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V sázavsk˘ch sklárnách pÛsobil jako technolog, poz-
dûji jako vedoucí pfiípravy v˘roby a nakonec jako ve-
doucí divize domácenského skla Josef Viewegh,
otec spisovatele Michala a obdivovatel skláfiské his-
torie. Jeho velk˘m pfiáním bylo, aby se dochovaná
památka v podobû hutû Franti‰ek pfiemûnila na kul-
turní a spoleãenské centrum. Proto na sklonku Ïi-
vota zaloÏil Nadaci Josefa Viewegha Skláfiská huÈ
Franti‰ek, které odkázal pÛl milionu korun.
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Víte, že k 15. dubnu bylo ze 7713 přijatých
žádostí o podporu v IOP již 6775 vybráno 
k podpoře? Na tyto schválené projekty přispěje
Evropská unie částkou 23,5 miliard Kč.
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Zajímá vás, kolik americk˘ch,
japonsk˘ch ãi rus-
k˘ch turistÛ na -
v‰tívilo v období
jednoho roku
âeskou repu-
bliku a jaké byly
jejich prÛmûrné v˘daje
na osobu a den? Kolik je
v na‰í zemi ve skuteãnosti cestovních agentur
a kolik soukrom˘ch ubytovacích zafiízení pro turisty
nebo jak jsme na tom s kapacitou kongresového
a incentivního cestovního ruchu ve srovnání se svû-
tem? Na v‰echny tyto otázky a nepfieberné mnoÏ-
ství dal‰ích odpoví v˘stupy statistick˘ch
projektÛ cestovního ruchu, které od roku 2009
realizuje Odbor cestovního ruchu MMR âR. 

A
25 %

Typy
hraničních
přechodů

D
3 %

Stfiedoãeské mûsto Mladá Boleslav se zapojilo do
ãerpání finanãních prostfiedkÛ z Integrovaného ope-
raãního programu prostfiednictvím Integrovaného
plánu rozvoje mûsta v roce 2008. Jako cílovou oblast
investic mûsto vybralo zónu Severního sídli‰tû.
Od té doby bylo ve vybrané lokalitû mûsta realizo-
váno nûkolik v˘znamn˘ch projektÛ, které v˘raznû
zv˘‰ily kvalitu bydlení v‰em jejím obãanÛm.
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Zajímá vás, kolik americk˘ch, japonsk˘ch ãi rusk˘ch turistÛ nav‰tívilo v období
jednoho roku âeskou republiku a jaké byly jejich prÛmûrné v˘daje na osobu
a den? Kolik je v na‰í zemi ve skuteãnosti cestovních agentur a kolik soukrom˘ch
ubytovacích zafiízení pro turisty, nebo jak jsme na tom s kapacitou kongresového
a incentivního cestovního ruchu ve srovnání se svûtem? Na v‰echny tyto otázky
a nepfieberné mnoÏství dal‰ích odpoví v˘stupy statistick˘ch projektÛ cestov-
ního ruchu, které od roku 2009 realizuje Odbor cestovního ruchu MMR âR. 
Hlavním dÛvodem realizace tûchto projektÛ je fakt, Ïe pro âeskou republiku
pfiedstavuje cestovní ruch v˘znamné ekonomické odvûtví, které se v po-
sledních letech velmi dynamicky rozvíjí a kaÏdoroãnû pfiiná‰í celému národ-
nímu hospodáfiství znaãné finanãní pfiínosy. Je zaloÏeno zejména na atraktivitû
a mnoÏství národního kulturnû-historického dûdictví a pfiírodního bohatství,
ale i na ‰iroké nabídce produktÛ cestovního ruchu. Ruku v ruce s tím kráãí
i velká poptávka po statistick˘ch informacích, která v mnoha smûrech vysoce
pfievy‰uje souãasnou nabídku statistiky cestovního ruchu.
Klíãov˘m pramenem informací o cestovním ruchu je Satelitní úãet cestov-
ního ruchu (dále jen TSA) jako jedin˘ kom-
plexní zdroj informací o tomto odvûtví. SlouÏí
k mûfiení pfiínosÛ cestovního ruchu pro ná-
rodní hospodáfiství âR – napfi. k vymezení po-
dílu cestovního ruchu jako odvûtví na
celkovém HDP âR (cca 3 %). TSA je svûtovû
uznávan˘m systémem, kter˘ umoÏÀuje mezi-
národní srovnávání statistik cestovního ruchu.
Na národní úrovni je nezastupiteln˘m analy-
tick˘m a informaãním podkladem pro rozho-
dovací procesy státních orgánÛ a subjektÛ

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou desáté
číslo informačního čtvrtletníku IOP
pod lupou, který vám přináší in-
formace o aktuálním dění v Inte -
g rovaném operačním programu.
Snažíme se jednoduchým způso-
bem vysvětlit to, co někdy v úřed-
nickém či evropském pojetí zní
složitě či málo srozumitelně. 

Kromě tradičních informací o výzvách jsme si pro vás připravili re-
portáž z místa úspěšného projektu. Centrum sklářského umění huť
František počítá s tím, že v první fázi projektu dojde k rekonstrukci
objektu hutě a přilehlé truhlárny, ve které vzniknou ateliéry pro
nové nadané umělce, zejména skláře, ale i umělecké malíře. Ti
budou mít k dispozici dvě sklářské pece a specializovaná pracoviště
pro techniku zušlechťování. Zajímavou informací je fakt, že zásadní
roli v tomto projektu sehrál i Josef Viewegh, otec slavného spisova-
tele a obdivovatel sklářské historie. 
Rubrika Okénko do regionu, která je v tomto čísle zaměřená na pro-
jekty realizované ve středních Čechách, tentokrát nahlíží i do revi-

