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Historická vila v Chebu se stane zázemím 
pro osoby v nouzi str. 5

Těžkou práci nahradilo vzdělávání 
a kultura. Dolní Vítkovice se otevírají lidem str. 8–9
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ÚVODNÍ SLOVO

            Číslo 14 / září 2012

Vážení čtenáři,

vítáme Vás u dalšího čísla čtvrtletníku IOP pod lupou, tentokrát zaměřeného na dění 
v regionu Severozápad. Pozornost věnujeme i tématu sociální integrace v souvis-
losti s blížící se výroční konferencí IOP, zabývající se stejnou oblastí. Konference 
se koná ve dnech 19. a 20. září 2012 v Nové radnici v Ostravě. Bližší informace a program 
naleznete na straně 11 tohoto čísla. Na tuto konferenci jste srdečně zváni.

S vydáním tohoto čísla jsme přistoupili k několika změnám.  IOP pod lupou bude nyní vycházet 
převážně elektronicky. Doufáme, že touto změnou ušetříme naše lesy a zároveň tím nijak ne-
snížíme dostupnost tohoto čtvrtletníku. Jednotlivá čísla budou dál ke stažení na našich strán-
kách a aktuální číslo bude posláno na Vaše adresy e-mailem.

Dále došlo k mírné změně grafiky v souladu s novou koncepcí kvalita života, o které se dočtete 
uvnitř. Doufáme, že se Vám úpravy budou líbit. Budeme rádi za Váš názor, ať již přímo v diskusi 

v elektronické verzí, nebo zaslaný na iop@mmr.cz.

Co se týče pokroku v Integrovaném operačním programu, do dnešního data se podařilo proplatit již přes 12 miliard korun. Z této 
částky se podařilo například opravit přes 30 tisíc bytů, realizovat 26 pilotních projektů zaměřených na vybrané romské lokality a 17 
projektů zaměřených na sociální inkluzi, pokud zůstáváme pouze u sociální oblasti. Mnoho dalších projektů stále pokračuje. Více 
se můžete dozvědět na našich stránkách kvalitazivota.eu.

Přečtěte si o přestavbě azylového domu v Chebu, o opravě terezínské pevnosti nebo o nově zrekonstruovaných domech na sídlišti 
v Chanově u Mostu.

Přeji Vám příjemné čtení.

Ing. Lumíra Kafková, ředitelka ŘO IOP 

Projekty z oblasti intervence 2.1 a 3.4 IOP 
spravuje od července 2012 Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR

Jedná se o projekty, které zavádí infor-
mační a komunikační technologie do ve-
řejné správy, nebo zajišťují bezpečnost 
lidí. Je to například rozvoj eGovernmentu v 
českých krajích v podobě technologických 
center, která shromažďují na jednom mís-
tě elektronické údaje o obyvatelích nebo 
nemovitostech. Mezi projekty zvyšující 
bezpečnost patří pořízení moderní hasič-
ské a policejní techniky, mobilní kontaktní 
centra, používaná v případě povodní, nebo 
základna humanitární pomoci ve Zbirohu, 
kde se skladuje potřebný materiál.

Ministerstvo pro místní rozvoj čeká od 
této změny zrychlení projektové adminis-
trace a čerpání financí v programu. Pro 
příjemce se z hlediska vyplacení dotace a 
realizace projektu nic nemění, kontaktní 

n n 1. července 2012 došlo k přesunu činností v oblasti intervence 2.1 a 3.4 IOP z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR.

osobou pro ně nadále zůstává Centrum 
pro regionální rozvoj ČR. Aktualizované 
Příručky pro žadatele a příjemce včetně 

příloh naleznete na webových stránkách 
www.strukturalni-fondy.cz/iop, www.osf-
-mvcr.cz a www.crr.cz.                 Redakce
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PŘEDSTAVUJEME

            Číslo 14 / září 2012

Představujeme kvalitu života – nový koncept 
Integrovaného operačního programu

S konceptem kvalita života se můžete setkat především v grafické podobě, kdy jednotlivé oblasti jsou zastoupeny pěti ikonami.

Aktualizace Závazných postupů byla pro-
mítnuta do všech Příruček pro žadatele 
a příjemce k výzvám, u kterých jsou pro-
jekty v realizaci. Žadatelé a příjemci jsou 
povinni dodržovat nové postupy od data 
revize příslušné Příručky pro žadatele a 
příjemce.

