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ÚVOdnÍ SLOVO

Milé čtenářky a čtenáři,

vítám vás u čtení posledního letošního čísla čtvrtletníku IOP pod lupou. Integrovaný ope-
rační program se pomalu uzavírá, ale stále přináší nové výsledky v podobě zajímavých 
realizovaných projektů. V tomto čísle se dozvíte, jak probíhá proměna ústavních zařízení 
pečujících o mentálně a zdravotně postižené v Moravskoslezském kraji. Jejich klienti 
se stěhují do samostatných bytů a domů, kde žijí v malých skupinách s nižší mírou asi-
stence. Odpadá nadměrně organizovaný ústavní „dril“ ve prospěch běžného života, jaký 
si přeje žít každý z nás.

Ještě zůstaneme v Moravskoslezském kraji a představíme si nový sportovní areál U Ce-
mentárny, nedávno slavnostně otevřený v Ostravě-Vítkovicích, který umožňuje bruslení 
na inlinových bruslích, míčové hry a další volnočasové aktivity. Zařízení vyhovuje nor-
mám pro vrcholový inlinový sport a zároveň je přístupné široké veřejnosti. Areál přispívá 
i ke zlepšení života mladých v tamní oblasti s koncentrovanými negativními sociálními 
vlivy. 

Milovníky kulturních památek by měla zaujmout reportáž o rekonstrukci zámeckého 
návrší v Litomyšli, doprovázená krásnými fotografiemi. Vrchol projektu představuje ote-
vření zrekonstruovaného barokního piaristického chrámu Nalezení svatého Kříže, který 
byl v září 2014 zpřístupněn veřejnosti po více než 40 letech.

Naší bezpečnosti zase přispívají nová operační střediska Krajských ředitelství Policie ČR, která díky podpoře Integrovaného ope-
račního programu již letos slouží ve všech krajích ČR. Operační střediska jsou zapojena do integrovaného záchranného systému 
a denně přijmou několik tisíc telefonátů na tísňovou linku 158. V případě potřeby vysílají na místo hlídku pohotovostní motorizova-
né jednotky nebo jiný útvar a soustřeďují a předávají informace o bezpečnostní situaci.

Nástupnickým programem Integrovaného operačního programu je Integrovaný regionální operační program. V současnosti se 
pracuje na vypořádání připomínek Evropské komise, aby mohl být program brzy definitivně schválen, a intenzivně se připravuje 
nová struktura programu, jeho vnitřní prostředí, metodiky i koncepce prvních výzev. Podrobně si o strategii realizace Integrované-
ho regionálního operačního programu přečtěte na str. 3.

Přeji vám příjemné a přínosné čtení
Ing. Klára Dostálová

náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Litomyšl
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PŘedSTAVujeMe

Zároveň probíhaly přípravy strategie realizace IROP. Na jedná-
ních 10. – 11. července 2014 ve Velehradě a 21. – 22. srpna 2014 
v Žatci a za  průběžné spolupráce zapojených partnerů byla 
provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí a navazující 
analýza silných a slabých stránek programu. Klíčem k identifi -
kaci vize, poslání, hodnot, kritických faktorů úspěchu a strate-
gických cílů strategie byla spolupráce Řídicího orgánu Integro-
vaného regionálního operačního programu se zástupci Úřadů 
Regionálních rad a Centra pro regionální rozvoj. 

Na základě analytických závěrů byly identifi kovány kritické 
faktory úspěchu řízení Integrovaného regionálního operačního 
programu, které se staly východiskem pro stanovení strategie 
a strategických cílů. Strategie realizace IROP byla slavnostně 
schválena 1. října 2014 v Roztokách u Prahy za přítomnosti od-
boru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR (Řídicí orgán IROP), Centra pro regionální rozvoj a sedmi 
Úřadů Regionálních rad. Jejich zástupci se na jednání v Roz-
tokách u Prahy dohodli na sdílení dobré praxe a vzájemném 
přebírání vyzkoušených účinných řešení. 

Zaměření programu a jeho priority

Strategie Integrovaného regionálního operačního programu je 
založena na zvyšování regionální konkurenceschopnosti, kte-
rá nastane stimulací tří hlavních faktorů jejího rozvoje. Jsou 
jimi infrastruktura, lidé, instituce (infrastructure, inhabitans, 
institutions – 3i). Důležitým aspektem strategie je zohledně-
ní různorodosti potřeb v jednotlivých typech území a souvi-
sející priority celostátní povahy. Provázání intervencí, reali-
zovaných dosud samostatně na regionální a centrální úrovni, 
umožní dosažení jejich optimální kombinace a maximalizace 
synergických efektů.

