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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážené čtenářky a čtenáři,

závěrečné vydání newsletteru IOP pod lupou v roce 2015 se věnuje aktuálnímu stavu Integrovaného operačního programu (IOP), 
v němž příjemci podpory dokončují v současné době své projekty, zatímco my administrátoři pracujeme na dokončení kontrol 
jejich závěrečných žádostí o platbu a monitorovacích zpráv. Řídící orgán ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty dlouhodobě 
realizuje opatření na co nejvyšší dočerpání alokace. Aktuální stav čerpání, stejně jako mnohem důležitější věcné naplňování cílů 
programu, jsou tématem prvního článku tohoto čísla. Podle mého názoru naplněné cíle programu vypovídají řádově lépe o tom, jak 
IOP zlepšil a stále zlepšuje kvalitu života v regionech České republiky, než honba za procentem čerpání programu. 

Integrované nástroje byly významnou součástí už Integrovaného operačního programu. V nové podobě, která možnosti jejich vy-
užití ještě rozšířila, začínají fungovat také v nástupnickém Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Podrobnější 
informace o integrovaných nástrojích se dočtete na str. 5. Na následujících stránkách se můžete také seznámit s tím, na jaké 
aktivity a kdo může žádat o podporu ve  vyhlášených i připravovaných výzvách k předkládání projektů v Integrovaném regionálním 
operačním programu. Zde jsme, po schválení Evropskou komisí v červnu 2015, vyhlásil již svou 12. výzvu. Jedná se o výzvu v oblasti 
sociálního podnikání s finančním objemem ve výši 88 milionů korun poskytnutých Evropským fondem pro regionální rozvoj.  

Jak je ve čtvrtletníku IOP pod lupou zvykem, chybět nebude představení zajímavých dokončených projektů. Tentokrát půjde o so-
ciální podnik v Plzni, který s úspěchem rozšiřuje svou působnost v oblasti vyšívání motivů na textilie za pomoci nových technologií 
a který zaměstnává několik desítek hendikepovaných spoluobčanů, jejichž vyhlídky na pracovním trhu by jinak byly málo nadějné. 
K dalším úspěchům IOP lze zařadit obnovu mimořádně kulturně hodnotného bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích, který ožil 
zážitkovými dílnami zaměřenými na stavitelství a tradiční řemesla a dalšími aktivitami pro veřejnost, stejně jako rekonstrukci Dolu 
Hlubina v Ostravě, jenž získal titul Stavba roku 2015.

Přeji Vám inspirativní čtení a šťastné vykročení do roku 2016.

Rostislav Mazal
ředitel řídicího orgánu IOP a IROP

Ostrava, nízkoprahové centrum
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Integrovaný operační program v roce 2015 

V současné době se úsilí řídicího orgánu, 
zprostředkujících subjektů a těch, kdo 
samotné projekty realizují, zaměřuje na 
dokončení posledních projektů a tím i 
dobrou výslednou bilanci v čerpání. Řídicí 
orgán zahájil mimořádná opatření pro co 
nejvyšší dočerpání finančních prostředků 
již v roce 2013. Strategie dočerpání pro-
gramu zahrnuje např. využití zásobníku 
projektů z ukončených výzev nebo vyhlá-
šení posledních výzev na rychloobrátko-
vé projekty. Tato opatření byla splněna, 
všechny náhradní projekty, především 
v oblasti ICT technologií pro obce, byly do 
programu vpuštěny a byla vyhlášena po-
slední výzva na nákup techniky pro onko-
logická centra ve výši 1,7 miliardy Kč. IOP 
z hlediska dopadů a výstupů splnil svoje 
cíle, které si předsevzal, což je vidět ze-
jména na naplněných indikátorech, tedy 
ukazatelích věcných výsledků podpoře-
ných projektů. 
IOP se zaměřoval zejména na tyto ob-

lasti: řešení společných regionálních 
problémů v oblastech infrastruktury pro 
veřejnou správu, veřejné služby a územní 
rozvoj: rozvoj informačních technologií ve 
veřejné správě, zlepšování infrastruktury 
pro oblast sociálních služeb, veřejného 
zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v 
oblasti bezpečnosti, prevence a řešení 
rizik, podporu cestovního ruchu, kultur-
ního dědictví, zlepšování prostředí na síd-
lištích a rozvoj systémů tvorby územních 
politik. 
K 31. říjnu 2015 bylo v Integrovaném 
operačním programu předloženo celkem 
9 816 projektových žádostí v celkové hod-
notě přesahující 74 miliard korun. Z toho 
bylo schváleno 8 556 za 44,6 miliardy ko-
run, což přesahuje o pět procent celkovou 
alokaci IOP. Tyto údaje reflektují podíl EU 
bez národního spolufinancování. V ně-
kterých oblastech intervence totiž pře-
sahuje podíl schválených prostředků 100 
procent. Naopak úspory a výpadky v pro-

