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Vážené čtenářky a čtenáři,

Budoucnost nového programového období 
2014 - 2020
n n Od roku 2010 jedná Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s partnery, jimiž jsou mezi jinými kraje, zástupci měst a obcí 
a sociální partneři, o podobě a využití finančních prostředků z Evropské unie v období let 2014 až 2020. Usnesením vlády č. 
650/2011 bylo ministerstvu pro místní rozvoj uloženo rozpracovat národní priority pro vymezení vzniku operačních programů 
v období 2014 až 2020. Ministerstvo pro místní rozvoj bylo vládou pověřeno koordinací celého procesu přípravy a vyjednáváním 
s Evropskou komisí o podmínkách budoucího čerpání fondů EU.
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vítám Vás u patnáctého čísla čtvrtletníku IOP pod lupou. V tomto vydání našeho časopisu Vás 
zavedeme do regionu Jihovýchod, kde zcela konkrétních kontur nabývá několik mimořádně 
zajímavých projektů. 

Mezi jinými se jedná o projekt ze sociální oblasti „Domov bez zámku“ Jinošov, který svým 
dosavadním obyvatelům umožní opustit prostředí neútulné ústavní péče a začít žít v běžné 
zástavbě rodinných domů i se všemi obvyklými situacemi, které takové bydlení nabízí. 

Rabínské domy, bývalé židovské školy a řadu synagog čeká v příštích letech nová historická 
náplň v podobě stálých expozic, výstav, přednášek, koncertů i filmových projekcí, které bu-
dou prezentovat jedinečné a mnohdy zapomenuté kulturní dědictví České republiky. Na našich 
stránkách jsme se blíže zastavili u osudů a budoucnosti synagogy v Polné.

Dále se v tomto čísle dozvíte, jak lékařům z Masarykova onkologického ústavu pomáhá moderní komunikační technika v péči  
o pacienty.

Podrobněji se v souvislosti s končícím obdobím 2007 – 2013 věnujeme dosud vyhlášeným výzvám, do kterých stále můžete podávat 
Vaše projekty. Nicméně i v tomto směru se tenčí naše možnosti, protože celá řada projektů již získala finanční zdroje z EU a reali-
zuje projekty. Mnoho projektů již bylo dokončeno a celkem již byla v rámci Integrovaného operačního programu proplacena částka 
přesahující třináct miliard korun. Protože se blíží navazující programové období 2014 – 2020, nelze opomenout ani informaci k jeho 
budoucí podobě a probíhajícím přípravám. 

Integrovaný operační program uvádí v život projekty z oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, kultury, sociální oblasti a modernizace ve-
řejné správy. Ve stejném duchu najdete členěné nové webové stránky úspěšných projektů nazvané Kvalita života, k jejichž návštěvě 
si Vás také dovoluji pozvat. Přeji Vám příjemné čtení.

Ing. Lumíra Kafková, ředitelka ŘO IOP 

Problémové analýzy
Jednotliví partneři ministerstva pro míst-
ní rozvoj byli požádáni o vypracování tzv. 
problémových analýz. Problémové ana-
lýzy měly zajistit co nejkvalitnější vstupy 
pro přípravu Dohody o partnerství, což 
je dokument zakotvující spolupráci mezi 
Evropskou komisí a členským státem. 
V neposlední řadě měly dodané problé-
mové analýzy pomoci definovat regionál-
ní rozměr očekávaných aktivit. 

Ex-ante kondicionality
Evropská komise vytvořila nástroj pro 
zefektivnění čerpání – tzv. ex-ante kondi-

cionality. Nově jsou definovány předběž-
né podmínky, které musí být členským 
státem splněny ve stanoveném termínu, 
nemá-li dojít k pozastavení financování 
ze strany Evropské komise. Podmín-
ky zpravidla předepisují nutnost včasné 
reflexe relevantní evropské legislativy  
a provedení reformních opatření. 

Tematické okruhy – Podklad pro 
přípravu Dohody o partnerství 
Za účelem jednoduchého vytvoření sys-
tému i řízení operačních programů bylo 
navrženo osm tematických okruhů (TO). 
Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvod-
něné problémové analýzy zpracované 

resorty, kraji a zástupci měst a obcí. Pro-
blémové analýzy také budou podkladem 
pro aktualizaci strategických dokumentů 
jednotlivých ministerstev a krajů do kon-
ce roku 2012.
• TO 1 – Trh práce a vzdělávání, cíle: 
efektivní trh práce, vzdělávání, celoži-
votní učení, zvyšování kvalifikace, udržet 
zaměstnanost osob nad 55 let, zvýšit za-
městnanost žen s dětmi aj.
• TO 2 – Funkční výzkumný a inovační 
systém, cíle: efektivní řízení aplikované-
ho výzkumu a vývoje, propojení poptávky 
podnikatelů s nabídkou institucí v oblasti 
výzkumu a vývoje,(dále VaV) vznik nových 
technologických podniků aj. 
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• TO 3 – Konkurenceschopné podniky, 
cíle: zvýšení konkurenceschopnosti eko-
nomiky s důrazem na aktivity ne přímo 
vázané na VaV aj.
• TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a 
energie, cíle: dobudování páteřních ko-
munikací, dostupnost a udržitelná do-
prava, moderní technologie.
• TO 5 – Efektivní správa a instituce, 
cíle: zvýšení kvality státní správy a samo-
správy, transparentnost, soudnictví.
• TO 6 – Integrovaný rozvoj území, cíle: 
posílení konkurenceschopnosti regionů 
(zdůraznění významu rozvojových pólů) a 
posilování územního principusoudržnos-
ti.
• TO 7 – Boj s chudobou, sociální začle-
ňování a zdraví, cíle: řešení problémů vy-
loučených lokalit, dostupnost sociálních 
služeb aj.
• TO 8 – Životní prostředí, cíle: snížení 
energetické náročnosti ekonomiky, bu-
dov, řešení vybraných problémů ochrany 
prostředí a přírody aj.
Precizně připravené TO by pak měly při-
spět k efektivnímu čerpání z fondů v pro-
gramovém období 2014–2020. 

