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Přílohy 

Příloha 1: Organizační struktura Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Moravskoslezsko 

Zdroj: Operační manuál RRRS Moravskoslezsko, vlastní zpracování, 2012 
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Příloha 2: Přehled výzev na rozvoj infrastruktury veřejných služeb v ROP MS za 

období 2008-2011 

Rok 
vyhlášení 

výzvy 
Oblast podpory Název výzvy 

Schválená 
dotace v 
mil. Kč 

2008 sociální služby transformace pobytových zařízení 14,1 

2008 sociální služby terénní a ambulantní služby 13,9 

2008 sociální služby transformace pobytových zařízení 17,7 

2008 vzdělávání oborová centra 80,7 

2008 vzdělávání modernizace výuky 136,1 

2009 sociální služby infrastruktura rezidenčních služeb 115,5 

2009 vzdělávání modernizace výuky 185,8 

2009 vzdělávání oborová centra 84,5 

2009 zdravotnictví přístrojové vybavení 180,9 

2009 zdravotnictví pořízení vozidel 49,3 

2009 zdravotnictví přístrojové vybavení 48,1 

2010 sociální služby infrastruktura rezidenčních služeb 121,8 

2010 sociální služby terénní a ambulantní služby 88,4 

2010 sociální služby transformace pobytových zařízení 20,4 

2011 vzdělávání modernizace sportovišť 78,5 

2011 sociální služby rezidenční a pobytové služby 105,3 

2011 vzdělávání oborová centra 47,1 

2011 vzdělávání modernizace výuky 47,5 
Zdroj: Interní materiály RRRS MS, vlastní zpracování, 2012 
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Příloha 3: Přehled vybraných projektů na rozvoj infrastruktury veřejných služeb 

v ROP MS za období 2008-2011 

Název projektu Žadatel 
Schválená  

dotace v mil. 
Kč 

Obnova přístrojové techniky ve 
zdravotnických zařízeních Moravskoslezský kraj 170 

Centra technického vzdělávání 
na Bruntálsku Moravskoslezský kraj 53 

Vozidla pro život Moravskoslezský kraj 49 

Modernizace škol ve stavebnictví Moravskoslezský kraj 46 

Rozvoj kvality služeb 
informačního systému o území Obec Komorní Lhotka 23 

Domov se zvláštním režimem Statutární město Ostrava 20 

Vybudování centra 
odlehčovacích služeb Charita Frýdek-Místek 14 

Modernizace vybavení Základní 
školy městského obvodu Slezská 
Ostrava Statutární město Ostrava 8,4 

Rekonstrukce domu na půl cesty 
- doléčovací centrum Renarkon Renarkon, o. p. s. 5 

Aplikace moderních technologií v 
terénních službách sociální péče 
v Karviné 

Sociální služby Karviná, 
příspěvková organizace 1,7 

Zdroj: Interní materiály RRRS MS, vlastní zpracování, 2012 

 