plácení např. z důvodu krácení nezpůso-
bilých výdajů při závěrečných žádostech o 
platbu, odhad změn v projektech a histo-
rické posuny ve vývoji kurzu české koruny 
nás vede k predikci nevyužití celkem 2,3 
miliardy korun. I přesto se podaří naplnit 
valná většina původně plánovaných indi-
kátorů a dosáhneme tak cílů, které jsme 
si na začátku vytyčili.
Příjemcům podpory z IOP bylo dosud 
vyplaceno přes 29,6 miliardy korun (bez 
národního spolufinancování), tedy téměř 
70 procent alokace programu. Velký ob-
jem žádostí o platbu pohybující se v hod-
notě přes 20 procent celkové alokace se 
očekává v prosinci 2015 a lednu 2016, kdy 
je nejzazší termín pro způsobilost výdajů 
v některých výzvách. Během první polovi-
ny roku 2016 pak zprostředkující subjekty 
dokončí administraci posledních žádostí 
o platbu a program se tak překlopí do 
fáze uzavírání programu.
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Příklady číselně vyjádřených výsledků  
projektů IOP (indikátory)

Indikátor Měrná jednotka Naplánovaný cíl Hodnota  ze schvále-
ných projektů

Aktuálně dosažená 
hodnota 

Vybudované základní 
registry veřejné správy 
(např. registr osob,  
registr obyvatel)

počet 4 5 5

Podíl digitalizovaných 
dokumentů % 20  43,45 25,02

Kontaktní místa veřejné 
správy (Czech Point) počet 6 244 6 571 6 559

Projekty zaměřené  
na sociální začleňování počet 127 128 113

Podpořené organizace 
zaměřené na začleňo-
vání obyvatel romských 
lokalit

počet 30 29 28

Projekty na podporu 
zdraví – preventivní  
a rehabilitační programy 

počet 45 54 53

Projekty na podporu 
zdraví - modernizace 
vybavení a technologií 
specializovaných  
pracovišť nemocnic

počet 50 140 106

Modernizované nebo 
nové služebny policie 
napojené na integrovaný 
záchranný systém

počet 369 368 368

Zázemí pro nové  
sociální služby a aktivity počet 142 126 109

Projekty na rozvoj  
cestovního ruchu počet 67 84 60

Obnovené kulturní  
památky počet 70 109 59

Počet regenerovaných 
bytů počet 24 500 56 603 56 468
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Integrované nástroje v IROP

Integrované nástroje lze chápat ve dvou 
významových rovinách. První z nich je 
průřezové zapojení všech relevantních 
aktérů do strategického plánování a říze-
ní na evropské, národní, krajské, mikro-
regionální i lokální úrovni. Druhá rovina 
pak představuje plánování a realizaci 
obsahově propojených a vzájemně pro-
vázaných jednotlivých druhů rozvojových 
cílů a opatření v konkrétních územních 
úrovních. V optimálním případě dochází k 
propojení obou těchto významových rovin 
a můžeme pak hovořit o skutečném inte-
grovaném přístupu.
Integrované nástroje přináší nové mož-
nosti efektivnějšího investování finanč-
ních prostředků z EU v rozvoji regionů, 
měst a obcí. V IROP budou realizovány In-
tegrované územní investice, Integrované 
plány rozvoje území, jejichž nositeli jsou 
města a Komunitně vedený místní rozvoj, 
jehož nositeli jsou místní akční skupiny. 
Přínos integrovaných přístupů spočívá 
především ve smysluplné návaznosti a 
synergických efektech jednotlivých akti-
vit a opatření. Rovněž přináší významný 

rozvojový efekt, který mobilizuje jak ve-
řejné, tak soukromé zdroje a přispívá k 
prohloubení spolupráce mezi subjekty 
veřejné správy navzájem i mezi subjekty 
veřejné správy, podnikatelského a nezis-
kového sektoru i dalších partnerů včetně 
veřejnosti.
Integrované nástroje jsou podpořeny na 
základě zpracované a schválení inte-
grované strategie. Integrované strategie 
vychází z potřeb území. Důležitým aspek-
tem strategie nebude množství a obsaho-
vá šíře v nich uvedených a následně reali-
zovaných projektů, ale reálné nastavení a 
splnění jejich předem definovaných cílů, 
tzn. celkový výsledek odpovídající potře-
bám daného území.
Integrovaná územní investice (ITI) v pod-
mínkách České republiky představuj 
realizaci integrované strategie rozvoje 
metropolitní oblasti, která zahrnuje klí-
čové investice řešící problémy území z 
více než jedné prioritní osy jednoho nebo 
více programů ESIF. Počet těchto ITI je v 
ČR sedm, z nichž každá může předložit 
ke schválení a realizaci pouze jednu inte-