Projekty na statistiku cestovního ruchu MMR ČR

STATISTICKÉ PROJEKTY
FINANCOVANÉ Z IOP

ZKVALITNĚNÍ
INFORMACÍ PRO

ZPRACOVÁNÍ TSA ČR

ZKVALITNĚNÍ INFORMACÍ
O VYBRANÝCH 
SEKTORECH CR

ZKVALITNĚNÍ INFORMACÍ 
O KONGRESOVÉM
A INCENTIVNÍM CR

šetření zahraničních 
návštěvníků na hranicích

hromadná a individuální
ubytovací zařízení CR

CK/CA

organizátoři akcí KIT
poskytovatelé prostor 

pro akce KIT

aktivních v cestovním ruchu, smûfiující k podpofie vût‰í konkurenceschopnosti
âR jako turistické destinace. Základ TSA tvofií deset vzájemnû propojen˘ch ta-
bulek popisujících klíãové makroekonomické ukazatele odvûtví. Odborn˘m
garantem za jeho sestavení je âesk˘ statistick˘ úfiad, se kter˘m spolupracuje
MMR âR a âNB. 
Jedním z hlavních zdrojÛ údajÛ nejen pro TSA, ale i pro informovanost ‰iroké
vefiejnosti je hraniãní ‰etfiení o pfiíjezdovém cestovním ruchu, jehoÏ za-
davatelem je MMR âR, a ubytovací statistika âSÚ, která sleduje  jen ãást cel-
kov˘ch ubytovacích kapacit na území âR. A tím se jiÏ dostáváme ke tfiem
projektÛm na zkvalitnûní statistick˘ch informací o cestovním ruchu,
které realizuje MMR âR v rámci Integrovaného operaãního programu. Jejich
cílem je doplnûní a roz‰ífiení systému statistick˘ch informací o cestovním
ruchu v oblastech, ve kter˘ch tato data buì zcela chybí, nebo jsou údaje do-
posud poskytovány v nedostateãné mífie ãi kvalitû. Jedná se pfiedev‰ím o ob-
last individuálního ubytování a o oblast cestovních agentur. Ani o jedné nejsou
dostupná v podstatû Ïádná spolehlivá statistická data.

Ing. LUMÍRA KAFKOVÁ
řídicí orgán IOP

talizace veřejných prostranství v Mladé Boleslavi. Pozitivní dopad těchto
aktivit je zřejmý na první pohled. Díky vybudování nové sítě cyklostezek
došlo k vytvoření vhodnějších podmínek pro dojíždění cyklistů do za-
městnání, za nákupy a výjezdy z města. Navíc se obnovou prostor i zeleně
zlepšuje i vzhled dané lokality. 
V závěru čísla najdete i odpovědi na nejčastější dotazy zaměřené právě
na oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
Naším záměrem je být vstřícní a komfortní pro všechny, které tento pro-
gram zajímá.
Zajímavou novinkou je i fakt, že ke konci dubna bylo v Integrovaném ope-
račním programu ze strukturálních fondů na účty příjemců proplaceno již
přes 5 miliard korun. Jde o velký úspěch, protože IOP je strukturou i té-
maty nejkomplikovanější (a zároveň nejkomplexnější) z operačních pro-
gramů. Mottem Integrovaného operačního programu je podpora kvality
života prostřednictvím široké palety možností – pro kulturní život, pro
zdravý život, pro bezpečný život a pro moderní život, který v sobě nese
i prvky sociální sounáležitosti. Přejeme si, aby tyto možnosti byly plně
v tomto programu využity.



CÍLOVÁ SKUPINA: 
Tvofií ji zahraniãní náv‰tûvníci
âeské republiky – úãastníci cestov-
ního ruchu, ktefií se ãlení do 3 sku-
pin: zahraniãní turisté, tj. osoby
alespoÀ s jedním pfienocováním
v âR, jednodenní náv‰tûvníci,
tj. osoby bez pfienocování v âR, pro
které byla náv‰tûva âR hlavním úãe-

lem jednodenního v˘letu, a tranzitující cizinci, ktefií územím âR pouze pro-
jíÏdûjí a hlavním cílem jejich cesty je jin˘ stát. 

MÍSTO DOTAZOVÁNÍ A VÝBĚR RESPONDENTŮ, DOTAZOVACÍ
SITUACE:
Dotazování probíhá v bezprostfiední blízkosti dfiívûj‰ích hraniãních pfiechodÛ na
místech, kde cizinci pfiirozenû zastavují na své cestû a je moÏné je zde oslovit
a poÏádat o rozhovor. Na v‰ech dotazovacích místech je v˘bûr respondenta sta-
noven˘ pro jednotlivé typy náv‰tûvníkÛ. Tazatel oslovuje kaÏdého pátého je-
dince, kter˘ splÀuje jeho kritéria pro zafiazení do v˘bûru. Pokud respondent
vyhovuje a souhlasí s rozhovorem, tazatel volí odpovídající dotazník a provede
dotazování, které trvá v prÛmûru 15 minut.

CO SE PŘEDEVŠÍM ZJIŠŤUJE:
U zahraniãních turistÛ a jednodenních náv‰tûvníkÛ jsou to pfiedev‰ím tyto uka-
zatele: vûk respondenta, hlavní dÛvod náv‰tûvy, forma náv‰tûvy (individuální,
organizovan˘ zájezd, pracovní cesta), periodicita náv‰tûvy, nav‰tívená místa, v˘-
daje na pobyt (na osobu a den v Kã). A toto v‰e samozfiejmû v národnostním ãle-
nûní – viz grafy 1 a 2. 
Tranzitující náv‰tûvníci jsou dotazováni pfiedev‰ím na zemi svého pÛvodu, jaká
je jejich cílová zemû, zda-li jiÏ nav‰tívili âeskou republiku a kolikrát, a na dÛvody
pfiípadného zájmu o budoucí náv‰tûvu âR.
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PŘEDSTAVUJEME

PROJEKT 1 – Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

TROCHA STATISTIKY NA ZÁVĚR:
JelikoÏ se jedná o zatím jedin˘ statistick˘ projekt, ze kterého jsou jiÏ dostupné
pravidelné v˘sledky ve ãtvrtletní periodicitû, lze uvést nûkolik základních zji‰-
tûn˘ch údajÛ.
● V roce 2010 pfiijelo do âR témûfi 21 mil. cizincÛ, ktefií v souvislosti

s náv‰tûvou âR dle odhadu utratili celkem 137 mld. Kã. 
● 10,7 milionÛ jich pfiijelo na 1 den.
● Dal‰ích 8,2 milionÛ v âR alespoÀ 1x pfienocovalo (v prÛmûru  

4,9 noci).
● 2 miliony zahraniãních náv‰tûvníkÛ pouze projíÏdûly.
● PrÛmûrné v˘daje na osobu a den ãinily ve zmínûném roce 1451 Kã

(zahraniãní turisté), 1453 Kã (jednodenní náv‰tûvníci) a 1070 Kã 
(tranzitující).