S ohledem na zvolená východiska byla formulována vize IROP:
„Konkurenceschopné obce a regiony tvoří 
konkurenceschopnou Českou republiku.“

Na základě této vize je defi nován globální cíl IROP:
„Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby 
a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti 
a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, 
městech a regionech.“

Evropské prostředky mají významný dopad na fungování veřej-
né správy a ekonomiky České republiky. Integrovaný operač-
ní program vystihuje potřeby investic do veřejné sféry, zázemí 
v krajích, městech a obcích, služeb nestátních neziskových or-
ganizací, a to návazně na cíle strategie Evropa 2020. Strategie 
realizace IROP ukazuje cestu, jak všech přibližně 4,6 miliardy 
eur proměnit v užitek, jak posunout prostředí, služby a život 
v naší zemi a jejích regionech tam, kde bychom je rádi viděli.

Strategický cíl 1
Zajistit certifi kované výdaje v rámci IROP 
dle fi nančního plánu IROP

V souladu se strategií realizace IROP je nezbytné zajistit, aby 
byly evropské prostředky využity včas tak, aby program ne-
byl ohrožen pravidlem automatického zrušení závazku (N+3) 
a nemusel vracet prostředky do evropského rozpočtu. Za vy-
užití zkušeností s náběhem a realizací programů v minulých 
obdobích byl připraven fi nanční plán v čase, který zajišťuje 
včasné využití všech zdrojů programu.

Strategický cíl 2
Dosáhnout každoročně i dlouhodobě spolehlivosti progra-
mu nad 98 %

Spolehlivost je druhým z cílů realizační strategie. Řídící 
a kontrolní systém programu bude každoročně auditován, 
stejně tak vzorek operací. Cílem je nastavit řídící a kontrolní 
systémy tak, aby garantovaly soulad s pravidly a zajišťovaly 
nižší než 2% chybovost.

Strategický cíl 3
Zajistit, aby prostředky programu byly investovány účelně, 
efektivně a hospodárně

Spravovat a investovat 3E je třetí částí strategie programu. 
Účelnost investic zajišťuje proces vyjednávání a schválení 
programu s Evropskou komisí, kde se prokazuje na inter-
venční logice, proč se daná oblast bude podporovat z veřej-
ných zdrojů, v jaké míře a jakých indikátorů se za vymezené 
prostředky má dosáhnout. Efektivitu investic musí zajistit 
hodnotící proces pro výběr kvalitních projektů. Kritéria vý-
běru bude schvalovat monitorovací výbor programu. Hospo-
dárnost vynakládání prostředků bude zajišťována řádnými 
výběrovými řízeními a kontrolou nákladových optim a běž-
ných cen u ostatních výdajů.

Strategický cíl 4
Vybudovat dobré jméno IROP a povědomí o užitku z vý-
sledků IROP u cílových skupin, včetně klíčových aktérů

Program může fungovat dobře pouze na základě spolupráce 
s klíčovými partnery a při férovém a profesionálním přístupu 
ke klientům. Cílem je také oslovit širokou veřejnost tak, aby 
lidé vnímali vlastní osobní užitek z evropských prostředků.

Strategie realizace irOP schválena 
n n Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu odeslal v polovině července 2014 po schválení Vládou ČR 
programový dokument k posouzení Evropské komisi. V současnosti Řídicí orgán zapracovává připomínky Evropské komise 
a schválení IROP se očekává v 1. polovině roku 2015. V průběhu prvního pololetí 2015 je možné také očekávat vyhlášení prvních 
výzev k předkládání projektů. 
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OkénkO dO regiOnu

V Moravskoslezském kraji  
vznikly nové byty pro lidi s postižením
n n Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje proces transformace ústavní péče, díky kterému mohou lidé s postižením 
žít plnohodnotný život v podmínkách, blízkých běžnému životu. Projekty Transformace Zámku Dolní Životice a 3. etapa trans-
formace organizace Marianum, financované z prostředků Integrovaného operačního programu, přispěly ke zkvalitnění života 
desítek lidí.

Pod pojmem transformace rozumíme 
změnu  velkokapacitní ústavní služby 
na bydlení a podporu v běžném prostře-
dí. Lidé s  postižením díky transformaci 
přecházejí z  velkých ústavů do  bytů či 
rodinných domů v  běžné zástavbě a  žijí 
způsobem života, obvyklým pro  jejich 
vrstevníky. 