grovanou strategii. 
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 
popisují problémy a potřeby vymezeného 
území a cíle a priority z nich vycházející. 
IPRÚ systémově navazují na IPRM reali-
zované v IOP. Jsou však modifikovány pro 
potřeby širšího území. Je možné (nikoli 
povinně) realizovat většinou v krajských 
městech a jejich zázemí, které jsou póly 
růstu s přirozeným spádovým územím. 
V České republice bylo vymezeno celkem 
šest takových území. 
Komunitně vedený místní rozvoj (Com-
munity-led local development - CLLD) – v 
podmínkách ČR známý v podobě nástroje 
LEADER, je uplatňovaný místními akční-
mi skupinami (MAS), jenž je zaměřen na 
venkovské území zapojením MAS zastu-
pující veřejné i soukromé zájmy.  Strate-
gie CLLD musí zohledňovat lokální potře-
by a potenciál, napomáhat vytváření sítí a 
koordinovat spolupráci. Místních akčních 
skupin je celkem 182. 

Kateřina Skálová

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 

Číslo 
výzvy Název výzvy Druh 

výzvy

Skutečné / 
plánované datum 
vyhlášení výzvy

Plánované  
datum ukončení 
příjmu žádostí  

o podoru

1 Vybrané úseky silnic II. a  III. třídy průběžná 31.7.2015 31.3.2017

2 Územní plány průběžná 31.7.2015 31.3.2017

3 Regulační plány průběžná 16.9.2015 1.3.2017

4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání průběžná 17.9.2015 30.6.2017

5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a 
perinatologie průběžná 24.9.2015 1.12.2017

6 Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS průběžná 29.9.2015 30.6.2018

7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociální-
ho začleňování kolová 30.9.2015 31.3.2016

8 Technická pomoc průběžná 30.9.2015 31.3.2023

9 Územní studie průběžná 8.10.2015 31.3.2017

10 Kyberbezpečnost průběžná 21.10.2015 30.6.2017

11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality kolová 27.10.2015 29.2.2016

Zde otištěná verze harmonogramu je zjednodušená. 
Plná verze a její aktualizace je k dispozici na webových stránkách www.dotaceeu.cz/IROP.
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Plán výzev IROP na rok 2016

PŘEDSTAVUJEME

Číslo 
výzvy Název výzvy Druh 

výzvy

Skutečné / 
plánované datum 
vyhlášení výzvy

Plánované  
datum ukončení 
příjmu žádostí  

o podoru

12 Sociální podnikání kolová 27.10.2015 29.2.2016

13 Revitalizace vybraných památek kolová 23.11.2015 31.3.2016

14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání kolová 3.12.2015 24.4.2016

15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vy-
loučené lokality kolová 3.12.2015 22.4.2016

16 Energetické úspory v bytových domech průběžná 4.12.2015 30.11.2016

Číslo 
výzvy Název výzvy Druh

výzvy
Plánované datum 
vyhlášení výzvy

Plánované  
datum ukončení 
příjmu žádostí  

o podoru

17 Elektronizace odvětví - eLegislativa, eSbírka, archivace průběžná 8.12.2015 30.6.2016

18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy kolová 10.12.2015 15.4.2016

19 Technika pro IZS průběžná 15.12.2015 20.12.2017

20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla kolová 21.1.2016 31.7.2016

21 Muzea kolová 9.2.2016 31.7.2016

22 Telematika pro veřejnou dopravu kolová 11.2.2016 30.6.2016

23 Knihovny průběžná 17.2.2016 31.12.2017

24 Specifické informační a komunikační systémy a infra-
struktura průběžná 24.2.2016 27.2.2017

25 Výstavba a modernizace přestupních terminálů kolová 2.3.2016 30.9.2016

26 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI) průběžná 9.3.2016 30.6.2023

27 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (IPRÚ) průběžná 9.3.2016 30.6.2023

28 Sociální bydlení kolová 16.3.2016 31.7.2016

29 Sociální bydlení (SVL) kolová 16.3.2016 31.7.2016

30 eGovernment I. průběžná 23.3.2016 31.3.2017

31 Vzdělávací a výcviková střediska IZS průběžná 25.3.2016 31.1.2018

32 Kulturní dědictví (ITI) průběžná 31.3.2016 30.6.2023

33 Kulturní dědictví (IPRÚ) průběžná 31.3.2016 30.6.2023

34 Komunitně vedený místní rozvoj - Dopravní obslužnost, soci-
ální podnikání, vzdělávání, kulturní dědictví, územní plánování průběžná 1.4.2016 30.6.2023