Řídící orgán Integrovaného operačního 
programu zároveň upozorňuje na definici 
nesrovnalostí podle Metodiky finančních 
toků a kontroly programů spolufinanco-
vaných ze strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti a Evropského rybářského 
fondu na programové období 2007 - 2013. 
Nesrovnalostí je porušení právních před-
pisů Evropských společenství nebo Čes-

ké republiky (dále jen „ČR“) v důsledku 
jednání nebo opomenutí hospodářského 
subjektu, které vede nebo by mohlo vést 
ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské 
unie (dále jen „EU“) nebo ve veřejném 
rozpočtu ČR. Hospodářským subjektem 
se rozumí subjekt zapojený do realizace 
programů nebo projektů spolufinancova-
ných z rozpočtu EU. 

Jako nesrovnalost tedy může být ozna-
čeno i uzavření smlouvy k veřejné zakáz-
ce, u které dodavatelé uzavřeli některou 
z dohod narušujících soutěž podle záko-
na č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodář-
ské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), 

ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto 
důvodu doporučujeme zadavatelům vě-
novat zvýšenou pozornost v případech, 
kdy nepodá nabídku dodavatel, který se 
obvykle obdobných výběrových nebo za-
dávacích řízení účastní, pokud zadavatel 
obdrží příliš malý počet nabídek, po-
kud nečekaně odmítne uzavřít smlouvu 
uchazeč, který se umístil na prvním mís-
tě, nebo pokud zadavatel má informaci 
o vzájemných kontaktech uchazečů. Více 
informací o dohodách narušujících sou-
těž a o tom, jak se proti protizákonnému 
jednání dodavatelů bránit, lze získat na 
stránkách www.compet.cz.  

Alena Larionova

Aktuální změny v postupech zadávání 
veřejných zakázek

Pod názvem IOP – kvalita života Vám prostřednictvím těchto ikon představujeme projekty podpořené naším programem. Stačí 
si jen vybrat oblast, která Vás zajímá, a zjistit, co vše již bylo zrealizováno. Pod každou ikonou naleznete projekty, které zlepšily 
kvalitu v dané oblasti. Tedy např. pod ikonou kulturní naleznete informace o opravě kulturních památek nebo o nových aktivitách 
v cestovním ruchu.

Kvalitu života nyní najdete jak na stránkách tohoto čtvrtletníku, tak na nově vzniklých stránkách kvalitazivota.eu 
a jiných propagačních materiálech.  Věříme, že jednotný styl nám umožní úspěšněji upozornit na kladné stránky evropských dotací 
v ČR.                 Redakce

n n Kvalita života je mottem Integrovaného operačního programu. Snažíme se ukázat, že IOP zlepšuje kvalitu služeb a mož-
ností v životě každého z nás. Pro větší srozumitelnost jsme se rozhodli rozdělit různé oblasti podpory do jednoduchých skupin. 
Jedná se o skupinu kulturní, zdravou, bezpečnou, moderní a aktivní. 

n n Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., jímž se změnil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení limitů veřejných zakázek 
malého rozsahu na dodávky a na služby pod 1 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a na stavební práce pod 3 000 000 Kč bez 
daně z přidané hodnoty. V souvislosti se změnou ZVZ proběhla aktualizace Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufi-
nancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 
2007-2013 (dále jen „Závazné postupy“), které nově rozdělují zakázky malého rozsahu pouze do dvou kategorií a zavádí některé 
související povinnosti. 
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Město Most se rozhodlo využít po-
moci Integrovaného operačního 
programu, konkrétně aktivity In-
tegrovaného plánu rozvoje měst, 
a za finanční podpory Evropské 
unie opravit veřejná prostranství i 
samotné domy. Obnova se netýká 
jen Chanova, ale i sousedního síd-
liště Stovky. 
 
Most připravil na roky 2009-2015 
koncept rozvoje dané zóny, který 
propojuje zlepšení fyzického sta-
vu místa se sociální prací cílenou 
na místní obyvatele. Právě tato 
kombinace je pro úspěch celého 
projektu zásadní a danou proble-
matiku řeší komplexně, proto tedy 
název integrovaný přístup.