Trvalý pobyt jednodenních zahraničních návštěvníků, 
kteří navštívili ČR v období 2007–2009

2007 2008 2009 2010
ostatní 3 2 2 1
Rakousko 11 12 11 11
Polsko 15 14 21 12
Slovensko 11 9 11 16
Německo 61 62 56 59

101 99 101 99

Trvalý pobyt zahraničních turistů, kteří navštívili ČR 
v období 2007–2009

2007 2008 2009 2010
ostatní svět 23 23 22 29
(Rusko, USA ad.)
ostatní země EU (Itálie, Francie, Španělsko ad.) 24
Polsko 7 5 6 3
Rakousko 8 10 7 6
Slovensko 9 9 10 10
Spojené království 15 15 13 11
Německo 24 21 24 17
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Struktura hraničních
přechodů dle jejich 
základních typů

A – F: SILNIČNÍ PŘECHODY:

A„velké nákupní“

B „velké tranzitní“

C „velké nevyhraněné“

D „malé rekreační“

E „malé příbuzenské“

F „malé nevyhraněné

G: „vnitrozemské“ 
– letiště, nádraží (vlak, bus)

A
25 %

B
10 %

C
22 %

D
3 %

E
3 %

F
7 %

Typy
hraničních
přechodů

G
30 %

Historie výzkumu: Hlavní aktivita projektu – ‰etfiení „Pfiíjezdového ces-
tovního ruchu 2009–2015“ navazuje na pfiedchozí v˘zkumy realizované v ob-
dobí 2005–2008, které byly stfiídavû financovány MMR âR a agenturou
CzechTourism, a vytváfií tak kontinuální ãasovou fiadu. Cílem projektu je zaji‰tûní
a zkvalitnûní statistick˘ch dat o poãtu a struktufie zahraniãních náv‰tûvníkÛ âR
a jejich v˘dajích. StûÏejní aktivitou projektu je v˘bûrové dotazování zahraniãních
turistÛ, jednodenních a tranzitujících náv‰tûvníkÛ v ãlenûní podle zemû pÛvodu.
Realizuje se na vybran˘ch místech v blízkosti hraniãních pfiechodÛ celostátního
i regionálního charakteru (48 pfiechodÛ), na vybran˘ch vlakov˘ch a autobusov˘ch
nádraÏích (10 nádraÏí) a 5 leti‰tích. Projekt je realizován v období leden 2009 –
ãerven 2015 a je na nûj alokováno 116 mil. Kã.

Graf ã. 2

Graf ã. 1

Země původu jednodenních zahraničních návštěvníků v ČR 
v roce 2010 (%)
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Cílem projektu je zaji‰tûní komplexních statistick˘ch informací o sektoru tu-
zemsk˘ch hromadn˘ch a individuálních ubytovacích zafiízení cestovního ruchu
(poãet, struktura, regionální rozloÏení, nabízené sluÏby apod.) a o poãtu ces-
tovních kanceláfií a cestovních agentur na území âR vãetnû jejich dal‰ích cha-

Cílem projektu je zaji‰tûní a zkvalitnûní statistick˘ch dat o poãtu a struktufie or-
ganizátorÛ akcí KIT pÛsobících na trhu cestovního ruchu âR, o poãtu, struktufie
a regionálním rozloÏení jimi proveden˘ch akcí a poãtu a struktufie úãastníkÛ tûchto
akcí. Dále budou zji‰Èovány údaje o poskytovatelích prostor pro akce organizo-
vané v rámci KIT, ktefií pÛsobí na trhu cestovního ruchu âR. Projekt je realizo-
ván v období ãervenec 2009 – ãerven 2014 a je na nûj alokováno 37,7 mil. Kã.
Realizací projektu bude zaji‰tûn komplexní soubor informací popisujících sek-
tor KIT. V souãasnosti máme o tomto segmentu pouze ãásteãné informace po-
cházející ze statistik âSÚ, které se zab˘vají jen KIT akcemi v hromadn˘ch
ubytovacích zafiízeních âR, opomíjeny jsou akce realizované napfi. v kongreso-
v˘ch centrech.
Náv‰tûvníci akcí kongresového typu patfií mezi turisty s nejvût‰ími denními v˘-
daji, proto KIT segment generuje v˘znamné mnoÏství turistick˘ch pfiíjmÛ v od-
vûtví cestovního ruchu. Informace získané realizací projektu povedou k lep‰ímu
zamûfiení politik a strategií na tento segment cestovního ruchu a docílí se tak
jak efektivnûj‰ího vynakládání státních finanãních prostfiedkÛ, tak i efektivnûj-
‰ího rozhodování v profesní sféfie. 

PROJEKT 2 – Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu

rakteristik (napfi. nabízené sluÏby). Projekt je realizován v období ãervenec 2009
– ãerven 2015 a je na nûj alokováno 89,8 mil. Kã. Statistické informace o obou
sektorech budou zaji‰tûny dvûmi hlavními aktivitami projektu – plo‰n˘m ‰e-
tfiením subjektÛ obou sektorÛ ve dvou fázích – viz následující tabulka:

1 v rámci Programu 
statistických zjišťování
na rok 2012

2 v rámci Programu 
statistických zjišťování
na rok 2013

PROJEKT 3 – Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu (KIT)

NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR
Vedle projektov˘ch t˘mÛ se odbornou stránkou projektÛ zab˘vá pracovní sku-
pina na statistiku, kterou tvofií zástupci MMR, âSÚ a sdruÏení v˘zkumn˘ch agen-
tur SIMAR.
Projekty zahrnují i vytvofiení podrobné a komplexní zdrojové databáze údajÛ,
které budou neoceniteln˘m pramenem informací o cestovním ruchu pro
v‰echny zájemce o statistická data – aÈ jiÏ formou odborn˘ch zpráv a prezentací
v ti‰tûné podobû ãi elektronicky na internetu, tak i formou v˘stupÛ tzv. vefiejné
databáze, která bude dostupná na webov˘ch stránkách MMR âR – kaÏd˘ uÏiva-
tel si jejím prostfiednictvím bude moci na základû zadan˘ch kritérií vytvofiit vlastní
v˘stupní tabulkové sestavy. 
Realizace v‰ech tfií projektÛ i pfies nûkteré tûÏkosti zatím pokraãuje ke zdárnému
a smysluplnému cíli – k lep‰ím informacím o cestovním ruchu a snad i vût‰í pod-
pofie investiãních aktivit do oblasti, ve které má âeská republika stále je‰tû velké
rezervy. ●

Ing. ŠTĚPÁN HERVERT
odbor cestovního ruchu MMR
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hotel 5* hotel 4* hotel 3*
konferenční centrum býv. kulturní dům výstaviště
postaveno před r. 1900 kulturní zařízení sportovní hala

Celkový počet 
konferenčních 
zařízení dle typu

Odhad počtu
konferenčních 

zařízení dle krajů ČR

Zdroj grafů: Databáze KPMG, Analýza kongresového a incentivního 
segmentu cestovního ruchu pro MMR ČR