Vymezení budoucích programů 
Na základě podkladů od partnerů a při 
respektování požadavků návrhu evropské 
a existující domácí legislativy a s vaz-
bou na programové prohlášení vlády 
České republiky připravilo ministerstvo 

pro místní rozvoj materiál „Podklad pro 
přípravu Dohody o partnerství pro pro-
gramové období 2014–2020 - Vymeze-
ní programů a další postup při přípravě 
České republiky pro efektivní čerpání 
fondů Společného strategického rámce“. 
Vládou schválené programy budou zpra-
covávat instituce, které budou stanoveny 
jako řídící orgány příslušných operačních 
programů. Návrhy všech programů spolu 
s návrhem Dohody o partnerství budou 
vládě předloženy do konce března 2013. 

Obsah Dohody o partnerství 
V návaznosti na text návrhu nařízení EU 
bude Dohoda o partnerství obsahovat ne-
jen operační programy cíle Investice pro 
růst a zaměstnanost (EFRR, ESF, FS), ale 
i cíle Evropská územní spolupráce (prav-
děpodobně 7 OP) a programy spolufinan-
cované EZFRV (Program rozvoje venkova) 
a ENRF (OP Rybářství), které budou dále 
rozpracovány v návaznosti na rozhodnu-
tí vlády o podobě programů pro období 
2014–2020.

Další postup přípravy
Konec roku 2012 a rok 2013 budou vě-
novány intenzivní přípravě řízení a koor-
dinaci čerpání fondů EU v programovém 
období 2014–2020. 
Po projednání dokumentů vládou by měly 
být finální verze návrhu Dohody o part-
nerství a návrhů programů v září 2013 

Ilustrační foto (zdroj: www.sxc.hu)

předloženy Evropské komisi, která má 
čtyřměsíční lhůtu na jejich schválení. 
Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě 
Dohody o partnerství a návrhů programů 
striktně vychází z problémů a potřebnosti 
České republiky a tyto zásady kontinu-
álně prosazuje ve všech fázích přípravy 
i ve vyjednávání s Komisí. Hlavním cílem 
ministerstva pro místní rozvoj je zaháje-
ní fyzické realizace projektů způsobilých 
pro financování z nového programového 
období již od počátku roku 2014.

Ing. Karla Šlechtová

O transformaci azylových zařízení, začle-
ňování sociálně vyloučených osob nebo 
sociálním podnikání diskutovala napří-
klad známá česká disidentka a bývalá 
zástupkyně ombudsmana Anna Šabato-
vá, ředitelka britské nevládní organizace 
LUMOS, zabývající se umísťováním dětí 
do pěstounské péče Georgette Mulheir 
nebo Jitka Gjuričová, ředitelka odboru 
prevence kriminality ministerstva vnitra.  
Předsálí konference bylo vyhrazeno pro 
ukázky tvorby dětí a mládeže z Komu-
nitního centra Hrušov, Slezské diako- 
nie, stacionáře Mikasa, Asociace Trigon a 
dalších. K vidění i zakoupení byly i výrob-
ky seniorů z Charitního domu sv. Alžběty. 
Odpoledne prvního dne konference na-
bídlo dva praktické workshopy a exkur-

Ohlédnutí za výroční konferencí IOP
n n Ve dnech 19. a 20. září 2012 se v Nové radnici v Ostravě uskutečnila výroční konference Integrovaného operačního pro-
gramu na téma Podoby sociální integrace podporované EU ve spolupráci ministerstva pro místní rozvoj s magistrátem města 
Ostravy a ministerstvem práce a sociálních věcí. 

zi spojenou s ochutnávkou do sociálního 
podniku Mléčný bar NAPROTI. Obdivova-
telé industriálních památek si přišli na 
své při prohlídce Dolních Vítkovic, kde se 
například unikátní plynojem, postavený 
Vítkovickými železárnami v roce 1924, 
proměnil i díky financím z evropských 
fondů v multifunkční aulu Gong. 
Druhý den konference se představily 
projekty spojené se sídlištěm Chanov  
v Mostě, projekt sociální inkluze v Ostra-
vě a konferenci uzavřel příspěvek o mož-
nostech podpory sociální politiky z ev-
ropských fondů v období let 2014 až 2020. 
Celkem se konference zúčastnilo přes 
120 lidí.       Redakce
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Zvýhodněné úvěry a další finanční ná-
stroje se stávají důležitými prvkem v ob-
lasti strukturálních fondů a zejména 
v následujícím programovém období od 
roku 2014 se jejich role posílí. Právě ten-
to důvod významně rozhodl, aby se ještě 
ve stávajícím programovém období tento 
nový způsob finanční podpory odzkoušel. 
JESSICA (Společná evropská podpora 
udržitelných investic do městských ob-
lastí) je nástrojem finančního inženýr-
ství, který prosazuje udržitelný městský 
rozvoj, a to formou investic (zvýhodněné 
úvěry, záruky, poskytnutí investičního ka-
pitálů), které směřují do oblasti rozvoje 
městské infrastruktury, podpory ces-
tovního ruchu, udržitelnosti městských 
památek a také sanace a dekontami-
nace bývalých průmyslových areálů. Do 
jednotlivých investic se může zapojit jak 
veřejný, tak soukromý sektor.
Realizací tohoto finančního nástroje je 

tak členským státům umožněno získané 
finanční prostředky opětovně využívat (na 
rozdíl od stávajícího mechanismu přímých 
dotací). Nástroj JESSICA funguje na bázi 
revolvingového úvěru, kdy příjemce musí 
prostředky splatit zpět do fondu rozvoje 
města. Vrácené prostředky lze znovu po-
užít pro financování investičních projektů, 
a to i po ukončení stávajícího programo-
vého období. To je s ohledem na trend 
ve financování strukturálních fondů, kdy 
se očekává postupné ubývaní finančních 
prostředků, významný benefit.
Zlepšení prostředí v problémových sídliš-
tích, konkrétně investice do regenerace 
bytových domů, a to nejen ve stávajících 
městech realizujících IPRM v IOP, ale 
možnost využití finančního nástroje JES-
SICA dostala i města, která v roce 2009 
nevstoupila do programu podpory z IOP 
skrze IPRM. Výzvu pro podávání nových 
Integrovaných plánů rozvoje měst, nebo 

