 EUR zahrnoval příspěvek 

Společenství. Podstatou realizační fáze jsou stavební práce vedoucí k rozšíření kapacity 

stávající mateřské školy a zlepšení její dostupnosti. Těmto činnostem předcházelo zpracování 

zadávací dokumentace a výběr dodavatele na základě platného výběrového řízení. V rámci 

provozní fáze projektu bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy pro 25 dětí a provoz 

pokračuje dle zaběhlých pravidel. Provozovatelem této školy je nadále obec, z tohoto důvodu 

je udržitelnost projektu zaručena. Případná obnova majetku a údržba bude hrazena z obecního 

rozpočtu. V rámci vzniku nového oddělení budou na odpovídající pracovní úvazek přijati noví 

zaměstnanci, popřípadě bude prodloužen pracovní úvazek u stávajících zaměstnanců. 

Cíl projektu: Zlepšení kvality života v regionu, zvýšení atraktivnosti obce a zajištění kvalitní 

a dostupné sociální služby. 

- zvýšení kvality života v obci zvýšením kapacity mateřské školy, 

- zvýšení dostupnosti mateřské školy, 

- zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

- zvýšení sounáležitosti obyvatel s obcí, 

- snížení odlivu obyvatel do atraktivnějších lokalit. 

 



 

 

Uvedených cílů bude dosaženo provedením stavebních úprav stávajícího nevyužitého půdního 

prostoru, kde bude zřízeno nové oddělení mateřské školy, dále budou provedeny stavební 

úpravy vedoucí ke zlepšení přístupnosti budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ve 

schodišťovém prostoru bude instalována na zábradlí šikmá schodišťová plošina do 2.NP a 

hlavní vstup do budovy bude upraven a doplněn o bezbariérovou rampu s protiskluzovou 

úpravou pochůzích ploch a ochranným zábradlím s vodícími bezbariérovými prvky. 

 

Dne 15. července 2009 byla podaná závěrečná 

monitorovací zpráva spolu se závěrečnou 

žádostí o platbu, která byla proplacena dne 12. 

srpna 2009. Projekt je nyní ve stavu 

financování projektu ukončen. 
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Prioritni osa 3 – Příklady úspěšných projektů v kraji  

Střední Moravy 

Projekt 1 : 

Název projektu – Muzeum historie pivovarnictví v Hanušovicích 

Výše nasmlouvané dotace – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace 1 004 220 EUR, RR Střední Morava se zavázala příjemci proplatit 289 898,6 EUR, z toho 246 

413,8 EUR tvoří příspěvek Společenství. Projekt se nachází v realizaci. 

Místo realizace projektu – Hanušovice 

Cíl projektu – Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalé školy na historické muzeum 

pivovaru HOLBA, a.s. s infocentrem a vybudování restaurace a ubytovací kapacity v objektu 

a sportovních zařízení v přilehlém prostoru. V muzeu budou umístěny trvalé expozice výstavy 

„Historie pivovarnictví v Hanušovicích a na severní Moravě“, exkurzní místnost určená pro 

návštěvníky pivovaru (exkurze) a prodejna výrobků (dárková balení) a suvenýrů.  

Výstup projektu - Stavba bude rekonstruována jako nedílná součást pivovarského areálu a 

respektuje charakter stavby z doby jejího vzniku. Areál budovy bude zasazen do parkového 

prostředí, které v Hanušovicích chybí, a bude vytvářet spolu s pivovarskými rybníky scenérii 

přírodního prostředí podporující odpočinkovou zónu pro obyvatelstvo a turisty.  

Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory:  

 Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - 2  

 Soukromé spolufinancování (v mil. EUR) - 0,44  

 Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu - 1  

Realizací projektu bude rekonstruována venkovní plocha zařízení o 7500 metrech, vnitřní 

plocha o 1 100 metrech a bude vybudováno 6 nových lůžek. 82. 

Zahájení projektu - 1.7.2007  

Ukončení projektu - 31.7.2010 

Projekt 2: 

Název projektu: Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod 

Zahájení projektu: 20. 3. 2008  

Zahájení realizace projektu: 2. 2. 2009   

Ukončení realizace projektu: 22. 6. 2009 



 

 

Ukončení realizace projektu: 20. 7. 2009 

Výše nasmlouvané dotace: Celkové způsobilé výdaje projektu činily 80 858 EUR. RR Střední 

Morava příjemci proplatila 68 729 EUR, z toho 64 953 EUR zahrnoval příspěvek 

Společenství.   

Hlavní cíl:  

- zvýšení atraktivnosti území prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj cestovního 

ruchu ve městě Uherském Brodě  

- poskytnutí možnosti poznání historie města turistické veřejnosti a občanům města 

- zvýšení informovanosti veřejnosti o jednotlivých historických objektech 

- umožnění přístupu k těmto informacím také handicapovaným občanům  

- z globálního hlediska především zvýšení návštěvnosti města 

Výstup projektu: 

1. Umístění směrových ukazatelů - v terénu jsou umístěny směrové ukazatele (v hloubce 

30cm), které zpřehlední navigační systém k jednotlivým historickým objektům ve městě 

2. Vybudování odpočinkových zón - na jednotlivých odpočinkových zónách byl upraven 

povrch a byl pořízen mobiliář (lavičky, stůl, stojany na kola). U odpočinkových zón 

navržených u Kostela Mistra Jana Husa a Dominikánského kostela je součástí odpočinkových 

zón i zvukový průvodce. 