Hlavním přínosem toho-
to  dlouhodobého procesu je 
zajištění sociálních služeb 
v  souladu s  individuálními 
potřebami uživatelů vybra-
ných pobytových zařízení, 
které jim umožní život v při-
rozeném prostředí a život 
v   běžných komunitách. Do-
mácnosti jsou navrhovány, 
aby poskytovaly co možná 
největší pocit soukromí a sa-
mostatného života (kuchyně, 
koupelna, obývací pokoj) a podporovaly 
tak rozvoj sociálních dovedností.

V  Moravskoslezském kraji se do proce-
su transformace zapojila mnohá zaří-
zení, která mohla prostřednictvím svých 
zřizovatelů čerpat finanční prostředky 
z  Integrovaného operačního programu 

(dále také IOP) v  rámci aktivity a), za-
měřené na investiční podporu procesu 
a zavádění jednotného přístupu v  trans-
formaci pobytových zařízení sociálních 
služeb v jiné typy sociálních služeb. Mezi 
nimi je také zařízení Zámek Dolní Životi-
ce a Marianum.
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OkénkO dO regiOnu

Název projektu 3. etapa transformace organizace Marianum

Oblast intervence 3.1
Příjemce Moravskoslezský kraj
Období realizace 1. 2. 2013 – 30. 6. 2014

Výše dotace z EU + SR 3 240 368 Kč

Název projektu Transformace Zámku Dolní Životice

Oblast intervence 3.1
Příjemce Moravskoslezský kraj
Období realizace 15. 4. 2013 – 30. 6. 2014

Výše dotace z EU + SR 504 570 Kč

Transformace Zámku dolní Životice

Třetí etapa transformace organizace Marianum

Zámek Dolní Životice, příspěvková or-
ganizace, poskytuje sociální služby 
dospělým lidem s  mentálním, resp. 
kombinovaným postižením (mentálním  
a tělesným, mentálním a  smyslovým), 
kteří vyžadují různou míru podpory. 

Cílem projektu bylo zkvalitnit život lidem 
se zdravotním postižením, kteří jsou 
současnými klienty organizace Zámek 
Dolní Životice, p. o. Projekt byl zaměřen 
na deinstitucionalizaci pobytového zaří-
zení sociálních služeb a na podporu in-
tegrace lidí se zdravotním postižením do 
společnosti prostřednictvím poskytování 
kvalitních sociálních služeb.

V rámci projektu došlo k  pořízení dvou 
bytů ve městech Vítkov a Budišov nad 
Budišovkou celkem pro 4 zdravotně po-
stižené uživatele, kde bude poskytována 
služba chráněného bydlení.

Transformace zařízení Marianum, p. o., 
je rozdělena do několika samostatných 
projektových záměrů, hovoříme zde 
o dílčí části transformace. Záměrem pro-
jektu bylo navázat na 1. a 2. etapu trans-
formace a pokračovat ve zkvalitňování  
a individualizaci sociální péče vytvářením 
sítě sociálních služeb v běžné komunitě 
podle individuálních potřeb klientů toho-
to zařízení. Cílem projektu je zkvalitnit 
život lidem s mentálním postižením, kte-
ří doposud žili v  nevyhovujícím objektu 
organizace Marianum v  Opavě. V rámci 
projektu došlo k nákupu řadového domu 
v Opavě-Kylešovicích pro 6 uživatelů, kde 
bude poskytována služba „chráněné by-
dlení“. 
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OkénkO dO regiOnu

Název projektu Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Oblast intervence 3.4
Příjemce Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Období realizace 1. 11. 2010 – 7. 10. 2014

Výše dotace z EU + SR 29 712 898 Kč

Smyslem projektu modernizace policej-
ních operačních středisek byla potřeba 
rychlé a efektivní reakce Policie České 
republiky při hrozbě či vzniku živelních 
katastrof a řešení mimořádných událostí.

Hlavním úkolem integrovaného operač-
ního střediska je nepřetržité řízení a ko-
ordinace sil a prostředků. Středisko spo-
lupracuje zejména s ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému  
a podílí se na spolupráci s orgány státní 
správy a dalšími organizacemi. Struktu-
ra celého operačního řízení Policie Čes-
ké republiky je tvořena 14 integrovanými 
operačními středisky krajských ředitel-
ství policie, operačními středisky útvarů 
s celorepublikovou působností a ope-
račním střediskem Policejního prezidia 
ČR. Celá struktura přispívá ke zvýšení 
ochrany života, zdraví a majetku občanů. 
V celé republice vybudování krajských 
operačních středisek stálo přes 400 mi-
lionů korun.