Na opravu sídliště, tedy domů a 
veřejných prostranství, je vyčle-
něna částka zhruba 126 milionů 
Kč z evropských dotací s předpo-

kladem, že celkové náklady se mohou vyšplhat až na téměř 220 milionů Kč. Celkem bylo dosud v Chanově realizováno 
osm projektů včetně opravy veřejných prostranství za 24 milionů Kč z evropských fondů. Nejvýznamnější je kompletní 
rekonstrukce bloku 8, kde z původně zničených dvaceti čtyř bytových jednotek vzniklo třicet šest nových sociálních 
bytů. Jedná se o tzv. třístupňové propustné bydlení, které připravuje účastníka na samostatné nájemní bydlení, ideálně 
mimo sociálně vyloučenou zónu. 

Úspěchem mostecké radnice byl i 
vznik několika pracovních míst ve 
spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování. Most je jedním z prv-
ních měst, které využilo možnosti 
zařadit do zadávací dokumentace 
veřejné zakázky podmínku, aby její 
realizátor vyhradil minimálně deset 
procent pracovních míst pro dlou-
hodobě nezaměstnané. Město tuto 
podmínku zatím uplatnilo u čtyř za-
kázek vypsaných na rekonstrukce 
panelových domů v sídlišti Chanov. 
Celkem bylo dosud zaměstnáno (a 
z evidence mosteckého úřadu prá-
ce díky tomu vyřazeno) sedm lidí. 
S dalšími čtyřmi nezaměstnanými 
byla uzavřena dohoda o provedení 
práce.

OKÉNKO DO REGIONU

            Číslo 14 / září 2012

Chanov dostává novou tvář. 
Opravené paneláky a sociální projekty 
zlepšují vzhled mosteckého sídliště
n n Sídliště Chanov bylo dlouhá léta známé jako místo plné rozbitých domů, lidí bez práce a nepořádku, kterému je lepší se 
vyhnout. Situace se ale postupně mění. Od roku 2009 zde probíhají rozsáhlé rekonstrukce panelových domů i řada sociálních 
programů.
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Integrovaný přístup je úspěšný i v již zmíněné sociální oblasti. Kromě pro-
jektů financovaných z dalších operačních programů zaměřujících se na práci 
s mládeží, podpory zaměstnanosti a dalších rizikových faktorů, jako je krimi-
nalita a zneužívání drog, se nejvýznamněji na sociální práci podílí projekt Po-
lyfunkčního centra v Chanově. Toto centrum bude nabízet komplexní služby 
ve volnočasové, vzdělávací a sociálně právní oblasti. Další aktivitou je vznik 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v blízkosti sídliště „Stovky“, které 
bude spolupracovat s Klubem národnostních menšin v sousedství. 
Do budoucna se obyvatelé deprivované zóny mohou těšit na vybudování pěší 
lávky k mosteckému vlakovému nádraží, sportovní plochy na sídlišti Cha-
nov a možnosti získání dalších dotací na regeneraci bytových domů v oblasti 
„Stovky“, kde se plánují další výzvy pro potencionální žadatele o dotaci. 

Město Most se svým integrovaným plánem rozvoje měst je dobrou ukázkou funkčnosti integrovaného přístupu, který 
se nesoustředí jen na jeden problém, ale zaměřuje se na komplexní řešení situace.           Jakub Horáček

OKÉNKO DO REGIONU

Dlouho chátrající vilu Union, dříve sídlo 
prvoligového fotbalového klubu, půjčilo 
Diecézní charitě Plzeň samotné město 
Cheb. V současnosti prochází objekt cel-
kovou rekonstrukcí. V plánu je podle pro-
jektanta Tomáše Kostohryze zachovat jen 
samotné historické jádro, přístavby bu-
dou odstraněny. Celková přestavba vyjde 
asi na dvacet milionů korun, z toho větši-
nu peněz získala charita z Integrovaného 
operačního programu. Dům by měl být 
zprovozněn na začátku příštího roku.

V současnosti sídlí charita v Chebu v bý-
valých kasárnách na Zlatém vrchu, kde 
provozuje noclehárnu pro lidi bez přístře-
ší a azylový dům. I ten se má přesunout 
do vily Union. Kapacita lůžek bude navý-
šena na dvacet tři míst. V plánu je i po-
skytování dalších služeb včetně odborné-
ho poradenství a informačních aktivit pro 
veřejnost. Hlavním cílem celého projektu 
je zajistit sociálně vyloučeným osobám 
návrat na trh práce a do společnosti.

Historická vila v Chebu se stane 
zázemím pro osoby v nouzi 
n n V Chebu vzniká nový Dům sociálních 
služeb Betlém, který bude nabízet po-
moc lidem bez domova, ale i nezaměst-
naným a dalším zranitelným skupinám.