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 
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Číslo 
výzvy Název výzvy Druh

výzvy
Plánované datum 
vyhlášení výzvy

Plánované  
datum ukončení 
příjmu žádostí  

o podoru

35 Rozvoj sociálních služeb kolová 6.4.2016 30.6.2023

36 Rozvoj sociálních služeb (SVL) kolová 6.4.2016 30.6.2023

37 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI) průběžná 13.4.2016 30.6.2023

38 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ) průběžná 13.4.2016 30.6.2023

39 Zvýšení kvality návazné péče průběžná 15.4.2016 30.6.2017

40 eGovernment II. - obce a kraje průběžná 20.4.2016 31.5.2017

41 Dopravní obslužnost (ITI) průběžná 27.4.2016 31.12.2017

42 Dopravní obslužnost (IPRÚ) průběžná 27.4.2016 31.12.2017

43 Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) kolová 4.5.2016 31.12.2016

44 Deinstitucionalizace psychiatrické péče průběžná 11.5.2016 30.11.2020

45 Infrastruktura středních a vyšších odborných škol kolová 18.5.2016 30.9.2016

46 Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) kolová 18.5.2016 30.9.2016

47 Rozvoj infrastruktury komunitních center kolová 25.5.2016 30.9.2016

48 Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL) kolová 25.5.2016 30.9.2016

49 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdě-
lávání kolová 1.6.2016 30.11.2015

50 Infrastruktura pro zájmové, neformální  a celoživotní vzdě-
lávání (SVL) kolová 1.6.2016 30.11.2015

51 Stanice IZS průběžná 8.6.2016 31.12.2017

52 Sociální infrastruktura (ITI) průběžná 22.6.2016 30.6.2023

53 Sociální infrastruktura (IPRÚ) průběžná 22.6.2016 30.6.2023

54 Komunitně vedený místní rozvoj - IZS, zdravotnictví, regio-
nální vzdělávání průběžná 6.7.2016 30.6.2023

55 Revitalizace vybraných památek II. kolová 3.8.2016 31.1.2017

56 Sociální podnikání kolová 10.8.2016 31.1.2017

57 Sociální podnikání SVL kolová 10.8.2016 31.1.2017

58 Infrastruktura základních škol kolová 17.8.2016 15.1.2017

59 Infrastruktura základních škol (SVL) kolová 17.8.2016 15.1.2017

60 Sociální podnikání (ITI) kolová 21.9.2016 30.6.2023

61 Sociální podnikání (IPRÚ) kolová 21.9.2016 30.6.2023

62 Regionální vzdělávání (ITI) průběžná 28.9.2016 30.6.2023

63 Regionální vzdělávání (IPRÚ) průběžná 28.9.2016 30.6.2023

64 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy průběžná 28.9.2016 31.12.2018

65 Zateplování - finanční nástroj průběžná 28.9.2016 31.12.2017

Zkratky:
ITI –  Integrované územní investice
IPRÚ – Integrované plány rozvoje území 
SVL – sociálně vyloučené lokality
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
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Projekt sociálního podniku

Firma Profiscan se sídlem v Mostu je na 
trhu od roku 2007, provozovna v Plzni 
vznikla v roce 2012. Právě tady byl v úno-
ru roku 2014 odstartován a letos v červnu 
zdárně ukončen projekt sociálního pod-
niku s náklady v celkové výši 1 585 tisíc 
korun, z toho dotace představovala 1 268 
tisíc korun (podíl EU 1 077 800 korun). 
Hlavním cílem projektu bylo vybudovat 
sociální podnik, se zaměřením na posky-
tování služeb v oboru vyšívání grafických 
motivů na textilní podklad – pracovní, 
civilní a sportovní oděvy, bytový textil a 
textil pro automobilový průmysl, a zajistit 
investiční podporu pro rozvoj daného so-
ciálního podnikání, včetně zapojení osob 
se zdravotním postižením do pracovního 
procesu. V rámci projektu byla pořízena 
vyšívací technologie včetně softwaru ne-
zbytného pro výkon dané činnosti. Díky 
těmto technologiím projet souběžně vyvíjí 
i výzkumnou a testovací činnost.

Firma na pevných nohách
Radovan Civiš, jednatel společnosti, vy-
počítává, že projekt Profisteh byl spolufi-
nancován ze dvou zdrojů. Z IOP byla část-
kou 1 268 tisíc korun financována inves-
tiční část, tedy vyšívací stroje a software, 
a z OP LZZ neinvestiční část – mzdy, 
drobné technologické vybavení a další. 
Zde náklady představovaly 2 759 300 ko-
run. Celkem tedy šlo o 4 027 300 korun.
 „Profiscan před a po dotaci?» reaguje 
na otázku, co především se díky dotaci 