Fáze šetření 
Metoda sběru

Období
Hlavní účeldle sektorů průběhu

I. Hromadná a individuální ubytovací zařízení (HUZ a IUZ): 

Fáze 1 Terénní šetření mimo rámec 
rok 2011

Základní informace o sektoru (zároveň vymezení HUZ CR a IUZ CR
plošných šetření programu statistických zjišťování dle kapacity ubytovacích zařízení)

Fáze 2 Poštovní povinné dotazování1 rok 2012 Podrobnější dotazník, zároveň aktualizace databáze plošných šetření

II. Cestovní kanceláře a agentury (CK a CA):

Fáze 1 
Poštovní povinné dotazování1 rok 2012 Dotazník se základními požadavky vymezujícími předmětný sektorplošných šetření 

Fáze 2 
Poštovní povinné dotazování2 rok 2013 Podrobnější dotazník, zároveň aktualizace databázeplošných šetření 

Předpokládaný průběh dvoufázového plošného šetření hromadných a individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu
a cestovních kanceláří a agentur

263

72

34

53

41

65

31

85

26

36

34

35 49

30
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■ ■ Pfiedmûtem projektu bylo vytvofiení spolupracu-
jící, dobfie vybavené sítû pÛjãoven kompenzaãních po-
mÛcek pro osoby s tûlesn˘m postiÏením s cílem
zlep‰it sluÏby pro klienty, umoÏnit více lidem pÛjãit si
potfiebnou pomÛcku, zlep‰it dostupnost pÛjãoven
a doplnit a roz‰ífiit nabídku pomÛcek. 
V projektu bylo celkem pofiízeno 489 nov˘ch pomÛ-
cek. Byla tak roz‰ífiena nabídka 14 stávajících pÛjão-
ven a rovnûÏ bylo vybaveno 8 nov˘ch pÛjãoven STP
v âR, o. s. Ve Stfiedoãeském kraji jsou pÛjãovny umís-
tûny v Hofiovicích, Berounû, Podûbradech a Pfiíbrami,
dal‰í se nacházejí v Tábofie, Dûãínû, Lounech, Ústí nad
Labem, Náchodû, Znojmû, Prostûjovû, Ostravû, Zlínû,
Pfierovû, Blansku, Vsetínû, âerven˘ch Janovicích,
Kadani, Kyjovû, Traplicích a dvû v Brnû. V‰echny pÛj-
ãovny nabízejí kompenzaãní pomÛcky v situacích, kdy
je lidé s trval˘m nebo doãasn˘m tûlesn˘m postiÏením
nejvíc potfiebují, ale z rÛzn˘ch dÛvodÛ k nim v dané
chvíli nemají pfiístup.
Vozíky, chodítka, polohovací postele a dal‰í druhy po-
mÛcek si mohou lidé zapÛjãit do doby, neÏ si obstarají
vlastní pomÛcku. SluÏby mohou vyuÏít i v pfiípadû, kdy
mají vlastní pomÛcku v opravû nebo si chtûjí vyzkou‰et
dosud neznámé pomÛcky. PÛjãovny také slouÏí lidem
po zranûní, ktefií jsou doãasnû pohybovû omezeni. ●

Projekty služeb v oblasti veřejného zdraví 
ve středních Čechách

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK SVAZU TĚLESNĚ 
POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE, O. S.

(CZ.1.06/3.2.01/02.06114)

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.

29 660 696 Kč (schválená částka v Žádosti o platbu)
(příspěvek SF 25 211 591 Kč)

15. 12. 2009 – 31. 10. 2010

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU,

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU,

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

MODERNIZACE INFRASTRUKTURY RÚ KLADRUBY – ZVÝŠENÍ KVALITY
A EFEKTIVITY LÉČEBNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE 

(CZ.1.06/3.2.01/02.06125)

Rehabilitační ústav Kladruby

72 650 000 Kč (schválená částka v Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
(příspěvek SF 61 752 500 Kč, příspěvek SR 10 897 500 Kč)

1. 4. 2009 – 31. 12. 2009

■ ■ Cílem projektu je zkvalitnûní a zefektivnûní lé-
ãebné rehabilitaãní péãe v Rehabilitaãním ústavu Kla-
druby a zavedení programu sekundární prevence
s úãelem minimalizace následkÛ akutních po‰kození
zdraví.
Aktivity projektu jsou rozdûleny do tfií základních ka-
tegorií. Jedná se o zkvalitnûní léãebné péãe, kdy
budou pofiízeny nové pfiístroje a zafiízení pro diagno-
stiku poruch nervového a pohybového aparátu a dia-
gnostiku funkãního stavu, léãebnou rehabi litaci
s dÛrazem na neurorehabilitaci a neurorehabilitaãní
lÛÏkové oddûlení, dále za zaji‰tûní bezpeãnosti pa-
cientÛ pofiízením kamerového systému umoÏÀují-
cího stál˘ monitoring lÛÏek, signalizaãního zafiízení
k lÛÏkÛm pacientÛ a zavedení systému identifikace
pacientÛ pomocí ãárov˘ch kódÛ a za zaji‰tûní in-
formovanosti pacientÛ pofiízením informaãních
terminálÛ a jejich instalací na lÛÏkov˘ch oddûleních
a ve vstupní hale rehabilitaãního ústavu a pofiízení
terminálÛ na rehabilitaãní cviãebny fyzioterapeutÛ.
Cílem projektu je dosaÏení odpovídající úrovnû tech-
nického zázemí a pfiístrojového vybavení pro zvy‰o-
vání standardÛ kvality zdravotní péãe poskytované
v Rehabilitaãním ústavu Kladruby, aby bylo moÏné
úãinnû pfiedcházet zdravotním rizikÛm a minimali-
zovat následky nemocí a úrazÛ. ●
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V sázavsk˘ch sklárnách pÛsobil jako technolog, poz-
dûji jako vedoucí pfiípravy v˘roby a nakonec jako ve-
doucí divize domácenského skla Josef Viewegh,
otec spisovatele Michala a obdivovatel skláfiské his-
torie. Jeho velk˘m pfiáním bylo, aby se dochovaná
památka v podobû hutû Franti‰ek pfiemûnila na kul-
turní a spoleãenské centrum. Proto na sklonku Ïi-
vota zaloÏil Nadaci Josefa Viewegha Skláfiská huÈ
Franti‰ek, které odkázal pÛl milionu korun. Jejím
cílem bylo tento jeho sen realizovat v praxi. Nejprve
bylo nutné sehnat dal‰í finanãní prostfiedky a objekt

od skláren Kavalír odkoupit. V první fázi se podafiilo
získat 49 % objektu. Hned poté byla zpracována
úvodní studie a mûsto Sázava vypracovalo projekt
„Revitalizace brownfieldu b˘valé skláfiské osady Na
Kácku“. Pomocí finanãních prostfiedkÛ ROP bylo
celé okolí hutû Franti‰ek revitalizováno. Byly zbo-
fieny rozpadající se objekty, upraveny v‰echny plo-
chy a pfiíjezdové komunikace, vybudovalo se dûtské
hfii‰tû a provedla sadová úprava. Nadace nejprve pfii-
pravila projekt Muzeum skláfiství v Posázaví, kter˘
v‰ak dotaci neobdrÏel. Nadace Josefa Viewegha za-