            Číslo 14 / září 2012

Oblast intervence: 3.1

Název projektu: Dům sociálních služeb Betlém Cheb

Příjemce: Diecézní charita Plzeň

Financování projektu: celkem: 19 982 436 Kč (příspěvek SF 16 882 361)

Doba realizace: od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2012 

Redakce ve spolupráci s Diecézní chari-
tou Plzně
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REPORTÁŽ Z TEREZÍNA

            Číslo 14 / září 2012

Terezín – město změny
n n Terezín. Pevnost, které dal v roce 1780 jméno císař Josef II. na počest své matky, císařovny Marie Terezie. 
Město v Ústeckém kraji na řece Ohři, nedaleko jejího soutoku s Labem. Místo známé především jako památník 
holocaustu v době druhé světové války. Prostor s neopakovatelnou atmosférou vojensky přísného systému pravoúhlých ulic, 
v němž má návštěvník chvílemi pocit, že se ocitl ve filmových kulisách. Areál, jenž je významnou kulturní památkou zařazenou 
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Terezín – město změny.

Oživení historických památek
Milovníka historie, příznivce vojenství a 
fandu pevnostních, opevnění musí Tere-
zín zákonitě okouzlit. Stejně tak jej musí 
nadchnout představa, že v dohledné době 
několik staveb z této osmiúhelníkové 
pevnosti doslova ožije. Stane se tak díky 
projektu ministerstva kultury Vracíme 
památky do života a za přispění bezmála 
půlmiliardové finanční podpory z fondů 
Evropské unie, konkrétně Integrované-
ho operačního programu. Zprostředku-
jícím subjektem je Ministerstvo kultury 
České republiky, nositelem projektu je 
zájmové sdružení právnických osob Te-
rezín – město změny. Revitalizace, která 
má být dokončena v závěru roku 2013, se 
týká historických objektů Retranchement 
5, Kavalír 2, Jízdárna a Dělostřelecká ka-
sárna.
„Jedním z cílů projektu je ukázat Tere-
zín z jiného úhlu pohledu. Terezín totiž 
není jen pamětní místo válečné historie, 
ale také unikátní pevnostní město,“ říká 
Samuel Caltík, ředitel zájmového sdru-
žení právnických osob s názvem Tere-
zín – město změny. Pozornost k tomuto 
městu totiž doposud přitahoval přede-
vším terezínský památník holocaustu, 
který patří k turisticky nejzajímavějším a 
nejnavštěvovanějším místům v Ústeckém 
kraji. Od roku 2014 však atraktivita Tere-
zína vzroste i díky zmíněným rekonstru-
ovaným objektům a díky tomu, co budou 
schopny návštěvníkům nabídnout. 

Rekonstrukce respektující historii
Rekonstrukce uvedených historických 
budov probíhá, od projektu po samotnou 
realizaci, pod přísným dohledem památ-
kářů.  „Zhotovitelé velice úzce spolupra-
cují s Národním památkovým ústavem i 
litoměřickým stavebním úřadem a každý 
krok konzultují s památkáři. Jde totiž o to, 
aby maximální množství úprav a staveb-
ních prací bylo provedeno v duchu doby, 
kdy byly rekonstruované objekty postave-
ny,“ vysvětluje Samuel Caltík. „Novodobé 
prvky, jako například odvodnění budov, 
vzduchotechnika či moderní sociální za-
řízení, jsou zakomponovány velmi citlivě 

a vždy po konzultaci s Národním památ-
kovým ústavem.“  
Unikátní je například řešení zastřeše-
ní objektů Kavalír 2 a Retranchement 5. 
„Tyto dvě budovy mají travnaté střechy.  
Nejde o rozmar stavitelů tereziánské 
doby, ale o strategický krok. Oba ob-
jekty jsou totiž postaveny v přední čás-
ti pevnosti, a tudíž byly více ohroženy v 
případě útoku. Kromě toho Kavalír 2 byl 
koncipován jako pekárna a sklad potra-
vin pro velké množství vojáků, proto bylo 
třeba jej co nejlépe chránit. Proto hlína 
na střeše. Dokáže totiž utlumit destrukč-
ní účinky dělové koule, která na střechu 
dopadne. Jako artefakt dob minulých a 
zároveň jako efektní prvek tedy tráva na 
střechách obou budov zůstane.“