změnilo a kam evropské finance Profis-
can posunuly. „Kromě pár šedivých vlasů 
z administrativy nám přibyla další noha, 
na které může firma časem stát. To je 
podstatné nejen pro nás, ale i pro zaměst-
nance, jímž dáváme práci,“ konstatuje 
s tím, že Profiscan loni zaměstnával 41 
pracovníků, z toho 39 zdravotně postiže-
ných, a letos je z celkem 43 zaměstnanců 
zdravotně postižených 41. „I proto si pro 
naši činnost vybíráme převážně bezbari-
érové prostory, abychom umožnili snadný 
pohyb po pracovišti všem lidem, kteří u 
nás dělají,“ vysvětluje Radovan Civiš fakt, 
že Vyšívací dílna Profisteh - sociální pod-
nik sídlí v devíti místnostech přízemní 
budovy, kterou si provozovatelé pronajali 
od Fakultní nemocnice Plzeň-Bory. 

Zaměřit se na kvalitu 
Bylo to vůbec poprvé, co se společnost 
Profiscan rozhodla využít evropské pe-
níze. „Co nás motivovalo k zapojení se 
do projektu financovaného Evropskou 
unií? Záměr rozšířit spolupráci s našimi 
partnery z řad dodavatelů ochranných 
pracovních oděvů,“ odpovídá Radovan 
Civiš a vzpomíná na chvíli, kdy výbě-
rem vhodných prostor, orientací na trhu 
s dostupnou technologií a výběrovým ří-
zením na její dodávku začala praktická 
část realizace projektu. „Technologické 
vybavení jsme pořídili z prostředků In-
tegrovaného operačního programu,“ 
upřesňuje a představuje vyšívací stroje a 
příslušenství, software na tvorbu vyšíva-
cích programů „Jejich přednosti spočívají 
v kvalitním dílenském zpracování, historii 
značky, perfektním servisu a dostupnos-
ti náhradních dílů,“ chválí jednatel firmy 
jakost technologií a dodává, že u špič-
kových strojů v Profistehu pracuje sedm 
lidí, z toho tři muži. „Věkový průměr se 
pohybuje kolem 43 let, jde o lidi z Plzně 
a nejbližšího okolí,“ pokračuje Radovan 
Civiš a doplňuje, že zaměstnanci mají 
šestihodinové až osmihodinové pra-
covní úvazky. „Obsluhují vyšívací stroje, 
finalizují zakázky, pracují na marketin-

gu projektu, odbytu zakázek i grafické 
přípravě vyšívacích programů. Grafiky 
máme vlastní, ale většinou pracujeme 
na zakázku podle představ zákazníka, od 
jednoduchých motivů například jmen a 
nápisů až po složité grafické práce, dej-
me tomu znaky, vlajky a podobně. Vlastní 
motivy teprve připravujeme,“ vysvětluje a 
dodává, že nyní se provozovna zaměřuje 
především na zkvalitnění služeb, které 
nabízí: „V současné době je naším maj-
strštykem digitalizace dokumentů. Jde 
o službu zákazníkům, která spočívá ve 
zpracování tištěných dokumentů, což za-
hrnuje několik úkonů, jako třídění, řazení 
skartačních znaků, skenování, indexace, 
skartace popř. předání části vytříděného 
archivu zpět zákazníkovi. Zákazník tak 
získá namísto spousty regálů plných ša-
nonů digitalizovaný archiv s okamžitým 
přístupem odkudkoli. Ušetří čas při hle-
dání v papírech, místo pro archiv a získá 
jistotu zabezpečení svých dokumentů a 
ocení rychlost dostupnosti elektronic-
kých dokumentů, což je v dnešním pod-
nikání nezbytné.“

Zaměstnavatel zdravotně 
postižených  
Investice uskutečněná v rámci projektu 
se odrazila v prosperitě firmy a umož-
nila jí oslovit nové zákazníky. Ti podle 
Radovana Civiše vidí posun Profiscanu, 
jehož součástí Vyšívací dílna Profisteh 
- sociální podnik je, k lepšímu a provoz 
vyšívací dílny berou jako součást kom-
pletní služby v oblasti dodávek ochran-
ných oděvů. „Naši zákazníci, k nimž patří 
například společnosti Blyth a Probez, se 