Centrum sklářského umění 
vznikne nedaleko Prahy

Historie sklářství v Sázavě má své původní kořeny v roce 1835, kdy zde zakoupil místní mlýn František Kavalír.
O dva roky později pak postavil v bezprostřední blízkosti první sklářskou huť, které se říkalo Babiččina nebo
také Svatoprokopská. Od samého začátku se František Kavalír specializoval na výrobu technického a laborator-
ního skla. Kromě toho měl geniální nápady, a tak se dohodl s panstvím Šternberků, že mu budou po řece dodá-
vat tolik potřebné dřevo pro výrobu a provoz sklářské hutě. Tím měl zaručený dlouhodobý provoz a životnost
hutě, což bylo v tehdejší době tzv. „lesních“ hutí něco výjimečného. V roce 1882 syn Josef Kavalír postavil neda-
leko městečka huť František. Kolem této hutě, která byla na svou dobu velice moderní, se dodnes zachovala
prakticky celá původní sklářská osada, přestože se dlouhá léta nijak neudržovala. Ještě nedávno to bylo místo,
kterému se místní lidé ze Sázavy raději vyhýbali.

Vizualizace budoucího stavu hutû
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ãala proto spolupracovat se dvûma nejv˘znamnûj-
‰ími muzei v oboru, s Muzeem skla a biÏuterie v Ja-
blonci nad Nisou a UmûleckoprÛmyslov˘m muzeem
v Praze a s âeskou skláfiskou spoleãností. Postupem
ãasu se zrodila my‰lenka vybudovat v huti Franti‰ek
Centrum skláfiského umûní huÈ Franti‰ek. Mezitím
do‰lo v sázavsk˘ch sklárnách k insolvenãnímu fiízení
a nadace odkoupila zbyl˘ch 51 % objektu b˘valé
sklárny Franti‰ek.
Souãasn˘ úspû‰n˘ projekt Centra skláfiského umûní
huÈ Franti‰ek poãítá s tím, Ïe v první fázi dojde k re-
konstrukci objektu hutû a pfiilehlé truhlárny, ve
které vzniknou ateliéry pro renomované i nové na-
dané umûlce, zejména skláfie, ale i umûlecké malífie.
K dispozici budou mít dvû skláfiské pece a speciali-
zovaná pracovi‰tû pro techniku zu‰lechÈování. Ve
vlastní huti vznikne multifunkãní spoleãenské a kul-
turní centrum. ProtoÏe obû zainteresovaná muzea
mají ve sv˘ch depozitáfiích rozsáhlé sbírky skláfi-
ského umûní, poãítá se se zfiízením v˘stavních pro-
stor pro stálé expozice, které budou pochopitelnû
pfiístupné vefiejnosti. Nadace rovnûÏ poÏádala o za-

koupení unikátní sbírky skláfiského umûní  IGS
(nyní ve vlastnictví Crystalexu Nov˘ Bor), která by
zde mûla b˘t rovnûÏ vystavena. 
Na vybudování Centra skláfiského umûní v Sázavû zís-
kala nadace dotaci v rámci Integrovaného operaãního
programu (IOP, 5.1 Národní podpora vyuÏití poten-
ciálu kulturního dûdictví) ve v˘‰i pfiesahující 129 mi-
lionÛ korun. Autorem projektu rekonstrukce skláfiské
hutû Franti‰ek, kter˘ by mûl b˘t realizován do konce
roku 2013, je architekt Zdenûk Îilka. Jak ale fiíká paní
Slávka Vieweghová, manÏelka zakladatele nadace,
„pokud to jen pÛjde, budeme chtít Centrum otevfiít
dfiíve, protoÏe v roce 2013 se bude v âeské republice
konat mezinárodní skláfisk˘ kongres, a my bychom
chtûli, aby se Centrum skláfiského umûní v Sázavû
stalo jeho souãástí“. Dne 3. kvûtna 2011 podepsal mi-
nistr kultury rozhodnutí o pfiidûlení dotace.
Do budoucna je pfiipravován dal‰í projekt revitalizace
b˘valé formanky, ve které by mûla vzniknout stálá ex-
pozice historie skláfiského umûní v âechách.●

IVAN SKLENÁŘ
foto autor
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Od té doby bylo ve vybrané lokalitû mûsta realizo-
váno nûkolik v˘znamn˘ch projektÛ, které v˘raznû
zv˘‰ily kvalitu bydlení v‰em jejím obãanÛm. Pláno-
vané investice pomocí IPRM jsou pro léta 2007–
2013 v objemu 174,148 mil. Kã. V rámci IPRM mûsto
realizuje nûkolik dal‰ích projektÛ, které nejsou
pfiímo financovány z IOP, ale korespondují s prová-
dûn˘mi aktivitami a v˘znamnû se podílí na dal‰ím
zvy‰ování kvality a bezpeãnosti Ïivota obyvatel zóny
IPRM, zejména v oblasti vzdûlávání, Ïivotního pro-
stfiedí a sociální integrace sociálnû ohroÏen˘ch sku-
pin obyvatel. 
Pro investice v oblasti IPRM byla vybrána zóna Se-
verního sídli‰tû, ve které Ïije více jak 40 % v‰ech
obyvatel mûsta. Je tedy patrné, Ïe investice z pro-
gramu IOP pozitivnû pÛsobí na Ïivotní prostfiedí v˘-
razné skupiny obyvatel mûsta. Celkem na sídli‰ti
najdeme 7200 bytÛ s více jak 18 tis. obyvateli. âást
domÛ je v majetku mûsta a zbytek v majetku spole-
ãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek, popfi. bytov˘ch
druÏstev. Pfii stavbû sídli‰tû v 60. a 80. letech minu-
lého století byla dána pfiednost vybudování dosta-
teãného poãtu levn˘ch bytÛ, které si vyÏádal
prÛmyslov˘ rozmach mûsta, pfied estetickou a od-
poãinkovou funkcí obydlí, která byla z dne‰ního po-
hledu fie‰ena velmi nekvalitnû a necitlivû. Pfies
investice, které mûsto Mladá Boleslav jiÏ v minulosti
provedlo, bylo patrné, Ïe oblast vefiejného pro-
stranství stejnû tak jako panelové domy v zónû po-
tfiebují projít celkovou a systematickou renovací. 