JESSICA
n n Řídicí orgán Integrovaného operačního programu (dále ŘO IOP) v těchto dnech dokončil přípravu pilotního odzkoušení  
finančního nástroje JESSICA, který rozšíří paletu možností získání finančních prostředků pro oblast regenerace bytových domů, 
která probíhá v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v deprivovaných městských zónách čtyřiceti jedna českých 
měst s počtem obyvatel nad dvacet tisíc.

Ilustrační foto

pro rozšíření stávajících měst-
ských zón vyhlásil ŘO IOP dne 
16. 7. 2012 a její ukončení je 
plánováno na 17. 12. 2012.
Jako nejvhodnější způsob pod-
pory, který bude JESSICA v IOP 
poskytovat, byl vybrán zvýhod-
něný úvěr. Vyčleněná alokace, 
která bude uvolněna, je řádově 
600 milionů korun. Podporo-
vané aktivity, na které budou 
moci majitelé bytových domů 
úvěr získat, zůstávají nadále 
stejné jako pro přímé dotační 
možnosti v oblasti Regenera-
ce bytových domů, tj. investi-
ce do regenerace společných 
prostor bytových domů (např. 
zateplování obvodového pláště 
domů, výměna oken, oprava 
střech, odstraňování statických 
poruch domů, rekonstrukce 
balkonů a lodžií, rekonstruk-
ce technického vybavení domů 
atd.).
Jako nejvhodnějšího partnera 

pro realizaci si ŘO IOP díky svému zaměření  
a dosavadním zkušenostem zvolil Státní 
fond rozvoje bydlení (SFRB), který usta-
novil v rámci své organizace Holdingový 
fond, který získal vyčleněné prostředky 
pro realizaci finančního nástroje z IOP 
a nadále je bude spravovat. Holdingový 
fond nyní vybere tzv. Fond rozvoje měst 
(finanční instituce), který bude konečným 
zájemcům tento zvýhodněný úvěr posky-
tovat. Oproti komerčním úvěrům bude 
jeho zvýhodnění spočívat v nižší úrokové 
míře, oproštění od všech dalších poplat-
ků, odklad splátek atd. Zájemci o úvěr 
musí splňovat pouze jedno kritérium a 
tím je místní příslušnost k zóně IPRM, a 
to buď ke stávajícím zónám, nebo v nově 
vzniklé zóně, kterou města vytvoří právě 
za účelem realizace finančního nástroje 
JESSICA. 
Podle nastaveného harmonogramu oče-
kává ŘO IOP, že první úvěry budou moci 
zájemci čerpat ve čtvrtém kvartálu roku 
2013.       Jakub Horáček
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Název projektu Kontaktní a koordinační centra 

Oblast intervence 3.4 Služby v oblast bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Příjemce Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Období realizace 1. 4. 2010 – 30. 9. 2012 

Celkový rozpočet 23 200 000 Kč 

Výše dotace z EU 19 720 000 Kč

Nová kontaktní místa  
na policejních služebnách Vysočiny
n n Na Vysočině bylo otevřeno pět nových kontaktních a koordinačních center Policie České republiky. Tato centra mají  
poskytovat informace a účinnou pomoc lidem v nouzi během mimořádných událostí, jako jsou povodně. V každodenním životě 
je úkolem těchto služeben přispívat k řešení běžných problémů včetně přestupků a trestných činů. 
Cílem investice bylo vytvořit přátelské prostředí pro veřejnost  
i zaměstnance. Například v zrekonstruované policejní služebně  
v Třešti mohou maminky s kočárky a invalidé využít bezbariéro-
vého přístupu včetně bezbariérového sociálního zařízení. Po pře-
stavbě vznikla i nová recepce s dětským koutkem a informačními 
tabulemi o aktuálním stavu a jednací místnost. Vše je zařízeno 
tak, aby lidé přicházející pro informace nebyli v místnosti společně  
s případnými pachateli trestní činnosti. Vznik nového kontaktního 
centra přivítala i Eva Požárová, místostarostka Třešti. „Vznik cen-

tra vnímáme jako příznivý krok vůči občanům, kteří se zde budou 
cítit příjemně.“ Kontaktní centra jsou součástí integrovaného zá-
chranného systému. Pod tímto označením se skrývá koordinovaný 
postup všech aktérů zasahujících například při dopravní nehodě, 
tedy hasičů, zdravotníků i policistů. Policejní služebny byly zrekon-
struovány z peněz Integrovaného operačního programu v Bystřici 
nad Pernštejnem, Chotěboři, Pacově, Třebíči a Třešti. Celkové ná-
klady na rekonstrukci byly okolo dvaceti tří milionů korun.