Integrované operační středisko Krajské-
ho ředitelství policie Středočeského kraje 
prošlo zásadní modernizací díky realizaci 
projektu „Integrované operační středis-
ko – Krajské ředitelství policie Středo-
českého kraje“. Náklady na projekt byly 
financovány z rozpočtu Policie České re-
publiky a spolufinancovány z prostředků 
Evropské unie, Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj, v rámci oblasti intervence 
3.4 Integrovaného operačního programu 
– služby v oblasti bezpečnosti, prevence 
a řešení rizik. Výše dotace z EU na stře-
dočeské krajské operační středisko činí 
29,7 milionu korun.

Realizace projektu „Integrované ope-
rační středisko – Krajské ředitelství po-
licie Středočeského kraje“ byla zahájena  

v roce 2010, jeho ukončení se předpo-
kládá do konce června roku 2015. V první 
etapě od června 2010 do listopadu 2013 
byla zahájena stavební příprava a byly 
pořízeny HW technologie. Druhá etapa 
byla dokončena 15. září 2014 zprovozně-
ním operačního střediska. Ve třetí etapě 
od 16. září 2014 do 30. června 2015 se 
napojí operační středisko na rozhraní 
projektu Národního informačního systé-
mu Integrovaného záchranného systému 
(NIS IZS), tzv. „střechové zastřešení“, je-
hož gestorem je Generální ředitelství ha-
sičského záchranného sboru.

Jednou ze zásadních změn, která zaháje-
ním provozu nového střediska nastala, je 
celková integrace operačního řízení Kraj-
ského ředitelství policie Středočeského 

kraje z původních pracovišť, dislokova-
ných v jednotlivých okresech, do jednoho 
centrálního místa. Vzniklo druhé největší 
integrované operační středisko krajské-
ho ředitelství policie v ČR. Samotné ope-
rační řízení integrovaného operačního 
střediska nepřetržitě zabezpečuje dvacet 
pracovišť a pro případ živelných pohrom, 
průmyslových havárií, krizových situací  
a bezpečnostních opatření lze obsadit 
další dvě speciální pracoviště. Pět praco-
višť je primárně určeno pro příjem tísňo-
vého volání na linku 158 z celého teritoria 
Středočeského kraje. 

krajská integrovaná operační  
střediska Policie Čr
n n Ve Středočeském kraji uvedli 7. října 2014 do provozu nové moderní integrované operační středisko Krajského ředitel-
ství policie Středočeského kraje. Taková střediska, podpořená z Integrovaného operačního programu, již fungují i v ostatních 
krajích České republiky. Využívají nejmodernější technologii, která pomáhá i při koordinaci s hasičským záchranným sborem  
a záchrannou službou. Umožňují lepší lokalizaci člověka volajícího na tísňovou linku a zkrácení dojezdových časů.
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rePOrTáŽ 

Jedenáct symbolických klíčů 
Předání jedenácti klíčů, symbolizují-
cích stejný počet objektů rekonstruo-
vaných v rámci projektu Revitalizace 
zámeckého návrší Litomyšl, uzavřelo 
v září letošního roku tříletou stavební 
etapu života města, které na svá bedra 
vzalo roli nositele zmíněného projektu. 
Slavnostním předávacím ceremoniálem 
před chrámem Nalezení sv. Kříže vyvr-
cholilo mnohaměsíční úsilí, směřující  
k využití bezmála 400milionové evrop-
ské dotace. Jejím hlavním cílem bylo 
oživení litomyšlského zámeckého návrší 
společně s jeho plnohodnotným zapoje-
ním do života města i regionu. Jinak ře-
čeno: Litomyšl chce potenciál v podobě 
mimořádně cenného komplexu využívat 
celoročně na sto procent a maximálně 
efektivně. S tím souvisejí nejen změny 
jednotlivých objektů, ale také rozma-
nité vzdělávací programy a kulturně  
a pohybově zaměřené akce určené dětem  
i dospělým. 

Znásobené kouzlo zámeckého návrší
Litomyšl vždy měla a má své nepostiži-
telné kouzlo. Stopy dějin, patrné zejmé-
na v historickém jádru města a ucho-
vané na zámeckém návrší, proslavený 
hudební festival Smetanova Litomyšl  
i věhlas díla spisovatele Aloise Jiráska, 
to vše sem každoročně přitahuje dese-
titisíce turistů. Ostatně tak trochu pří-
značné je, že ti se k zámku mohou dostat 
ze Smetanova náměstí a dále Jirásko-
vou ulicí, která přechází v takzvanou Zá-
meckou cestu. Ta se vine romantickým 
prostředím kolem parku s pomníkem 
slavného autora historických románů  
a je prvním místem předzámčí, kde člo-
věk poprvé vstupuje do oblasti s patrným 
vlivem projektu Revitalizace zámeckého 
návrší Litomyšl. Pod vysokou zdí zámec-
ké zahrady vyrostla Alej filozofů, jejíž ná-
zev je inspirován věhlasným Jiráskovým 
dílem, další a další změny, jež zmíněný 
projekt přinesl, příchozí mapuje každým 
svým následujícím krokem. Nová dlaž-
ba, zrealizovaná z prostředků evropské 
dotace, povýšila prostor před chrámem 
Nalezení sv. Kříže z pouhé silnice na pů-