V rámci revitalizace vefiejného sídli‰tního prostoru
se do realizace projektÛ zapojilo pfiímo mûsto Mladá
Boleslav. V˘zva v této oblasti byla vyhlá‰ena v roce
2009 a v roce následujícím, tj. v roce 2010, byly po-
dány projektové Ïádosti v objemu více neÏ 60
mil. Kã. Jmenovitû se jedná o akce Cyklostezka Na
Radouãi a Cyklostezka 17. listopadu. Souãástí obou
akcí byla nejen samotná v˘stavba cyklostezky a re-
konstrukce komunikace pro pû‰í, autobusov˘ch zá-
livÛ a zklidnûní dopravy v místech pfiechodÛ pro
chodce. Neménû dÛleÏit˘mi akcemi jsou projekty
zamûfiené na zv˘‰ení kapacity parkovacích míst
v ulici U Penzionu a v prÛjezdní komunikaci u ma-
tefisk˘ch ‰kol âtyfilístek a Sluníãko a revitalizace
okolí. Bylo vybudováno nové vefiejné osvûtlení, vy-
sazena nová zeleÀ, zabudovány zpomalovací prahy
na komunikacích atp. K dne‰nímu dni jsou v‰echny
projekty ukonãené. Celkovû se investice do revita-
lizace vefiejného prostranství v Mladé Boleslavi do-
tknou více jak 65 tis. m2.
Regenerace bytov˘ch domÛ se zase soustfiedí na re-
konstrukci zateplení a modernizaci vefiejn˘ch pro-
stor v domech. Stavební práce se dle plánu mají
dotknout více jak 1400 bytÛ a cílová hodnota úspory
spotfieby bytové energie je nastavena na 20 %. Cel-
kovû se dá fiíci, Ïe zájem vlastníkÛ bytov˘ch domÛ
o získání dotace je znaãn˘ a zdaleka pfiedãil oãeká-
vání mûsta. V naprosté vût‰inû pfiípadÛ se pfiedlo-
Ïené projekty zamûfiují na sníÏení energetické
nároãnosti panelov˘ch domÛ formou v˘mûny

oken, balkónov˘ch ãi vstupních dvefií nebo kom-
plexního zateplení.
Dopad projektÛ lze hodnotit jednoznaãnû jako po-
zitivní. Dochází ke zlep‰ování vefiejného prostranství
a vzhledu dané lokality. Nová síÈ cyklostezek vytváfií
vhodnûj‰í podmínky pro dojíÏdûní cyklistÛ do za-
mûstnání, za nákupy a v˘jezdy z mûsta. Zrealizované
projekty pfiispívají k vytvofiení atraktivního a pfiíjem-
ného místa k Ïivotu, podnikání i náv‰tûvû. Obnovou
prostor a zelenû se zlep‰uje vzhled a oÏivuje a posi-
luje funkãnost vysoce vyuÏívan˘ch lokalit, jeÏ jsou v˘-
chozím bodem pro vyuÏití vefiejn˘ch sluÏeb nebo
nákupy zboÏí. Revitalizace vefiejn˘ch prostranství tak
pfiispívá k posílení dobrého image mûsta i k ãásteã-
nému fie‰ení negativních problémÛ vypl˘vajících
z vy‰‰í koncentrace sociálnû patologick˘ch jevÛ. Dále
umoÏÀuje bezbariérové pfiístupy a sniÏuje nebezpeãí
úrazu na neudrÏovan˘ch dûtsk˘ch hfii‰tích a ne-
upravovan˘ch chodnících ãi stezkách. 
Realizace IPRM z Integrovaného operaãního pro-
gramu vytváfií atraktivní, pfiíjemné a lákavé místo pro
bydlení, s dÛrazem na integrovanost a celistvost fie-
‰ení. Díky tûmto investicím se celkovû zlep‰uje kva-
lita Ïivota nejen pro obãany zóny, ale v˘raznû se
zvy‰uje úroveÀ mûsta jako celku. ●

Ing. JANA ŠAMŠOVÁ
odbor řízení projektů, magistrát města Mladá Boleslav

Mgr. JAKUB HORÁČEK
řídicí orgán IOP, MMR

Středočeské město Mladá Boleslav se zapojilo do čerpání finančních pro-
středků z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Integro-
vaného plánu rozvoje města v roce 2008. Jako cílovou oblast investic
město vybralo zónu Severního sídliště. 

Realizace IPRM v Mladé Boleslavi
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Rekonstrukce elektrorozvodÛ od hlavního rozva-
dûãe po elektromûry je zpÛsobil˘ v˘daj, hromo-
svody se povaÏují za spoleãná zafiízení a jejich
rekonstrukce za zpÛsobilou, spoleãné televizní an-
tény jsou nezpÛsobil˘m v˘dajem.

■ ■  Musí vlastník bytového domu dokládat
vlastnictví pozemku pod objektem, kdyÏ bude
realizovat pouze aktivity v domû?
Nemusí. Pokud by se aktivity pozemku dotkly (napfi.
stavba le‰ení), bude to vyfie‰eno ve stavebním po-
volení.

■ ■  Jak postupovat pfii podání Ïádosti v pfiípadû,
Ïe v bytovém domû vlastní nûkolik bytov˘ch jed-
notek bytové druÏstvo a zbytek FO, kdo bude
oprávnûn˘m Ïadatelem? 
Oprávnûn˘m Ïadatelem je kaÏd˘, kdo splÀuje pod-
mínky pro pfiíjemce uvedené v PPÎP. V pfiípadû pro-
jektÛ na cel˘ dÛm, ne jen ãást náleÏející Ïadateli, je
tfieba o‰etfiit vztahy s ostatními vlastníky.

■ ■  Po dobu udrÏitelnosti budou z druÏstev-
ních domÛ vznikat samostatné právní subjekty
SVJ a dále mohou neomezenû probíhat prodeje
vlastnick˘ch bytÛ mezi individuálními vlast-
níky. Co to bude znamenat pro druÏstvo jako
pfiíjemce dotace?
Bytové druÏstvo stále bude pfiíjemcem dotace, kter˘
bude povinen se fiídit Podmínkami Rozhodnutí
o poskytnutí dotace aÏ do konce období udrÏitel-
nosti, tj. 5 let od ukonãení realizace. Je tedy v jeho
zájmu uzavírat s nov˘mi majiteli bytÛ smluvní
vztahy, které o‰etfií udrÏitelnost projektu.