Redakce ve spolupráci s Kontaktním centrem Třešť

Název projektu Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím 
technologie WiFi a navazujících systémů

Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Příjemce Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ) 

Období realizace 1. 12. 2009 – 30. 10. 2010

Celkový rozpočet 19 806 000 Kč 

Výše dotace z EU 16 835 100 Kč

Technologie WiFi pomáhá lékařům  
i pacientům Masarykova onkologického ústavu
n n „Často se stává, že lékař potřebuje mít u lůžka pacienta obrazovou dokumentaci či jeho laboratorní vyšetření, jelikož jeho 
aktuální stav například neodpovídá nálezu, který lékař vyšetřuje,“ vysvětluje MUDr. Marek Svoboda, PhD., z Masarykova on-
kologického ústavu v Brně.
Pořízením WiFi připojení a Tabletů PC, které si Masarykův 
onkologický ústav pořídil díky prostředkům z IOP, umožňu-
jí zdravotníkům nepřetržitý přístup do dokumentace pacienta  
i na operačním sále. „Aniž by tedy lékař musel odbíhat k cen-
trálnímu počítači, vidí na přenosném počítači, jaké jsou paci-
entovy výsledky laboratorních či jiných vyšetření. Pro lékaře to 
znamená úsporu času, pro pacienty lepší péči. Čas potřebný 
na administrativu se tak zredukoval o 15 procent,“ dodává dále 
Svoboda, náměstek pro rozvoj, vědu a výuku na MOÚ. 
Bezdrátová síť rovněž umožnila MOÚ zavést nový tzv. lokali-
zační nástroj. Pacienti, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, jsou 
vybaveni speciálními pacientskými tagy s RFID čipy. Toto malé 
zařízení, upevněné na ruku pacienta pomocí pásku, mu umož-
ní po stisku tlačítka přivolat pomoc při náhlém zhoršení jeho 

zdravotního stavu, zvláště pokud se nachází mimo lůžko. Po 
stisku tlačítka na tagu je vysláno tísňové volání na zdravotnic-
ký tag sestry na oddělení, kde je pacient hospitalizován. Sestra 
pak pomocí lokalizačního programového vybavení zjistí, kde se 
přesně pacient nachází, a zajistí okamžitou lékařskou pomoc. 
Pomocí pacientského tagu jsou také identifikovány případy, kdy 
dezorientovaný pacient opustí bezpečnou zónu a například se 
pokusí o nepovolené opuštění nemocnice. 
Projekt získal cenu za nejlepší projekt roku 2010 v kategorii 
Most Innovation Mobility / Virtual Enterprise společnosti Cisco 
v evropském regionu. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem
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Jak to všechno začalo
Když se v únoru 2008 ocitl v havarijním 
stavu zámeček, v němž sídlil Ústav soci-
ální péče Jinošov, bylo třeba nejprve co 
nejrychlejší zvládnout tento akutní pro-
blém a zároveň do budoucna co nejefek-
tivněji vyřešit situaci sedmdesáti klientů 
ústavu. Kraj Vysočina proto podal projekt 
do výzvy č. 2 Integrovaného operačního 
programu, do oblasti intervence 3.1, ak-
tivity a) zaměřené na investiční podporu 
procesu a zavádění jednotného přístu-
pu v transformaci pobytových zařízení 
sociálních služeb v jiné typy sociálních 
služeb. Projekt s názvem Transformace 
ÚSP Jinošov s rozpočtem bezmála 62 
milionů korun byl zahájen v červnu 2010. 
Je spolufinancován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního rozpoč-
tu ČR. Příjemcem dotace a realizátorem 
projektu Transformace ÚSP Jinošov, na 
který navazují projekty Transformace 
ÚSP Jinošov II. a III., je zřizovatel ústavu 
Kraj Vysočina. 

n n Logo příspěvkové organizace Domov bez zámku, bývalého Ústavu sociální péče Jinošov, má podobu siluety 
domečku s otevřenou střechou a několika různobarevnými hvězdičkami. „Logo představuje otevřený visací 
zámek, jenž naznačuje, že u nás jsou vždy dveře dokořán. A zároveň zpodobňuje budovu otevřenou našim kli-
entům, které představují jednotlivé hvězdičky. Každá z nich má jinou barvu, protože každý člověk je unikátní osobnost. Některé 
hvězdičky-klienti jsou uvnitř domečku, protože potřebují víc péče, jiné hvězdičky jsou na polovině cesty z domova a další objekt 
opouštějí, protože jsme je připravili na život v přirozeném prostředí,“ vysvětluje Alena Brožková, ředitelka příspěvkové orga-
nizace Domov bez zámku.

Domov bez zámku

Barevné domovy plné života
Ve stříbřitém oparu říjnového rána se vle-
vo od komunikace, vedoucí od Velké Bíte-
še směrem k Velkému Meziříčí, zelenají 
dva půvabné rodinné domky s fasádami 
vonícími novotou. Právě ony patří, spo-
lečně s dalšími dvěma novými rodinnými 
domy v Náměšti nad Oslavou a centrem 
denních aktivit se zázemím pro manage-
ment Domova bez zámku, k první části 
projektu Transformace ÚSP Jinošov. 
V každém z těchto dvou objektů vznikne 
domov pro osoby se zdravotním postiže-
ním, každý bude mít své vlastní zaměst-
nance a vytvoří samostatnou domácnost 