Zámecké návrší  
v Litomyšli
n n Od chvíle, kdy byl komplex renesančního zámku, hospodářských budov a zámecké zahrady v Litomyšli zapsán na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO, letos uplynulo 15 let. K roku 2014 se však bude vztahovat nejen toto půlkulaté jubile-
um, ale také ukončení největší investiční akce v novodobých dějinách Litomyšle. Akcí, která tomuto celosvětově výjimečnému 
areálu dala zcela nový rozměr, je projekt revitalizace celého zámeckého návrší v Litomyšli.
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vabné náměstí, podstatných změn do-
znal i samotný kostel.

„Jen rekonstrukce piaristického kos-
tela stála 80 milionů korun, zbývají-
cí finance ze čtyřsetmilionové dotace 
směřovaly jak do zmíněné rekonstrukce 
předzámčí, tak do revitalizace piaristic-
ké koleje, zámeckého pivovaru, prvního 
a horního nádvoří, jízdárny, kočárovny, 
stáje, konírny a zámeckého parku,“ 
přibližuje projekt jeho finanční mana-
žerka, RNDr. Renata Šedová, vedoucí 
Divize rozvoj regionů společnosti OHGS. 
A podotýká, že ještě před nedávnem se 
pod slupkou dříve renovované fasády 
barokního chrámu ukrýval zdevastova-
ný prostor po čtyři desetiletí používaný 
jako skladiště nebo parkoviště. Dnes už 
je všechno jinak. Sakrální stavba, která 
je ve vlastnictví státu, byla v červnu zno-
vu vysvěcena, takže může být využívána 
k církevním obřadům. Kromě toho bude 
na emporách instalována stálá expozi-
ce sakrálního umění s názvem Andělé 
na návrší – diecézní muzeum, kostel 
bude využíván také k pořádání koncertů 
i divadelních představení. Návštěvníky 
zde jistě zaujme citlivě zrestaurovaný 
původní mobiliář, elektronicky otevíra-
ná hrobka, bronzové nápisy na podlaze  
i vyhlídková terasa mezi kostelními vě-

žemi, ze které je úžasný pohled na zá-
mek a velkou část Litomyšle. 

Andělé na návrší jsou jednou z aktivit, 
které jsou naplněním motta revitaliza-
ce dotované evropskými penězi. Vrací-
me památky do života, tak zní myšlenka 
zhmotněná i v připravovaném Dětském 
programu a ve vzdělávacích projektech 
Škola na zámku a Centrum pro restau-
rování.

Archeologové, architekti, manažeři
Centru pro restaurování vytváří zázemí 
piaristická kolej, jejíž budovu už několik 
let využívá Fakulta restaurování Univer-
zity Pardubice. V historickém objektu 
jsou i po renovaci umístěny jednotlivé 
ateliéry a ubytovací prostory pro stu-
denty, zrekonstruovaná kolej se v bu-
doucnu zapojí také do počinů konaných 
v bezprostředním sousedství chrámu. 
„V těchto místech vznikne i přístavba,  
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v níž by měla být nová městská síň. Nic-
méně její zrod pozdržely archeologické 
nálezy, které odstartovaly řetěz dalších 
jednání a způsobily nečekanou časo-
vou prodlevu,“ podotýká Renata Šedová 
s tím, že přístavba musí být hotova do 
června 2015, kdy má být projekt Revita-
lizace zámeckého návrší Litomyšl do-
končen.

„Záchranný archeologický výzkum, kte-
rý předcházel všem činnostem souvise-
jícím s realizací projektu, byl opravdu 
rozsáhlý a jeho celková hodnota dosa-
huje téměř 25 milionů korun. Nálezy 
mnohdy podstatně měnily plány reali-
zátorů a posouvaly harmonogram ce-
lého revitalizačního procesu,“ nastiňuje 
finanční manažerka podmínky provede-
ní projektu, na jehož realizaci se podílely 
čtyři samostatné architektonické týmy.