Pestrobarevně vyšívaný svět

 Duhová kresba motýlích křídel, křehká linie květů, k nimž stačí jen přivonět, rozevřený ocas marnotratného páva, nepře-
berné množství obrazců motivovaných lidovým uměním i fantazií bez hranic, písmena a nápisy nejrůznějších barev a velikostí. 
To vše v 377 odstínech barev a na všem, na co si vzpomenete, od pracovních oděvů přes zástěry a župany až po obaly na note-
booky a psí oblečky. Vítejte v plzeňském Profiscanu, přesněji ve Vyšívací dílně Profisteh - sociálním podniku, který byl spolufi-
nancován z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP).
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zatím rekrutují pouze z České repub-
liky. Ale lze předpokládat, že spojení s 
výrobci ochranných oděvů nás časem 
posune i za hranice,“ říká jednatel spo-
lečnosti Profiscan, která se vyprofilovala 
jako zaměstnavatel zdravotně postiže-
ných. „V Mostu jsme v roce 2007 začali 
podnikat z několika důvodů. Bývalý třetí 
kolega, který je z tohoto města, tu pro 
začátek sehnal vhodné a levné prostory. 
Navíc jde o oblast s velkým nedostatkem 
práce pro osoby se zdravotním posti-
žením, takže nám velmi vyšli vstříc i na 
místním úřadu práce. No a protože já a 
druhý kolega jsme Plzeňáci, potřebovali 
jsme časem zázemí v Plzni. Proto jsme tu 
zřídili provozovnu a tento záměr spojili s 
realizací projektu vyšívací dílny. Zájemců 
o práci bylo poměrně dost, ale složitější 
bylo vybrat vhodné uchazeče například 
na pozici grafika, který se podílí na tvorbě 
vyšívacích programů,“ vrací se Radovan 
Civiš k začátkům činnosti v Plzni, kde se 
dnes rozvíjí i výzkumná a testovací čin-
nost. „Testujeme provoz vyšívací dílny a 
jeho přizpůsobení pracovníkům s rozlič-
ným zdravotním postižením včetně vozíč-
kářů. Rádi bychom práci ve vyšívací dílně 
v budoucnu zařadili k těm vhodným pro 
handicapované osoby. Myslím, že v tomto 
směru jsme průkopníky. Výsledky testo-
vání pak chceme využít k lepším výsled-
kům v pracovně-sociálním rozvoji našich 
zaměstnanců a k doporučení dalším zá-
jemcům z řad podnikatelů,» uzavírá Ra-
dovan Civiš své povídání a předává slovo 
zaměstnancům. 

Pracujeme s unikátním 
strojem
Miroslav Richter z Nýřan u Plzně nastou-
pil do firmy v listopadu 2013 a vlastně stál 
u realizace projektu, lépe řečeno u pří-
pravných prací, které předcházely insta-
laci technologií. Dnes se věnuje jak údrž-
bě zařízení, tak v případě potřeby pracuje 
u vyšívacího stroje. „Je to unikát schopný 
vyšít i ty nejsložitější obrazce,“ vypráví 
se zájmem o práci, kterou zná do všech 
detailů, takzvaně od a do z. Souvisí s ní 
přesné vyměření místa výšivky tak, aby 
byla na všech tričkách, mikinách nebo 
jiných textiliích na stejném místě, i vlo-
žení vyšívaných předmětů do speciálních 
rámů, aby moderní šestihlavý stroj mohl 
vyšívat šest kusů najednou a nachlup to-

tožně. Pokud je samotná práce u stroje 
tím pomyslným a, pak k písmenu z se 
pan Richter dostává ve chvíli pravidelné 
údržby stroje. „Například od spodních nití 
a různých částic látek je třeba jej vyčistit 
co čtyři hodiny, jednou týdně pak dělám 
velkou údržbu,“ zmiňuje své povinnosti 
40letý muž, který do společnosti Profis-
can nastoupil po dvou letech v invalidním 
důchodu. „Dřív jsem pracoval u stavební 
firmy. Práce mě bavila, ale náročné pod-
mínky na stavbě zřejmě přispěly k tomu, 
že nyní mám artrózu třetího stupně obou 
kyčlí a jsem v invalidním důchodu. A tak 
jsem hledal práci, kterou bych zvládal fy-
zicky i časově. Žena totiž pracuje v Praze 
a péče o naše dvě malé děti je v průběhu 
pondělí až pátku na mně. Proto jsem rád, 
že mohu do práce přijet na půl devátou 
a o půl druhé už vyjet pro děti do školy,“ 
pochvaluje si výhody svého zaměstnání.

Všechno se mění k lepšímu
Stejně příjemný pocit má ze svého za-
městnání, do kterého nastoupila v únoru 
letošního roku, i devětatřicetiletá Marce-
la Fortelková. „Jako obsluha vyšívacího 
stroje se vlastně zaučuji doposud, pro-
tože neustále zkoušíme něco nového,“ 
pouští se paní Fortelková do vyprávění o 
nepřeberných možnostech složité tech-
nologie a připouští, že nejtěžší pro ni bylo 
právě pochopení chodu zařízení, které 
pracuje s poměrně složitým softwarem. 
„Práce mě hrozně moc baví, líbí se mi 
všechno, co stroj dokáže. A že toho umí 
spoustu. Jen těch nádherných 
motivů, co už jsme vyšívali – loga 
pro vinotéku i rybářský spolek 
a spoustu jiných věcí. Činnost je 
to sice stále stejná, ale přece jen 
pokaždé jiná,“ vyzvedává před-
nosti svého zaměstnání, kterému 
věnuje pět a půl hodiny denně pět 
dní v týdnu. „Víte, na úřadu práce 
jsem byla dva roky, horko těžko 
jsem kvůli svým problémům s po-
hybovým aparátem sháněla práci. 
Je hrozné být nezaměstnaný, člo-
věk si připadá méněcenný, má to 
negativní vliv na psychiku. Když 
mi byla nabídnuta možnost dělat 
tady, byla jsem moc ráda,“ pokra-
čuje Marcela Fortelková. „Poprvé v 
životě mám ze svého povolání moc 
dobrý pocit! Těším se do práce na 