Budovám je třeba vdechnout duši
Ani precizně rekonstruované stavby by však 
nemohly přitáhnout pozornost turistů, kdy-
by nedokázaly nabídnout přidanou hodnotu 
v podobě zajímavého programu,   který je 
zárukou zábavy i poznání. Budovám je pro-
stě třeba vdechnout duši… „Život do zmí-
něných objektů vnesou partneři projektu,“ 
konstatuje ředitel zájmového sdružení s 
tím, že náročná realizace by se nemoh-
la obejít bez partnerství města Terezína. 
„Dalším je Občanské sdružení přátel histo-

rie města Terezín, které má na starosti lib-
reto programu aktivit v Retranchementu 5.  
Partnerem projektu je také Nadační fond 
Leo Baecka, který bude působit v Dělostře-
leckých kasárnách. Čtvrtým partnerem je 
Klub vojenské historie města Terezín.“ Na 
přípravě expozic a na návrzích doprovodné-
ho programu se podílí také Vojenský histo-
rický ústav Praha a Národní technické mu-
zeum. 

Retranchement 5
Vítejte v Terezíně! Litoměřické bráně, 
kterou do města vjedete, sice už chy-
bí monumentální oblouk, který můžete 
později spatřit na dobových fotografiích, 
ale i tak má vstup do pevnosti své kouzlo. 
Náhle se ocitáte v jiném světě. Ve světě, 
u jehož zrodu stál sám císař Josef II., ve 
světě vojenství, ve světě, který se díky 
projektu Terezín – město změny už za 
pár měsíců rozzáří úplně novým světlem. 
Světlem, které by do tohoto města se 
zvláštním půvabem mělo přitahovat ještě 
více turistů, než tomu bylo doposud.  
Objektem, který pravděpodobně navštíví-
te jako první už proto, že stojí „co by ka-
menem dohodil“ vpravo od Litoměřické 
brány, bude Retranchement 5 (mimocho-
dem jeden ze dvou objektů s travnatým 
zastřešením), kde bude zřízeno Centrum 
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Název projektu Terezín - projekt oživení historických památek 

Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

Příjemce Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob 

Období realizace 15. 3. 2009 – 31. 12. 2013 

Celkový rozpočet 499 336 800 Kč 

Výše dotace z EU 424 436 280 Kč

REPORTÁŽ Z TEREZÍNA

            Číslo 14 / září 2012

obnovy a využití vojenských pevnostních 
systémů. Na své si přijdou všichni přízniv-
ci pevností, kteří zde naleznou nejrůzněj-
ší materiály o tomto typu staveb. Kromě 
toho bude v objektu umístěna rozsáhlá 
expozice zachycující vývoj zásadních udá-
lostí tereziánské doby. Návštěvník si tak 
ihned po vstupu do města udělá o tomto 
úseku dějin ucelenou představu. A nejen 
to. Hasičská expozice s dobovými hasič-
skými přístroji ukáže, jak bylo v časech 
dávno minulých možné pevnost chránit 
před požáry.

Kavalír 2
Po prohlídce prvního objektu možná bu-
dete mít chuť projít se neobvykle pravo-
úhlým systémem terezínských uliček, 
posedět u kávy v některé z   příjemných 
kaváren a hospůdek nebo rovnou zamíří-
te do objektu s názvem Kavalír 2. Poznáte 
jej na první pohled díky střeše zelenající 
se trávou. A na ní bude – stejně jako za 
časů Josefa II. – několikrát v týdnu pro-
bíhat nácvik dělostřeleckého mužstva s 
funkčními replikami děl (podobné aktivi-
ty podtrhnou atmosféru i dalších rekon-
struovaných vojenských objektů). 
Charakteristickým rysem rozsáhlého 
komplexu Kavalír 2 není jen travnaté 
zastřešení, ale také nádvoří, na které 
sbíhají široká otevřená schodiště. Stačí 
trocha fantazie a už na nich vidíte vojá-
ky v dobových mundůrech, slyšíte ržání 
koní přivážejících potraviny do původního 
skladiště… Jenže v roce 2014 bude realita 
jiná, barvitější. Tady nahlédnete do dějin 
vojenství od pravěku po novověk, Vojen-
ský historický ústav Praha zde představí 
expozici palebné techniky a díky Občan-
skému sdružení přátel historie města Te-

rezín budete mít možnost seznámit se s 
různými atributy vojenského života.