V jízdárně díky vloženému posuvnému 
zařízení vznikl variabilní multifunkční 
prostor, kde mohou být pořádány kon-

certy, promítány filmy nebo organizová-
ny konference. V letních měsících budou 
návštěvníci moci posedět na venkovní 
zahrádce úzce sousedící s kovovou kon-
strukcí dětského pavilonu na pomezí 
zámeckého parku. „V parku byly použity 
laminátové prvky, které postupně splý-
vají s  přírodou. Nadčasové prvky, jako 
použití laminátu a další, oddělují histo-
rii od moderny a vyvolávají řadu disku-
sí. Prostě Litomyšl opět nenechá niko-
ho chladným, nutí člověka k přemýšlení 
a hledání sebe sama,“ navazuje RNDr. 
Šedová s pohledem na park, jehož plo-
cha byla upravena, aby poskytovala co 
nejlepší podmínky k odpočinku a rela-
xaci i pořádání aktivit pod širým nebem. 
„Mimo jiné zmizel notně zdecimovaný 
amfiteátr, byl zrekultivován tok potoka 
a provedeny další úpravy,“ vysvětluje  
a v závěru svého vyprávění obrací pozor-
nost k hospodářským budovám, jichž se 
revitalizace rovněž dotkla: v konírně síd-
lí státní archiv, veřejné toalety v budově 
stáje budou sloužit jako kapacitní rezer-

va při pořádaní festivalů či jiných větších 
kulturních a společenských akcí.

Návštěvníku, bav se a vzdělávej se
Aby nezůstalo jen u samotné revitalizace 
objektů, zřídilo město Litomyšl příspěv-
kovou organizaci Zámecké návrší. Jejím 
úkolem je péče o areál a zajišťování pro-
gramové náplně, aby byly naplněny cíle 
projektu zrealizovaného podle pravidel 
IOP 5.1 – Národní podpora využití poten-
ciálu kulturního dědictví. 

V režii této organizace jsou například 
prohlídky s názvem Od pískovce k lami-
nátu, které umožňují poznávání moder-
ní architektury v historickém prostředí. 
Velice zajímavým projektem je Škola na 
zámku, jež citlivě pracuje s potenciá-
lem, který Litomyšl se všemi svými his-
torickými reáliemi i osobnostmi nabízí. 
Je přínosem pro pedagogy, kteří chtějí 
seznamovat žáky s díly klasiků či se  
v nich snažit vzbudit zájem o historii 
nebo ekologii. V  tom jim může areál  
v Litomyšli výrazně pomoci.

Lenka Gulašiová
Foto: František Renza,  

Pavel Vopálka, zdroj MK ČR

Název projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli

Oblast intervence 5.1
Příjemce Město Litomyšl
Období realizace v realizaci – předpokládané ukončení v červnu 2015

Výše dotace z EU + SR 339 123 649 Kč
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konference iOP a irOP: Úspěchy a nové cíle
Jednodenní konference IOP a IROP: 
Úspěchy a nové cíle se uskutečnila 
v Pardubicích 24. září 2014. 

Byla věnována zhodnocení výsledků 
Integrovaného operačního programu 
a představení nového Integrovaného 

regionálního operačního programu. 
Účastníci konference se měli možnost 
seznámit se zkušenostmi z realizova-
ných projektů IOP. Prezentace zahrnova-
ly např. představení projektu základních 
registrů a transformace sociálních zaří-
zení. V druhé části programu se účastní-
ci měli možnost seznámit s novinkami, 
které přináší IROP 2014–2020, jako jsou 
tematická a územní koncentrace či in-
tegrované a finanční nástroje. Postupně 
byly také představeny jednotlivé speci-
fické cíle IROP a díky dotazům přítom-
ných se o nich také podrobněji diskuto-
valo. Prezentace z  konference jsou ke 
stažení na odkazu http://www.struktu-
ralni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-
-a-akce-(1)/06-IOP/Konference-IOP-a-
-IROP-Uspechy-a-nove-cile.

Název projektu Sportovní areál U Cementárny, I. etapa

Oblast intervence 5.2
Příjemce Statutární město Ostrava
Období realizace 1. 2. 2013 – 30. 6. 2014

Výše dotace z EU + SR 26 912 008 Kč

Projekt, realizovaný v  Ostravě-Vítkovi-
cích, zahrnoval vybudování víceúčelového 
hřiště, hřiště pro děti, drah pro inlinové 
bruslení o délce 200 a 400 metrů, cykli-
stické komunikace a také zázemí areálu, 
parkoviště a oplocení. Areál disponuje 
vlastním provozním řádem a stálým do-
hledem. Návštěvníci si mohou vyzkoušet 
lezení po boulderingové stěně, stěnu pro 
hraní streetballu a odpočinout si na volně 
přístupných travnatých plochách. Hřiště 
nabízejí možnost zahrát si volejbal, há-
zenou, basketbal, tenis a fotbal. Celko-
vá cena tohoto projektu činí 42 milionů 
korun. Z  toho téměř 27 milionů korun 
poskytl Evropský fond pro regionální roz-
voj (ERDF) prostřednictvím IOP. Zbytek 
financovalo Statutární město Ostrava, 
které bylo příjemcem dotace.