3. Instalace zvukových průvodců - průvodci na manuální pohon jsou vsazeni 70centimetrů do 

země, u elektrických zvukových průvodců je připojení na elektrickou síť. Podklady ke 

zvukovým spotům, prostřednictvím kterých se turisté budou seznamovat s historií a 

památkami města, jsou vypracovány zaměstnanci Městského informačního centra v rámci 

předinvestiční fáze.  

4. Připevnění informačních tabulek - poskytují informace o názvu jednotlivých památek, a 

jsou vyrobeny z mosazi, o velikosti 35x25 cm, a umístění je řešeno na objektu ve výšce 

1,60m. 

Dne 20. července 2009 byla podaná závěrečná 

monitorovací zpráva spolu se závěrečnou žádostí o platbu, 

která byla proplacena dne 24. srpna 2009. Projekt je nyní ve 

stavu financování projektu ukončeno. 
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Prioritní osa 4 – Příklady úspěšných projektů v kraji 

Střední Morava 

 

Projekt 1 : 

Název projektu – Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP 

Střední Morava v r. 2008 

Výše nasmlouvané dotace – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace 167 387 EUR. RR Střední Morava příjemci proplatila 167 387 EUR, z toho 142 279 

EUR tvořil příspěvek Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 

60 Společenství. 

Místo realizace projektu – Střední Morava 

Cíl projektu – Cílem projektu je zajištění podpory úspěšného a efektivního čerpání finančních 

prostředků z ROP Střední Morava, a to zejména prostřednictvím zlepšení informovanosti a 

zvýšení odborné připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů na území Olomouckého a 

Zlínského kraje. Projekt zahrnuje aktivity zaměřené na posílení absorpční kapacity, 

vzdělávání všech skupin aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do realizace ROP 

Střední Morava i jednotlivých projektů a zvyšování informovanosti a kvalifikace 

potenciálních příjemců.  

Výstup projektu - Celkovým výstupem projektu bude zvýšení úspěšnosti jednotlivých žadatelů 

při čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava a podpora strategického plánování 

rozvoje regionu. Projekt navazuje na projekt „Konference ROP Střední Morava“ v rámci 

oblasti podpory 4.2 na rok 2007. Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory:  

 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí - 15  

 Počet účastníků školení a seminářů - 90  

 Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc - 1  

V rámci tohoto projektu bude vytvořeno 42 druhů metodických a technicko-informačních 

materiálů, 100 osob se zúčastní vzdělávacích kurzů a předpokládá se spolupráce s médii. 

Zahájení projektu - 1.1.2008  

Ukončení projektu - 30.4.2009 (Na konci dubna 2009 bylo předloženo vyúčtování ex-ante 

platby. Po té byl projekt ukončen). 

  



 

 

Projekt 2: 

Název projektu: Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc, Jesenicko a Šumpersko  

Zahájení projektu: 17.12.2007   

Ukončení projektu: 31.7.2015   

Výše nasmlouvané dotace: Celkové způsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí 

dotace 475 992 EUR. RR Střední Morava příjemci v roce 2009 proplatila 57 318 EUR, z toho 

48 905 EUR tvořil příspěvek Společenství.  

Cíl projektu: Projekt má za cíl koordinaci a řízení integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) 

Olomouc, IPRÚ Šumpersko a IPRÚ Jesenicko v období jejich vytváření a v době jejich 

realizace, metodickou pomoc předkladatelům individuálních projektů naplňujících IPRÚ při 

přípravě, realizaci a v době udržitelnosti. Metodická pomoc je u individuálních projektů 

realizována formou účinné asistence, monitorování a hodnocení realizace jednotlivých IPRÚ, 

posílení odborné připravenosti předkladatelů a realizátorů IPRÚ vč. školení manažerů IPRÚ. 

Projekt zahrnuje také monitorování a hodnocení výsledků IPRÚ a posilování odborné 

připravenosti předkladatelů a realizátorů IPRÚ. 

Výstup projektu: Celkovým výstupem projektu je zvyšování absorpční kapacity regionu a 

zajištění úspěšného čerpání prostředků z ROP Střední Morava ve vazbě na naplňování cílů 

oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a naplňování cílů podoblasti 

podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktury a služby na území definovaném oblastí podpory 

3.1. Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory: 

 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – 6 

 Počet účastníků školení a seminářů – 120 

 Počet realizovaných aktivit v rámci přípravy a realizace integrovaných projektů, 

integrovaných plánů rozvoje a individuálních projektů – 3 

 Realizovaná spolupráce s médii a veřejností – 9 

 Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů a školení – 2 

Projekt je v realizaci. 

 

 