Jízdárna
A jedeme dál. Na docela nenápadném 
objektu na rohu ulice je cedulka informu-
jící o tom, že tato budova byla stavěna v 
letech 1861 a 1862. Ano, pokrčíte rameny, 
to je ta Jízdárna… A pak se otevřou vrata 
a vás obejme úžasný prostor, který se za 
pár měsíců vrátí zpět ke svému původ-
nímu určení. A nejen to. Kromě nácviku 
formací dobového vojenského jezdectva 
zde také bude rozložen vojenský tábor z 
18. století. Samozřejmě nepůjde o expo-
zici, kterou by návštěvníci pozorovali jen 
zpovzdálí, ale o místo, jež nabídne mož-
nost aktivního zapojení všech, kteří o to 
budou stát. „Hala nebude zdaleka určena 
jen k původnímu účelu, ale měla by mít 
multifunkční ráz, aby se zde mohly konat 
koncerty nebo konference, prostě aby se 
zde mohly potkávat větší skupiny lidí,“ 
doplňuje Samuel Caltík.

Dělostřelecká kasárna
Prostor, jenž nabízejí Dělostřelecká kasár-
na, dříve využívala – stejně jako ostatní ob-

jekty – armáda. I ta československá, jejíž 
pobyt v objektu dodnes připomínají odkazy 
na husitství. Rukou zdatného amatéra jsou 
zde na zdech nakresleny erby husitských 
bojovníků i vyumělkována hesla husitů vy-
zývající k odvaze a odhodlání bojovat za své 
přesvědčení. Vlastně tak trochu čekáte, že 
na některé ze zdí spatříte, tak jako v Čer-
ných baronech, Žižku s lehkým kulometem 
v ruce… Tato úsměvná připomínka však za 
několik měsíců vezme za své a právě zde 
se usídlí muzeum tereziánské doby a hlav-
ně Nadační fond Leo Baecka, jehož cílem 
je posílení mezinárodní spolupráce v ob-
lasti výchovy k demokracii a lidským prá-
vům a humanitárním hodnotám. Činnost 
fondu, která je z velké části zaměřena na 
výchovu a vzdělávání, a jeho zaměření na 
téma holocaustu rozšiřují projekt Terezín 
– město změny o další záběr a propojují jej 
s terezínským památníkem. Tím se pomy-
slný terezínský kruh uzavírá, aby v koneč-
ném důsledku návštěvníkům města Tere-
zína nabídl nepřeberné množství možností 
seznámení se s historií. 

Lenka Gulašiová

Foto: Lenka Gulašiová a archiv zájmového sdružení právnických osob Terezín – město změny
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INFORMUJEME

            Číslo 14 / září 2012

V průběhu posledních desíti let vznika-
la celá řada projektů, jejichž cílem bylo 
s respektem k bohaté průmyslové historii 
Ostravy vtisknout zdejším industriálním 
skvostům novou, moderní a užitečnou 
podobu. Průmyslové prostory a objekty, 
prohlášené za Národní kulturní památku, 
se tak postupně proměňovaly ve vzdělá-
vací, vědecko-výzkumné a kulturní záze-
mí i zóny pro volný čas. „Dolní Vítkovice se 
stávají veřejným prostorem, kam se bu-
dou žáci a studenti od mateřských až po 
vysoké školy chodit dennodenně vzdělá-
vat, kam budou díky špičkovému vybavení 
a kapacitě směřovat obří kongresy a kam 
se za skvělým společenským nebo kul-
turním programem vydají rodiny s dětmi 
i party kamarádů,“ vysvětluje Koudela. 
Díky půlmiliardové dotaci z Integrova-
ného operačního programu se tak z Vy-
soké pece č. 1 stala naučná prohlídková 
trasa po stopách výroby surového železa, 

n n Přes rok se tady pracovalo od rána do noci, sedm dní v týdnu. Řeč je o Dolních Vítkovicích, největším 
českém brownfieldu a v současnosti asi také nejznámější národní kulturní památce v České republice. Bý-
valý výrobní závod, který v průběhu 162 let nepřetržité výroby vyprodukoval 90 milionů tun surového železa 
a 42 milionů tun koksu, se po čtrnácti letech spánku znovu probouzí k životu. „V roce 1998 zde na Vysoké peci 
č. 1 proběhl poslední odpich. Pak veškerý pracovní mumraj utichl a brány provozu se zavřely. A my je teď 
světu znovu otevíráme, boříme hranice, ploty a vrátnice a všechny k nám zveme,“ láká Petr Koudela, ředitel 
sdružení Dolní oblast Vítkovice, které projekty zaštiťuje. 