Přínos projektu spočívá také v  tom, že 
pro zajištění sportovních aktivit tohoto 
typu a zejména dráhy pro inlinové brus-

lení dosud nebyly na území města Ostra-
vy odpovídající plochy. Projekt byl reali-
zován v časovém období říjen 2013 až září 
2014. Může tu sportovat široká veřejnost 
včetně dětí a dospělých z tamní sociálně 
vyloučené lokality, na kterou je projekt 
zaměřen. Projekt totiž spadá do dlouho-
dobé koncepce Integrovaného plánu roz-
voje města (IPRM) Budoucnost Vítkovic. 

V rámci IPRM se uskutečňují i tzv. měkké 
projekty. Zajišťuje je partnerská organi-
zace – občanské sdružení CENTROM. 
Například se jedná o založení dětského 
oddílu, v  němž se děti ze sociálně sla-
bých rodin za účasti trenéra a doprovodu 
učí jezdit na inline bruslích. Za tím úče-
lem byla v areálu zřízena půjčovna veš-
kerého vybavení pro tento sport.

Sportovní areál otevřen v Ostravě
n n Veřejně přístupné sportovně-rekreační zařízení, určené pro širokou veřejnost, na podzim otevřeli  
v Ostravě-Vítkovicích. Jedná se o projekt s názvem „Sportovní areál U Cementárny“ podpořený Integrovaným 
operačním programem (IOP).
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Veletrh Památky 2014

Vítkovice nejoblíbenějším kulturním projektem iOP

regionální setkání na téma irOP

Historický Průmyslový palác na Výsta-
višti v pražských Holešovicích nabídl ve 
dnech 23. – 24. 10. 2014 již třetí ročník 
specializovaného veletrhu PAMÁTKY 
2014. 

Hlavním tématem byla rekonstrukce 
památkových souborů a  objektů, jejich 
financování, současné využití a  podpo-
ra řemesel. Zastoupení na veletrhu měl 
také Integrovaný operační program, ze 
kterého byly do dnešního dne podpořeny 
projekty obnovy památkových objektů ve 

výši přesahující 2,7 miliar-
dy korun. V současné době 
získaly dotaci ještě další 
čtyři projekty. Obnova a re-
vitalizace čeká měšťanský 
dům v Třeboni (26 milionů 
korun), kostel Narození 
Panny Marie v  Želivě (47 
milionů korun), objekty 
Špilberku (90,5 milionu 
korun) a klášterní areál 
barokního Velehradu (63,8 
milionu korun).

Pro turisty a zájemce o české a morav-
ské kulturní dědictví připravilo Minis-
terstvo pro místní rozvoj čtyřměsíční 
soutěž s názvem Dejte hlas českým 
památkám. Vybraných šestnáct pamá-
tek, zrekonstruovaných díky dotacím 
Integrovaného operačního programu, 
soutěžilo o hlasy milovníků památek. 
Největší počet hlasů získal projekt 
Zpřístupnění a nové využití Národní 
kulturní památky Vítkovice, na dru-
hém místě se umístil projekt Centrum 
sklářského umění Huť František v Sá-
zavě a třetí skončilo Národní centrum 
fotografie a dílna tapisérií v Jindřicho-
vě Hradci.

Na webových stránkách www.kvalitazi-
vota.cz se vybíralo z fotografií revitaliza-
ce zámeckého návrší v Litomyšli, zámku 
ve Veltrusech, Kláštera premonstrátů 
v Teplé, Centra sklářského umění Huť 
František v Sázavě, Národního centra 
divadla a tance ve Valticích, jindřicho-
hradeckého Národního centra fotografie  
a dílny tapisérií, Centra stavitelského dě-
dictví v Plasích, kroměřížských zámec-

kých zahrad, kukského zámku, brněn-
ských vil Stiassni a Tugendhat, zámecké 
jízdárny v Lednici, židovských památek, 
opravených Vítkovických železáren, Cen-
tra kulturního dialogu západní a východní 
Evropy ve Velehradu a zrekonstruova-
ných budov Terezíně.