to, co budu dělat, i na kolegy. A zdá se mi, 
že všechno v mém životě se mění k lep-
šímu!“

Mám dobrý důvod začít 
nový den
Pracovních podmínek i vstřícnosti a ohle-
duplnosti firmy vůči tělesně postiženým 
zaměstnancům si cení také marketingo-
vá specialistka Alice Armstarková. „Dřív 
jsem pracovala v oblastní Charitě, takže 
zkušenosti s komunikací jsem měla, ale 
přece jen jsem s nástupem do Profistehu 
absolvovala rekvalifikační kurz,“ vrací se 
k začátkům své nové profese mladá žena, 
která se kvůli spastické hemiparéze způ-
sobené dětskou mozkovou obrnou potý-
ká s nízkým svalovým tonusem nohou a 
rukou. „V předchozím zaměstnání jsem 
musela skončit ze zdravotních důvodů a 
teprve díky tomuto projektu sociálního 
podniku jsem se mohla vrátit do práce. 
Navíc je to povolání velice kreativní, kte-
ré mi otevírá spoustu nových možností, s 
nimiž se neustále seznamuji. V podstatě 
se pořád rozhlížím kolem sebe a hledám 
příležitosti k propagaci firmy,“ usmívá se 
Alice Armstarková a dodává, že psychiku 
každého nemocného člověka podporuje 
fakt, že je platný lidem kolem sebe. „Ka-
ždé ráno mám prostě velmi dobrý důvod 
se obléknout a začít nový den. Pokaždé 
se těším na fajn kolegy, dobrou partu a 
zajímavou práci, ve které se můžu rozví-
jet. Jsem tady moc spokojená.“



            Číslo 4 / listopad 201510

INFORMUJEME

Areál bývalého cisterciáckého kláštera 
v Plasích je místem realizace ojedině-
lého projektu nazvaného Centrum sta-
vitelského dědictví. Studijní depozitář 
s referenční sbírkou stavebních prvků 
a navazující expozicí, „stavebně řemesl-
ná huť“ praktikující tradiční a leckdy již 
pozapomenutá stavební řemesla, zážit-
kové dílny zaměřené na historické sta-
vitelství a řada dalších aktivit umožnily, 
že se nová instituce stala živým místem 
poučení, inspirace i potěšení z krásy sta-
rého řemeslného fortelu.

Projekt řešil vzorovou obnovu a následné 
optimální využití národní kulturní památ-
ky. V jeho průběhu byly zrekonstruovány 
především objekty související s hospo-
dářským zázemím někdejšího kláštera 
– bývalý pivovar s klášterním mlýnem a 
areál hospodářského dvora.

Ve zrekonstruovaných historických ob-
jektech získala prostory pro své působení 
nová instituce Centrum stavitelského dě-
dictví, jakožto součást Muzea architektu-
ry a stavitelství Národního technického 
muzea.

Prostory pivovaru byly upraveny pro 
potřeby expozice, respektive studijní-
ho depozitáře s referenční sbírkou his-
torických stavebních materiálů, prvků 
konstrukcí a řemeslných nástrojů. Na 
expoziční část navazují další víceúčelové 
výstavní prostory pro tematické prezen-
tace a stálá výstava věnovaná historii 
objektu a jeho památkové obnově. Pro 
odbornou veřejnost bude k dispozici 
odborná knihovna. Na budovu pivova-
ru navazuje areál hospodářského dvo-

ra s prezentací historických stavebních 
technologií formou interaktivního di-
dakticko-zážitkového stavebního dvora. 
 
Projekt byl podpořen z Integrovaného 
operačního programu částkou 337,3 mil. 
korun, z čehož 286,7 mil. korun činí pří-
spěvek Evropské unie. Příjemcem dotace 
je Národní technické muzeum.  Další in-
formace o projektu naleznete na http://
ntm.cz/csd 

Projekt centrum stavitelského dědictví v Plasích 

 V září letošního roku byla dokončena obnova bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Projekt Centrum stavitelského 
dědictví podpořil Integrovaný operační program.