Těžkou práci nahradilo vzdělávání a kultura. 
Dolní Vítkovice se otevírají lidem

Foto: Jiří Zerzoň

Foto: Jiří Zerzoň
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Název projektu Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 

Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

Příjemce Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob 

Období realizace 12. 12. 2008 – 31. 12. 2013 

Celkový rozpočet 500 000 000 Kč 

Výše dotace z EU 425 000 000 Kč 

n n 1. Řídit se aktuální příručkou pro žadatele a příjemce a je-
jími přílohami. Pro všechny oblasti intervence jsou příručky pro 
žadatele a příjemce uvedeny na www.strukturalni-fondy.cz.
2. Vždy předkládat veškeré požadované dokumenty. Seznam 
dokumentů je uveden v příručce pro žadatele a příjemce, při 
předkládání zjednodušené žádosti o platbu jsou dokumenty 
uvedeny v Náležitostech dokladování.
3. Nenechávat vyplnění a zaslání dokumentů na poslední chví-
li. 
4. Pečlivě vyplňovat a kontrolovat všechny podklady. Častou 
chybou je např., že částky uvedené v soupisce faktur nesouhlasí 
s předloženými fakturami.
5. Vždy co nejrychleji vypořádat připomínky od ZS. 
6. Při vyplňování dokumentů v IS Benefit využívat pomůcky pro 

vyplnění, umístěné na www.strukturalni-fondy.cz, nebo v přílo-
ze příručky pro žadatele a příjemce.
7. Hlídat si termíny pro předkládání povinných dokumentů (hlá-
šení o pokroku, monitorovací zprávy, hlášení o udržitelnosti, 
oznámení o zahájení zadávacího řízení, jednání jednotlivých ko-
misí pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek).
8. Neporušovat Podmínky – velmi pečlivě číst jednotlivé člán-
ky Podmínek, vyhodnotit, co který konkrétní článek znamená 
a jaký má dopad jeho nedodržení. Může mít za následek krácení 
nebo vracení dotace, kontrolu z Řídícího orgánu Integrovaného 
operačního programu, kontrolu od finančního úřadu.
9. Oznamovat včas veškeré změny v projektu.
10. Využívat kontaktních osob pro konzultace a řešení problé-
mů.         Centrum pro regionální rozvoj ČR

Jak zvládnout nástrahy projektu?

Plynojem se proměnil v architektonic-
ky skvostnou multifunkční aulu Gong a 
z VI. energetické ústředny je interaktivní 
muzeum ukazující, jak vznikal a fungoval 
průmysl. V jedinečných kulisách přitom 
už za poslední měsíce proběhla celá řada 
zajímavých akcí. „Studenti umění u nás 

vystavovali výsledky svých diplomových 
prací, odstartoval tady festival klasické 
hudby Janáčkův máj, poprvé jsme hos-
tili i věhlasné Colours of Ostrava. Máme 
z toho velkou radost. Je to pro nás důkaz, 
že Dolní Vítkovice jsou atraktivní lokalitou 
přitahující ty nejvýznamnější akce široko 

daleko,“ dodává Koudela. Autorem pro-
jektu Nových Vítkovic je Jan Světlík, šéf 
strojírenského holdingu Vítkovice, jejich 
architektonická koordinace pak probíhá 
pod dohledem významného českého ar-
chitekta Josefa Pleskota.   

Sdružení Dolní oblast Vítkovice

Foto: Boris Renner
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Výzva umožňuje městům s počtem obyvatel dvacet tisíc a více 
rozšířit buď stávající zóny v Integrovaných plánech rozvoje 
města (IPRM) realizovaných v IOP, nebo vytvořit zónu IPRM 
zcela novou, a to za účelem využití prostředků z finančního ná-
stroje Jessica, jehož pilotní odzkoušení se bude v rámci IOP 
realizovat ještě ve stávajícím programovém období. Zájemci o 

zvýhodněný úvěr na podporu regenerace bytových domů budou 
moci díky tomuto novému finančnímu nástroji využít více jak 
600 mil. Kč. Města mohou své žádosti o rozšíření zóny IPRM, 
popřípadě vytvoření zcela nové zóny, podávat do 17. prosince 
2012. Plný text výzvy je k dispozici na www.strukturální-fondy.
cz/iop.