pro šest klientů. Budovami, které by měly 
být stavebně dokončeny v závěru letoš-
ního října, mne provází Alena Brožková, 
ředitelka příspěvkové organizace Domov 
bez zámku. Nadšení z blížícího se nastě-
hování nelze přehlédnout. Se zanícením 
představuje prostorné kuchyně, v nichž 
si klienti budou moci s pomocí personálu 
vyzkoušet vaření, provází mne útulnými 
pokoji a upozorňuje na kolejnicový sys-
tém, který v jednom z domků pomůže 
zaměstnancům s přesunem imobilních 
pacientů. Solární panely na střechách 
zajistí ohřev teplé vody a sníží energetic-
kou náročnost domů. V jedné z budov je 
i místnost denních aktivit, kde se budou 
klienti scházet při terapii, je zde i pokoj 
s vlastním sociálním zařízením, určený 
pro odlehčovací službu.
Stejně půvabně vypadají dva rodinné 
domky, které vyrůstají v Náměšti nad 
Oslavou. „Jsme rádi, že tyto objekty mají 
zcela rozdílný design,“ vysvětluje paní 
ředitelka, když se procházíme stavba-
mi, kde se to, stejně jako v Bíteši, hemží 
stavbaři. „Lépe tak zapadnou do daného 
prostředí a ještě více zdůrazní individua-
litu našich klientů. Jde nám o to, aby se 
co nejvíce integrovali mezi obyvatele, aby 
se stali součástí okolí.“
A jedeme dál. V budově, v níž dříve sídlil 
městský úřad, vznikne centrum denních 
aktivit. V přízemí bude denní stacionář 
se cvičnou kuchyní, prostorem, kde se 
klienti budou učit pracovat se dřevem, 
bude tu keramická dílna a hlavně sociál-
ně-terapeutická dílna. v podobě kavárny 
pro veřejnost, v níž budou hosty obslu-
hovat sami klienti. V příjemné místnosti 
s dětským koutkem, půvabným výhledem 

na zámek i s venkovním posezením bu-
dou vystaveny výrobky klientů, které si 
budou moci návštěvníci zakoupit. V horní 
části budovy pak budou kanceláře pra-
covníků Domova bez zámku a přednáško-
vá místnost. „Cílem centra je naučit naše 
klienty pracovním návykům i větší samo-
statnosti, více je zapojit do běžného života 
a podpořit jejich integraci mezi obyvatele 
města,“ vysvětluje paní Alena Brožková.

Žijeme mezi vámi
Tím vším však transformace Ústavu soci-
ální péče Jinošov zdaleka nekončí. V prů-
běhu dalších dvou částí tohoto rozsáhlé-
ho projektu vyrostou dva rodinné domy 
v Pucově, kde najde svůj domov v podo-
bě chráněného bydlení dvanáct klientů 
v seniorském věku. „Staráme se o lidi s 
mentálním a kombinovaným postižením 
ve věku nad 18 let, věkový průměr v sou-
časné době dosahuje 57 let,“ pokračuje 
paní ředitelka. Někteří klienti bydleli v ji-
nošovském zámku více než 40 let. „Byli 
zvyklí na klidné vesnické prostředí. To jim 
Pucov, který leží mezi Bíteší a Náměští, 
poskytne. Navíc je zde dobré dopravní 
spojení do obou měst, takže budou moci 
v Náměšti navštěvovat centrum denních 
aktivit, z Bíteše to k nim nebude mít da-
leko naše zdravotní sestra.“
Ve druhé části projektu transformace 
bude postaven rodinný dům v Okříškách 
a ve stejné obci bude další rodinný dům 
rekonstruován, domek vyroste i v Jaro-
měřicích. Třetí část projektu zahrnuje 
chráněné bydlení, které vznikne rekon-
strukcí rodinného domu v Náměšti nad 
Oslavou v Nerudově ulici, kde bude jed-
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Text a foto: Lenka Gulašiová

na skupinová domácnost pro šest lidí a 
jedna individuální pro jednoho klienta, a 
rekonstrukci rodinného domu v Hrotovi-
cích. Tady budou dvě domácnosti po šesti 
lidech. „Všechny zmíněné objekty nabíd-
nou individuální péči šitou klientům přímo 
na míru. Někdo potřebuje pozornosti víc, 
někdo méně. Ve velkokapacitním ústav-
ním zařízení není možné věnovat všem 
dostatečnou míru pozornosti, v menších 
ubytovacích zařízeních však tuto možnost 
mít budeme,“ doplňuje Marta Valová, 
která jako odborná pracovnice Národního 
centra podpory transformace sociálních 
služeb v Domově bez zámku a v Ústavu 
sociální péče Křižanov pomáhá transfor-
mační proces metodicky vést. Společně 
s paní ředitelkou Alenou Brožkovou stála 
u zrodu jinošovského transformačního 
procesu, který je pilotním projektem Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí ČR. 
„O přínosu transformace jsme měli mož-
nost hovořit i se zástupci Evropské unie, 
kteří nás ubezpečovali, že integrace na-
šich klientů do běžného života je pro-
spěšná pro všechny strany,“ pokračuje 
Marta Valová. „Dnes, když příbuzní vidí, 
v jak důstojných podmínkách rozvíjejí-
cích individuální schopnosti a dovednosti 
budou jejich rodinní příslušníci žít, jsou 
nadšeni.“ V nových domovech budou kli-
enti Domova bez zámku žít v přirozeném 
prostředí, mohou chodit na procházky 
městem, nakupovat, zajít si do restaura-
ce, seznamovat se s okolím a ono s nimi. 
„V místech našich domovů pořádáme 
například Hry bez hranic, při nichž se 
s našimi klienty seznamují děti pátých 
tříd základních škol,“ vypráví paní Alena 
Brožková. „Děti si vyzkoušejí pohyb na 
invalidním vozíku, se zavázanýma očima 
se snaží rozeznat předměty denní potře-

by, seznámí se s tím, jak se žije člověku, 
který neslyší. Poznávají nejen život hen-
dikepovaných osob, ale také naše klienty 
osobně, hledají k nim cestu. A pak o tom 
všem vyprávějí rodičům… Jen tak, že o 
sobě budeme vědět, můžeme bořit bari-
éry, kterých je, bohužel, ještě hodně.“ 

Nepromarněná příležitost
Pilotní projekt Transformace ÚSP Jino-
šov odstartoval v sociální oblasti Kraje 
Vysočina i další pozitivní změny a inspiro-
val také okolí. „Dnes už se díky Integro-
vanému operačnímu programu můžeme 
pochlubit humanizovaným sociálním 
zařízením. To jsme nedávno představili 
například zástupcům našeho partnera, 
Nitranského kraje, které proces transfor-
mace velmi zaujal,“ říká Jiří Bína, vedoucí 