■ ■  Lze spojit dotaci ze Zelená úsporám (akti-
vity, které se zateplením souvisí) a IPRM IOP
(drobné úpravy – v˘mûna dvefií, nová instalace
elektrorozvodÛ apod.)? 
Nesmí dojít k soubûhu dotací, tedy pokud Ïadatel
podá projekt do IPRM IOP napfi. na v˘mûnu vnûj-

‰ích dvefií, mÛÏe do Zelené úsporám podat projekt
na zateplení fasády.

■ ■  Podle pravidel publicity jsme povinni
zajistit velkoplo‰n˘ reklamní panel v místû 
realizace projektu. Je moÏné toto realizovat
prostfiednictvím reklamní plachty umístûné na
le‰ení ãi fasádû bytového domu?
Slovo panel, které je pouÏito v PPÎP, resp. Pravid-
lech pro publicitu, je ãesk˘m ekvivalentem anglic-
kého billboard, jenÏ je pfiekladem francouzského
originálu un panneau (z Nafiízení Komise 1828/2006),
kter˘ znamená: panel, plocha, tabule. Vzhledem
k úãelu reklamního panelu/tabule/plochy, kter˘m
je sdûlení dané informace, není dÛvod striktnû lpût
na PEVNÉM panelu a je moÏné pouÏít „panel“ jako
plachtu na le‰ení.

■ ■  Je pro individuální projekty urãena maxi-
mální délka trvání projektÛ? 
Délka trvání projektÛ je omezena jen tím, Ïe reali-
zace musí b˘t ukonãena do 30. 6. 2015. 
Co se t˘ãe roãních alokací, je pro mûsto závazn˘ ãlá-
nek 3, bod 2 Dohody o zabezpeãení realizace IPRM.

■ ■  Jak zajistit pfiechod souhlasu na nového
vlastníka pfii prodeji bytu? 
Souhlas by mûl zajistit pÛvodní vlastník bytu, kter˘
podepisoval „Dokument dokládající zmocnûní k po-
dání projektové Ïádosti a k podepisování v‰ech do-
kumentÛ, které se t˘kají projektu, vydan˘ vlastníky
bytového domu pro pfiípad, kdy bytov˘ dÛm vlastní
nûkolik subjektÛ a jeden z nich bude Ïádat za
v‰echny“.

■ ■  Co pfiesnû jsou vefiejné prostfiedky?
Pokud je Ïadatelem mûsto, jsou vefiejné prostfiedky
dotace ze SR, ERDF a podíl mûsta. V pfiípadû fyzické
osoby  je to jen dotace ze SR a ERDF.

■ ■ Musí b˘t do projektu vÏdy uvádûny i nezpÛ-
sobilé v˘daje?
Pokud lze splnit cíl projektu pouze se zpÛsobil˘mi
v˘daji, nezpÛsobilé v˘daje uvádûny b˘t nemusí. 

■ ■  Je nutné, aby hfii‰tû v rámci aktivity 5.2a)
musela b˘t otevfiena 24 hodin dennû bez omezení?
Sportovi‰tû vybudované v rámci aktivity budování
ãi modernizace nekomerãních volnû pfiístupn˘ch
rekreaãních ploch pro rekreaãní a sportovní vy-
uÏití je nutné zpfiístupnit bez omezení. Pokud se
sportovi‰tû nebo jiná vefiejná plocha na noc zavírá,
je nutné zvefiejnit otevírací dobu. Pro reÏim vyuÏí-
vání tûchto ploch je vhodné mít zpracovan˘ pro-
vozní fiád. 
·kolní hfii‰tû nesplÀují podmínku neomezeného
pfiístupu vefiejnosti a nemohou b˘t podporovaná.

■ ■  Vybudování komunikace je v 5.2a) zpÛsobi-
l˘m v˘dajem?
V rámci deprivované zóny jsou zpÛsobilé mimo jiné
náklady na „v˘stavbu a technické zhodnocení do-
pravní infrastruktury, napfi. parkovacích ploch, pû-
‰ích komunikací, chodníkÛ, cyklistick˘ch stezek,
vybudování protihlukov˘ch stûn, autobusov˘ch ãe-
káren“. Náklady na vybudování/rekonstrukci do-
pravních komunikací (cest) jsou zpÛsobilé. I pro
komunikace platí, Ïe musí splÀovat podmínku ve-
fiejného prostranství. 

■ ■  Jsou v˘daje na v˘mûnu radiátorÛ v jednotli-
v˘ch bytech zpÛsobilé?
V˘daje na v˘mûnu radiátorÛ jsou zpÛsobilé v pfií-
padû, Ïe se jedná o pofiízení, modernizaci nebo re-
konstrukci otopné soustavy, tzn., Ïe nedochází
pouze k v˘mûnû jednotliv˘ch radiátorÛ, ale celé
soustavy.

■ ■  Hromosvody, spoleãné televizní antény,
elektrorozvody od hlavního rozvadûãe ke
skfiíni s elektromûry – za jak˘ch podmínek
budou tyto v˘daje zpÛsobilé?

Další odpovědi na často kladené dotazy 
najdete na stránkách www.crr.cz
pod příslušnou oblastí intervence IOP.

Nejčastější dotazy k IOP v oblasti
intervence 5.2

Stav projektu/ Počet Podíl SF (kč) Veřejné prostředky % k celkové Oblast
žádosti o platbu celkem alokaci

Předložené projekty
7 679 42 509 974 397 50 182 607 961 110% ČR
1 152 3 384 401 900 4 012 861 530 N/A NUTS2  – Střední Čechy

Schválené projekty
6 654 22 348 453 662 26 296 670 147 58% ČR
1 104 1 197 289 085 1 408 576 587 N/A NUTS2 – Střední Čechy

Předložené žádosti 6 285 4 972 840 081 6 180 392 799 13% ČR
o platbu 973 406 783 024 519 562 486 N/A NUTS2 – Střední Čechy

Finančně ukončené 5 121 3 481 277 069 4 005 382 556 9% ČR
projekty 819 289 797 780 323 593 610 N/A NUTS2 – Střední Čechy

SF – strukturální fondy
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PLÁNOVANÉ VÝZVY IOP NA ROK 2011