Vyhlášení výzvy IOP - Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích
n n Řídící orgán Integrovaného operačního programu vyhlásil 16. července 2012 Výzvu k předkládání žádostí do oblasti inter-
vence IOP - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU

Oblast podpory
Zahájení 
příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

Typ oprávněného 
žadatele

Alokace 
na výzvu 
(EU+SR)
v mil. Kč

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 
b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových 
služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených 
sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce 
a do společnosti

6. 6. 2011 30. 6. 2013 Obce, NNO 260,4

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 
a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného 
přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních 
služeb v jiné typy sociálních služeb

7. 7. 2011 30. 6. 2013 Kraje, obce 803,0

3.1 Služby v oblasti sociální integrace
c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, 
zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a 
realizaci nástrojů sociální ekonomiky

29. 7. 2011 30. 6. 2013
FO, PO, NNO (obecně 
prospěšná společnost 
a evidovaná (církevní) PO) 

220,3

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
b) Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních 
rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob 
znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

1. 9. 2012 8. 10. 2012

Ministerstvo zdravotnictví, 
příspěvkové organizace 
zřizované Ministerstvem 
zdravotnictví - Státní 
zdravotní ústav (SZÚ) 
a Zdravotní ústavy (ZÚ)

280,0

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
c) Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví 
(inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a 
nákladovosti péče)

3. 9. 2012 16. 10. 2012

Ministerstvo zdravotnictví 
Organizační složky státu 
– Koordinační středisko 
pro resortní zdravotnické 
informační systémy (dále 
jen „KSRZIS“)

500,0

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

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
d) Pořízení technologie pro zajištění efektivní 
akceschopnosti

10. 8. 2012 28. 11. 2012

Příspěvkové organizace 
zřizované Ministerstvem 
zdravotnictví; organizace 
zřizované anebo 
zakládané kraji. 

158,8 

4.1 Národní podpora cestovního ruchu
a) zavedení národního informačního systému
b) zavádění a informační podpora národních a 
mezinárodních standardů ve službách CR (zahrnující 
zejména certifikace, manuály, metodiky, systémy, kontroly) 
c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby 
zdrojových databází
e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

7. 9. 2011

Ukončení 
příjmu žádostí 

není v textu 
výzvy uvedeno

OSS a jimi zřizované 
příspěvkové organizace 986,7

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 22. 5. 2009

Ukončení 
příjmu žádostí 

není v textu 
výzvy uvedeno

Obce, vlastníci bytových 
domů, NNO

4 111,8 
(podíl ERDF)

Poznámka: U oblasti intervence 5.2 je uveden jen podíl ERDF. Výše podpory ze státního rozpočtu závisí na tom, v jakém poměru 
budou schváleny projekty revitalizace veřejných prostranství (aktivita a, část c) a regenerace bytových domů (aktivita b, část c).
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Konference IOP 
– Podoby sociální integrace
n n Ve dnech 19. – 20. září 2012 se v Nové radnici v Ostravě uskuteční výroční konference Integrovaného operačního programu 
– Podoby sociální integrace podporované EU.

Jednotliví mluvčí se zaměří na aspekty sociální integrace, jako je transformace azylových zařízení, podpora sociálního podnikání nebo 
začleňování sociálně vyloučených skupin, zejména Romů, do společnosti. Na konferenci vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci. 
Součástí je i exkurze do Mléčného baru NAPROTI a do nově otevřeného těžebního areálu Dolní Vítkovice. Oba tyty projekty byly podpo-
řeny IOPem. Více informací ke konferenci najdete na www.strukturalni-fondy.cz/IOP.

  9.00–  9.30  prezence
  9.30–10.00   Úvodní slovo 1. náměstků ministrů pro místní 

rozvoj a práce a sociálních věcí a primátora 
města Ostravy 

10.00–11.00 Představení tématu sociální integrace
11.00–11.30 Coffee Break 
11.30–12.30 IOP a transformace sociálních zařízení 
12.30–13.30 Oběd
13.30–14.30 IOP a sociální podnikání
15.00–16.00   Workshopy a exkurze do Mléčného baru 

NAPROTI
18.00  Exkurze do Dolních Vítkovic

Čtvrtek 20. září 2012

  9.00–  9.30  prezence
  9.30–10.30  Sociální začleňování v romských lokalitách 
10.30–11.00 Coffee Break
11.00–12.30   Sociální integrace v romských vyloučených 

lokalitách v praxi
12.30–13.30  Oběd
13.30–14.30  Nové perspektivy v sociální integraci
14.30  Závěrečné slovo 

Doprovodný program: 
Trh nevládních organizací v předsálí konference
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