„Integrovaný operační program zahrnuje 
do svých aktivit rekonstrukce a oživení 
českých a moravských památek, které 
díky IOPu vstupují znovu do společenské-

ho kontextu. Památky zařazené do soutě-
že „Dejte hlas českým památkám“ měly 
často neradostný osud a dlouho chátraly. 
Prostřednictvím evropské podpory  
a v neposlední řadě díky nasazení lidí, 
kteří projekty realizovali, se nyní můžeme 
těšit z jejich nesmírné historické  
a kulturní hodnoty,“ říká Klára Dostálová, 
první náměstkyně ministryně pro místní 
rozvoj.

Soutěž probíhala od 1. května do 31. srp-
na 2014. Hlasovat bylo možné jednou 
po vyplnění registračního formuláře na 
www.kvalitazivota.cz. Losování výher-
ců proběhlo po uzávěrce soutěže v  září 
2014. Vylosovaní výherci obdrželi hod-
notné ceny a volné vstupenky do Národ-
ního centra fotografie a dílny tapisérií  
v Jindřichově Hradci, individuální prohlíd-
ku Květné zahrady se specialistou na za-
hradní umění v Kroměříži, vstupenku pro 
dvě osoby do všech židovských památek  
z projektu „Deset hvězd“, možnost navští-
vit objekty poutního místa na Velehradě  
a v neposlední řadě vstup do průmyslové-
ho areálu Vítkovických železáren.

V  souvislosti se zahájením nového pro-
gramového období připravuje Minister-
stvo pro místní rozvoj-Národní orgán pro 
koordinaci na podzim letošního roku sé-
rii regionálních setkání pod názvem „Ev-
ropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro 
lidi“. Cílem těchto regionálních setkání 
bude představení nového programového 
období 2014–2020, možností získání ev-
ropských dotací a seznámení s hlavními 

změnami oproti současnému programo-
vému období. Dalším samostatným okru-
hem bude představení Integrovaného 
operačního programu a také problema-
tika veřejných zakázek, která s evropský-
mi fondy úzce souvisí. Do setkání budou 
zapojeni experti na kohezní politiku z ve-
řejné i soukromé sféry. Regionální setká-
ní budou určena pro zástupce krajů, měst 
a obcí, zástupce hospodářských a sociál-

ních a dalších klíčových partnerů. Setká-
ní se uskuteční v Praze a osmi krajských 
městech (Ústí nad Labem, Plzeň, České 
Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Os-
trava, Hradec Králové). Přesné údaje  
o konání setkání, stejně jako dalších se-
minářů a regionálních konferencí na téma 
IROP najdete v  nejbližší době na http://
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsi-
tes/Integrovany-OP/Uvodni-strana.



Otevřené výzvy v Integrovaném operačním programu 

Oblast podpory Číslo 
výzvy

Zahájení 
příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

Typ oprávněného 
žadatele

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ)
v mil. Kč

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

a)  podpora (investiční) transformace 
a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

b)  vybudování dalších školicích středisek služeb 
zaměstnanosti a podpora spolupracujících 
organizací

4 1. 3. 2010 31. 8. 2014

Organizační složky státu 
v oblasti služeb zaměst-
nanosti (Sekce trhu práce 
MPSV, Úřad práce ČR).

1 266,0

4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu

Aktivity:
c)  podpora marketingu na národní úrovni 

a tvorby zdrojových databází
e)  podpora prezentace ČR jako destinace 

cestovního ruchu

12 7. 9. 2011

Do 
vyčerpání 
alokace 
výzvy. 

Žadatelé 
budou 

o ukončení 
výzvy 

informováni 
20 

pracovních 
dní předem.

OSS a jimi zřizované 
příspěvkové organizace. 359,7

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

a) revitalizace veřejných prostranství
b) regenerace bytových domů
c)  pilotní projekty zaměřené na řešení romských 

komunit ohrožených sociálním vyloučením

7 22. 5. 2009

Do 
vyčerpání 
alokace 
výzvy. 

Žadatelé 
budou 

o ukončení 
výzvy 

informováni 
20 

pracovních 
dní předem.

Obce, vlastníci bytových 
domů, NNO, bytová 
družstva či další obchodní 
společnosti, vlastníci 
jednotek sdružení ve 
společenství vlastníků 
jednotek, podle zvláštního 
zákona další právnické 
a fyzické osoby vlastnící 
bytový dům.

4 814,3

6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence 
a řešení rizik 27 12. 9. 2014 27. 2. 2015 Ministerstvo vnitra 

– Policejní prezidium ČR. 322,0

Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP (včetně odkazu na web) naleznete na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-vyzvy