Oblast podpory
Zahájení Ukončení

Typ oprávněného žadatele

Alokace na

příjmu příjmu výzvu

žádostí žádostí (ERDF+SR)
v mil. Kč

Oblast podpory / podporovaná aktivita Předpokládaný termín vyhlášení
Alokace na

Typ výzvy
výzvy

výzvu*
(ERDF+SR)

v mil. Kč

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti

3.4 Služby v oblasti
bezpečnosti, prevence 
a řešení rizik

4.1 Národní podpora
rozvoje cestovního
ruchu

5.2 Zlepšení prostředí 
v problémových 
sídlištích

N/A Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. Žadatelé budou o ukončení výzvy informováni 20 pracovních dní předem.
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj
SR Státní rozpočet

3.4d) Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
časově

duben 2011 340uzavřená

3.1b) Služby v oblasti sociální integrace – časově 
30. 4. 2011 289podpora romských komunit uzavřená

3.1a) Služby v oblasti sociální integrace – časově květen 2011 bude 
podpora transformace pobytových zařízení soc. služeb uzavřená upřesněn

3.1c) Služby v oblasti sociální integrace – časově květen 2011 bude
podpora sociální ekonomiky uzavřená upřesněn

4.1b) zavádění a informační podpora národních 
a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu

4.1c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby časově

zdrojových databází uzavřená červen 2011 cca 250

4.1e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

* Objem výzev se může měnit s ohledem na změny kurzu a úspory z předchozích výzev.

Předpokládaný termín 
vyhlášení výzvy

OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU 

11. 11. 2009 30. 6. 2013 Kraje a jimi zřizované organizace 168,0

11. 11. 2009 30. 6. 2013 OSS v oblasti služeb zaměstnanosti 961,3

1. 7. 2010 30. 6. 2011 OSS, kraje, Útvary Policie
a Hasičského záchranného sboru ČR 2 054,0

25. 2. 2011 31. 5. 2011 Česká centrála cestovního ruchu
– CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 496,7

22. 5. 2009 N/A Obce, vlastníci bytových domů, NNO 4 111,8
(podíl ERDF)
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KONTAKTY

Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz 
www.risy.cz

Pobočka pro NUTS II Praha
Pověřena řízením: Dana Čechová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2 
Tel.: 221 596 520, 221 596 521
Fax: 221 596 524 
E-mail: praha@crr.cz, cechova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy 
Pověřena řízením: Dana Čechová 
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Kaňová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 551, 221 596 550 
Fax: 221 596 553 
E-mail: strednicechy@crr.cz, cechova@crr.cz, 
kanova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
Tel.: 495 580 411, 495 580 412 
Fax: 495 580 413 
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severovýchod –
pracoviště Liberec
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec 
Tel.: 482 736 343, 
Fax: 482 736 305 
E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721 
Fax: 474 623 721 
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 706 
Fax: 587 337 702 
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416 
Fax: 382 224 415 
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 236, 542 425 233 
Fax: 542 425 241 
E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 422, 597 081 423 
Fax: 597 081 425 
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz 

REGIONÁLNÍ POBOČKY CRR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop
Centrum pro regionální rozvoj www.crr.cz
Ministerstvo kultury www.kultura-evropa.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra www.osf-mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

W E B O V É  S T R Á N K Y  Ř Í D I C Í H O  O R G Á N U  A  Z P R O S T Ř E D K U J Í C Í C H  S U B J E K T Ů  I O P

Číslo 
prioritní osy /

oblasti 
intervence

Název
prioritní osy / 
oblasti 
intervence

Odborný garant Kontaktní osoba

1 Modernizace 
veřejné správy

1.1
Rozvoj informační
společnosti 
ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra 
Mgr. Jan Louška
louska@mvcr.cz
974 818 495

2
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

2.1
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

Ministerstvo vnitra
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

3
Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
veřejných služeb

3.1 Služby v oblasti 
sociální integrace

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Kateřina Bohatcová
katerina.bohatcova@mpsv.cz
221 922 453

3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví

Ministerstvo 
zdravotnictví

PhDr. Mgr. Jan Bodnár
jan.bodnar@mzcr.cz
224 972 370

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Alena Brožková
alena.brozkova@mpsv.cz
221 923 436

3.4
Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence
a řešení rizik

Ministerstvo vnitra 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

4 Národní podpora 
cestovního ruchu

4.1 Národní podpora 
cestovního ruchu

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5 Národní podpora 
územního rozvoje

5.1
Národní podpora 
využití potenciálu 
kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
Ing. Martin Hiršal
martin.hirsal@mkcr.cz
257 085 518

5.2
Zlepšení prostředí 
v problémových 
sídlištích

Ministerstvo 
pro místní rozvoj
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5.3
Modernizace 
a rozvoj 
systémů tvorby 
územních politik

Ministerstvo 
pro místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj 

regionální pobočky CRR



Ministerstvo pro místní rozvoj pfiipravuje na
dny 13.–14. fiíjna 2011 v kulturním domû
v Písku odbornou konferenci na téma Integro-
van˘ch plánÛ rozvoje mûst (IPRM). Na pro-
gramu kromû jin˘ch zazní pfiíspûvek zamûfien˘
na deprivované zóny a jejich vliv na rozvoj
mûsta, pfiedstaví se realizace nûkter˘ch IPRM
atd. Podrobné informace budou k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz/iop.

AVIZO

■ ■ Informační čtvrtletník IOP pod lupou je možno zdarma objednat na e-mailové adrese: hladka@ispress.cz

Členové Monitorovacího výboru
IOP budou na 7. zasedání sezná-
meni s vývojem programu v jedno-
tlivých oblastech intervence 
k 31. 3. 2011.

Ke schválení Monitorovacímu vý-
boru IOP bude mimo jiné předlo-
žena i Výroční zpráva za rok 2010.
Členové Výboru budou informováni
o vyhodnocení ročního komunikač-
ního plánu IOP za rok 2010, o vý-
sledcích jednotlivých evaluací
a o navrhovaných změnách Pro-
gramového dokumentu IOP.

Evropskou komisi bude na Moni-
torovacím výboru zastupovat
Christos Gogos a Tomáš Kuchtík
z Generálního ředitelství Evropské
komise pro regionální politiku.

Monitorovací 
výbor IOP

Dne 31. května 2011 se
v hotelu Barceló v Praze
koná sedmé zasedání 
Monitorovacího výboru 
Integrovaného 
operačního programu.

Konference IPRM 

Revitalizace sídli‰tû Kroãehlavy, Kladno

Úspěšné projekty v Integrovaném
operačním programu
Na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop v sekci 
Projekty jsou postupně zveřejňovány příklady úspěšných
projektů realizovaných  v IOP.

Vybavení sociálního podniku – restaurace SOFIRA, KadaÀ

Zpfiístupnûní a nové vyuÏití NKP Vítkovice, Ostrava