Název projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

Oblast intervence 3.1 a) Služby v oblasti sociální inzegrace

Příjemce Kraj Vysočina 

Období realizace 18. 6. 2010 – 15. 5. 2013

Celkový rozpočet 58 184 075 Kč 

Výše dotace z EU 49 456 463 Kč

oddělení sociálních služeb Kraje Vysoči-
na, a dodává: „Finanční prostředky z IOP 
v našem kraji nastartovaly zkvalitňování 
životních podmínek hendikepovaných lidí 
a motivovaly nás k hledání nových řešení, 
která by nabídla více soukromí, umožnila 
vytvářet nové sociální vazby a lépe využí-
vat dostupné veřejné služby.“ Vedení kra-
je chce rovněž dosáhnout toho, aby klienti 
sociálních služeb nacházeli nový prostor 
pro život v místě, v němž celý život žili a 
které znají. Pozitivem je také to, že díky 
transformačnímu procesu mohou hendi-

kepovaní občané lépe nalézt práci. „Pro-
stě můžeme říci, že Integrovaný operační 
program a nastartovaný transformační 
proces jim radikálně, a rozhodně k lepší-
mu, mění život,“ konstatuje Jiří Bína.

Transformací ÚSP Jinošov změny v so-
ciální sféře Kraje Vysočina zdaleka ne-
končí. „Podobné kroky připravujeme i 
v dalších třech zařízeních zaměřených 
na péči o klienty s mentálním a kombino-
vaným postižením. Tato zařízení už spo-
lupracují s Národním centrem podpory 
transformace sociálních služeb,“ uzavírá 
Jiří Bína s tím, že v danou chvíli už je ze 
zdrojů kraje přestavěn na chráněné byd-
lení domek ve Světlé nad Sázavou, který 
bude využívat Domov Háj, bývalý Ústav 
sociální péče Háj. V ústavu v Křižanově 
je připraven projekt na stavbu čtyř do-
mácností, další čtyři domácnosti by měly 
vzniknout v ÚSP Těchobuz, kde se integ-
race klientů pozitivně odrazila i v pracov-
ních příležitostech, které nabídla privátní 
společnost. Hvězdy v podobě úspěšně 
integrovaných klientů vystupují na oblo-
hu nad Vysočinou a září nebývale jasným 
světlem…
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n n Jednou z lokalit zařazených do síťového projektu Revitalizace židovských památek je i město Polná. Historicky byla kdysi 
Polná třetím největším městem na Vysočině, hned po Jihlavě a Třebíči. To, že se dále nerozrůstala, má na svědomí hlavně roz-
sáhlý požár v roce 1863, a také fakt, že tehdy budovaná železnice ji minula o 6 km.  Velice zajímavou součástí historie města jsou 
dochované židovské památky - polenské ghetto dnes patří k největším a nejlépe dochovaným u nás. Součástí síťového projektu 
Revitalizace židovských památek v ČR, jehož nositelem je právě Federace židovských obcí v České republice, jsou v Polné obě 
významné židovské památky – synagoga a rabínský dům.

Revitalizace židovských památek  
v České republice

Počátky budování židovského města, 
které má tvar trojúhelníku uzavřeného 
dvěma branami, se v Polné datují od roku 
1680, kdy se tady hlavně z důvodu výhod-
né polohy Polné na Česko-Moravské hra-
nici, a také díky frekventované obchodní 
stezce, usadila židovská komunita. Židov-
ské město v průběhu staletí bohužel po-
stihlo několik velkých požárů, při kterých 
všechny domy vyhořely a musely být zno-
vu a znovu obnovovány. Dodnes dochova-
ná zástavba v ghetu má dvě části. Jed-
nak původní město a jednak obdélníkové 
dolní náměstí neboli Rabínský plácek. Je 
tady také synagoga a rabínský dům, obě 
stavby jsou dnes majetkem Federace ži-
dovských obcí v České republice. Ghetto 
dnes tvoří celkem 32 domů, které byly 
přestavěny v novodobém stylu. 
Cílem projektu Revitalizace židovských 
památek je vytvoření centrálně koordi-
nované a metodicky řízené sítě deseti 
oblastních kulturně-vzdělávacích center 
prezentace židovské kultury jako jedi-
nečného kulturního dědictví České re-
publiky. Oblastní centra židovské kultury 
vzniknou na území sedmi krajů v násle-
dujících lokalitách: Úštěk, Jičín, Brandýs 
nad Labem, Plzeň, Březnice, Nová Cere-
kev, Polná, Boskovice, Mikulov a Krnov. 
Mezi památkami zahrnutými do projektu 
jsou synagogy, sídla bývalých obcí, rabín-
ské domy, bývalé židovské školy a další 
objekty, které díky novým programům 
ožijí stálými expozicemi, výstavami, před-
náškami, koncerty, literárními večery, 

filmovými projekcemi, divadelními před-
staveními a dalšími kulturně–vzdělávací-
mi aktivitami určenými pro různé cílové 
skupiny. Čerpáno bude z různých oborů, 
například historie, architektury, religio-
nistiky a umění.