1 Plaský pivovar po památkové obnově (foto Pavel Kodera, NTM, 2014) 

Název projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích 

Oblast intervence 5.1

Příjemce Národní technické muzeum

Období realizace 12. 3. 2008 – projekt ještě nebyl administrativně uzavřen

Výše dotace z EU  286 744 914 Kč
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Porota letos vybírala z rekordních 72 
přihlášených staveb. Do druhého kola 
postoupily 4 stavby z Integrovaného ope-
račního programu. Projekt Zpřístupnění 
a nové využití NKP se pak dostal až do 
finálové vítězné pětky.
 
Kromě ostravské Hlubiny se Stavbou roku 
2015 staly Komenského most v Jaroměři, 
dostavba základní školy v Dobřichovicích, 
podzemní komplex na Staroměstském 
náměstí v Mladé Boleslavi a nástavba vy-
soké pece Bolt Tower v Ostravě. Organizá-
toři je slavnostně vyhlásili 13. října 2015. 

Ostravský důl Hlubina se veřejnosti ote-
vřel v květnu tohoto roku coby nové ori-
ginální zázemí pro kulturní a uměleckou 
scénu. Díky dotaci z programu IOP ve výši 
191,5 milionu korun tu během posledních 
dvou let prošlo rekonstrukcí pět historic-
kých budov, které nabídnou zázemí pro 
hudebníky, výtvarníky nebo filmové tvůr-
ce. 

Důl byl součástí rozsáhlého industriál-
ního areálu, který se rozkládá na kata-
strálním území Moravská Ostrava (důl 
Hlubina a Žofínská huť) a katastrálním 
území Vítkovice (Vysoké pece a koksovna 
Vítkovických železáren). Výroba železa ve 
Vítkovických železárnách představovala 

v Evropě ojedinělou návaznost uhelné-
ho dolu (Hlubina), Koksovny a Vysokých 
pecí. Historie výroby železa a těžby uhlí 
se datuje od roku 1828 založením Rudol-
fovy huti. Po 170 letech nepřetržité výro-
by byly technologické provozy včetně dolu 
Hlubina a Vysokých pecí s Koksovnou v 
roce 1998 zastaveny. Areál byl v r. 2002 
prohlášen za Národní kulturní památku. 
Komplex objektů a technologického za-
řízení jak v oblasti Vysokých pecí, tak v 
oblasti Hlubiny prošel za posledních pět 
let rozsáhlou konverzí. Původní technolo-
gické objekty mají nyní po konverzi novou 
vzdělávací náplň (oblast Vysokých pecí) a 
novou kulturní náplň (důl Hlubina).

Rekonstrukce dolu Hlubina podpořená z IOP Stavbou 
roku 2015
Titul Stavba roku mohou každoročně získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpra-
vy krajiny a další stavební díla. Odborná porota vybírá užší třicítku a poté 15 finalistů, z nichž na konec vzejde pět vítězných 
staveb. Mezi pěticí vítězů letos byla i rekonstrukce dolu Hlubina v Ostravě, kterou podpořil Integrovaný operační program (IOP).

Název projektu Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina – 1. část

Oblast intervence 5.1

Příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE

Období realizace 1. 4. 2012 – 30. 6. 2015

Výše dotace z EU 163 200 000 Kč
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1.  Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, na které navazují semináře pro zájemce po 
celé České republice. 

2.  Sledujte webové stránky www.dotaceeu.cz/IROP, kde najdete veškeré aktuální informace k progra-
mu.

3.  Pravidla výzev a informace o podporovaných aktivitách jsou zveřejněny na webových stránkách IROP 
v sekci Výzvy.

4.  Sledujte kalendář akcí na webových stránkách www.dotaceeu.cz/IROP a www.crr.cz. Jsou zde uvede-
ny termíny seminářů pro žadatele a způsob, jak se na ně přihlásit.

5.  Na seminářích pro žadatele se seznámíte s podporovanými aktivitami v konkrétní výzvě, postupy při 
podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů a získáte spousty dalších informací.

6.  Na webu IROP v sekci  Prezentace naleznete powerpointové prezentace z těchto seminářů.

7.  V sekci Otázky a odpovědi (FAQ) na webových stránkách www.dotaceeu.cz/IROP naleznete odpovědi 
na často kladené otázky.

8.  Své dotazy ohledně IROP můžete posílat na emailovou adresu irop@mmr.cz.

9.  Zájemce o podporu IROP mohou konzultovat své záměry zdarma přímo ve svých regionech. Kontakty 
na krajské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky  najdete na adrese www.crr.cz.

10.  Žádosti o podporu se předkládají v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.
mssf.cz. V systému si lze nastavit upozornění na došlé zprávy prostřednictvím emailu nebo mobilní-
ho telefonu. 

Desatero zájemce o dotaci IROP