Na konci 18. století žilo v Polné kolem 
80 židovských rodin a v roce 1830 to bylo 

téměř 130 rodin, což představovalo 12 
procent obyvatel města. Po velkých požá-
rech musela být přestavována i synagoga 
postavená v roce 1983. Právě dostavbou 
sousedního domu v roce 1717 vznikl ved-

le synagogy obecní dům, ve kterém byd-
lel rabín. V patře rabínského domu se na-
chází zimní modlitebna, v suterénu je za-
chovaná rituální lázeň – tzv. Mikve. V roce 
1863 zůstalo po velkém požáru mnoho 
rodin bez střechy nad hlavou a část oby-
vatel města včetně židovských rodin ode-
šla za lepším výdělkem do Vídně, Prahy 

nebo Brna. V roce 1921 odešel poslední 
rabín a s nástupem nacismu počátkem 
40. let 20. století přestala synagoga fun-
govat jako modlitebna a německé úřady 
ji využívaly jako sklad nábytku. Holocaust 
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Název projektu Revitalizace židovských památek v České republice

Oblast intervence 5.1. Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

Příjemce Federace židovských obcí v České republice

Období realizace 1. 7. 2007 – 30. 9. 2013 

Celkový rozpočet 279 682 893 Kč 

Výše dotace z EU 237 730 459 Kč 

přežili pouze tři židovští obyvatelé Polné, 
ani jeden se sem ale už nevrátil. Také za 
vlády komunistů byla synagoga využívá-
na jako skladiště, synagoga postupně 
chátrala a v roce 1969 se zřítila střecha 
a stropy. Po roce 1989 byla postupně re-
konstruována a v roce 2000 byla zpřístup-
něna veřejnosti. 
V rámci projektu Revitalizace židovských 
památek v ČR bude v synagoze provede-
no opatření proti vlhkosti, výměna oken  

a obnova svatostánku. V rabínském domě 
opravy zahrnují nové síťové rozvody, do-
končení restaurování malířské výzdoby, 
dále rekonstrukce oken a obnova vstu-
pu do rituální lázně. Po dokončení oprav 
bude synagoga s rabínským domem opět 
tvořit přirozený kulturní i společenský 
střed židovského ghetta. V rabínském 
domě bude vybudována nová expozice 
na téma Hilsneriády, která je stále živým 
tématem. Tento případ neslavně město 
Polná poznamenal roku 1899. Tehdy byla 
v lese zavražděna mladá švadlena Anežka 
Hrůzová. Z vraždy byl bez důkazů a na zá-
kladě silné antisemitské kampaně obvi-
něn potulný Žid Leopold Hilsner. Vyšetřo-
vatelé i soudci výbuchům antisemitismu 
podlehli a Leopold Hilsner byl odsouzen 
k trestu smrti, který byl následně změ-
něn na doživotí. Proti pověrám o rituální 
vraždě a protižidovským projevům se po-
stavil tehdejší profesor pražské univerzi-
ty Tomáš Garrigue Masaryk. Tento případ 
justičního omylu je dodnes neuzavřen  
a je také vyhledávaným tématem histori-
ků a novinářů.
Záchrana, rekonstrukce, opravy a údržba 
židovských památek patří k hlavním úko-
lům, jimž se Federace židovských obcí v 
ČR jako vrcholná instituce českých Židů 
od roku 1990 věnuje. FŽO v posledních 
deseti letech zajišťovala a financovala
řadu akcí, které podstatně zlepšily stav 
židovských památek v naší republice. 
V roce 2000 založila FŽO neziskovou or-
ganizaci Nadační fond obětem holocaustu 

(NFOH). Jejím prostřednictvím financuje
obnovu svých převážně památkových ob-
jektů.  Každoročně se uskutečňuje etapa 
dlouhodobého projektu FŽO, zaměřené-
ho na záchranu a postupnou obnovu roz-
sáhlého souboru vybraných židovských 
památek. Tento projekt se v souladu s 
předem stanovenými pravidly týká přede-
vším objektů, které se nacházejí v územ-
ní působnosti mimopražských židovských 
obcí a jejichž obnova nemohla být z důvo-
du nedostatku financí prováděna již dří-
ve. Většina z nich je z tohoto důvodu přes 
provedení záchranných prací stále ještě v 
nedobrém a s ohledem na svůj význam i 
značně nedůstojném stavu. 

Projekt Revitalizace židovských památek 
v České republice zahrnuje soubor archi-
tektonicky významných židovských pamá-
tek v deseti lokalitách v ČR. Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na částku ve výši téměř 
280 milionů korun z Integrovaného ope-
račního programu 5.1b podepsal v Jičíně 
dne 7. dubna 2010 ministr kultury Václav 
Riedelbauch. Dokončení realizační fáze 
projektu je plánováno na září 2013. Více 
informací naleznete na webových strán-
kách projektu www.10hvezd.cz

Ing. Jan Kindermann
Foto: Federace židovských obcí v ČR
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Otevřené výzvy
n n 3.1. Služby v oblasti sociální inte-
grace
b) Investiční podpora projektů sociál-
ních služeb v romských vyloučených lo-
kalitách
Do 30. června 2013 mohou zájemci žádat o 
dotaci z Integrovaného operačního fondu 
na podporu sociálních služeb v romských 
vyloučených lokalitách. Dotace je smě-
řována například na podporu odborného 
sociálního poradenství, na nízkoprahová 
zařízení pro děti nebo domy na půl cesty. 
Z investičních prostředků je podporován 
nákup, výstavba a rekonstrukce objektů  
a vybavení nových či stávajících sociálních 
služeb. Celkem je k dispozici více než 260 
milionů korun. 
Cílem je podpořit dostupnost sociálních 
služeb ve vybraných lokalitách, které 
umožní integraci cílových skupin do spo-
lečnosti a na trh práce. Mezi oprávněné 
žadatele patří obce, obecně prospěšné 
společnosti, občanská sdružení a evido-
vané církevní právnické osoby. Projekty 
mohou být realizovány po celé České re-
publice s výjimkou Prahy. 

n n 3.1 Služby v oblasti sociální integ-
race
c) Investiční podpora sociální ekonomi-
ky
Jedná se o investiční podporu vzniku  
a rozvoje nových podnikatelských aktivit 

zaměřených na sociální podnikání, které 
současně umožňuje sociálně vylouče-
ným osobám či osobám ohroženým so-
ciálním vyloučením vstup na trh práce. 
Žadateli mohou být fyzické osoby, pod-
nikatelské právnické osoby (společnost  
s ručením omezeným, akciová společ-
nost, komanditní společnost, družstvo, 
veřejná obchodní společnost a podni-
katelské právnické osoby podnikající na 
základě oprávnění podle zvláštních práv-
ních předpisů) a NNO (obecně prospěšná 
společnost a evidovaná církevní právnic-
ká osoba). 
Cílovou skupinu těchto projektů tvoří 
osoby se zdravotním postižením, mládež 
a mladí dospělí (věková skupina 15-26 
let) ohrožení sociálně patologickými jevy, 
mladí dospělí opouštějící ústavní zaříze-
ní, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy a osoby opouštějící výkon trestu 
odnětí svobody, oběti trestné činnosti, 
oběti domácího násilí, oběti obchodu s 
lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby 
pečující o osobu blízkou, které se samy 
díky této péči dostávají do situací, kdy 
jsou znevýhodněny v přístupu ke službám 
či na trh práce.
Maximální výše podpory na jeden projekt 
je 4 901 800 korun a celková alokace této 
výzvy přesahuje 383 milionů korun.
Podávat žádosti je možné do 30. června 
2012.

n n 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, 
prevence a řešení rizik

d) Pořízení technologie pro zajištění 
efektivní akceschopnosti IZS 

Dne 10. srpna 2012 byla vyhlášena výzva 
na vybudování, nebo modernizaci heli-
portů určených pro zajištění neomeze-
ného fungování urgentního a traumato-
logického příjmu u nemocnic, které jsou 
součástí pracovišť zajišťujících traumato-
logickou péči nejvyššího stupně v ČR.

Oprávněnými žadateli jsou příspěvko-
vé organizace zřizované Ministerstvem 
zdravotnictví (dále jen PO MZ ČR) a orga-
nizace zřizované anebo zakládané kraji. 
Kraje a jimi zřizované příspěvkové orga-
nizace mohou být příjemci podpory pouze 
v případě, kdy konkrétní řešení jednotli-
vých projektů bude vyžadovat zapojení 
tohoto typu příjemce a bude součástí jed-
notného celostátního systému.

Traumatologické centrum žadatele musí 
být v době registrace projektové žádosti 
na CRR ČR, v průběhu realizace a udrži-
telnosti projektu součástí platného Věst-
níku MZ ČR.

Žadateli o podporu jsou následující ne-
mocnice, jejichž traumatologická centra 
jsou uvedená v platném Věstníku MZ ČR:

Fakultní nemocnice Plzeň; 

Nemocnice České Budějovice, a.s.;

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z.;

Nemocnice Liberec, a.s.; 

Fakultní nemocnice Hradec Králové;

Fakultní nemocnice Brno;

Fakultní nemocnice Ostrava;

Fakultní nemocnice Olomouc.

Ukončení příjmu žádostí je 28. listopadu 
2012 a celkem je k dispozici 135 milionů 
korun z ERDF.

Více informací ke všem vyhlášeným vý-
zvám získáte na www.strukturalni-fondy.
cz/IOP.

Inspiraci pro vaše projekty můžete hledat 
i na našich stránkách kvalitazivota.eu, 
kde jsou některé z projektů, které uspěly 
v předchozích výzvách. 

RedakceSociální podnik Mléčný bar NAPROTI v Ostravě

http://www.strukturalni-fondy.cz/IOP
http://www.strukturalni-fondy.cz/IOP
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Při jednání bude klíčové předložení Zprá-
vy o realizaci Integrovaného operačního 
programu, která shrnuje podrobnosti  
o vývoji a realizaci IOP v období od 1. 4. 
2012 do 30. 9. 2012 a schválení výbě-
rových kritérií pro výběr Fondu rozvoje 
měst ve finančním nástroji Jessica.
Evropskou komisi bude na Monitorova-
cím výboru zastupovat Christos Gogos,  
Tomáš Kuchtík a Ondřej Pravda.

Monitorovací 
výbor IOP

n n Dne 21. listopadu 2012 se v hotelu Barceló v Praze koná desáté zasedání Moni-
torovacího výboru Integrovaného operačního programu.

Redakce

OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OP

Oblast podpory Zahájení 
příjmu žádostí

Ukončení 
příjmu žádostí Typ oprávněného žadatele

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ)
v mil. Kč

Odkaz na web

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 4. 9. 2012 30. 11. 2012 Orgány státní správy 150,0 http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-
14-otevrena-do-30-11-2012 

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 http://www.mpsv.cz/cs/10859 

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 http://www.mpsv.cz/cs/11024 

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 http://www.mpsv.cz/cs/11137 

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 15. 11. 2012

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

500,0 http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/
12vyzva-iop_6665_1138_8.html

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 11. 11. 2009 30. 6. 2013 OSS v oblasti služeb zaměstnanosti 961,3 http://www.mpsv.cz/cs/7794 
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
http://www.strukturalni-fondy.cz/
Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c--15-v-oblasti-
3-4-IOP

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 
uvedeno v textu

OSS a jimi zřizované příspěvkové org. 986,7
h t t p : / / w w w. st r u k t u ra l n i - fo n d y.
cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-v-oblasti-
intervence-4-1-IOP-(2)

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 22. 5. 2009
Ukončení příjmu 

žádostí není 
uvedeno v textu

Obce, vlastníci bytových domů, NNO
4 111,8 

(podíl 
ERDF)

http://www.strukturalni-fondy.cz/
Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-
o-poskytnuti-podpory

Poznámka: U oblasti intervence 5.2 je uveden 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).
Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP naleznete na http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/
Novinky_article/Aktualizovany-plan-vyzev-IOP-na-rok-2012

http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-14-otevrena-do-30-11-2012
http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/vyzva-14-otevrena-do-30-11-2012
http://www.mpsv.cz/cs/10859
http://www.mpsv.cz/cs/11024
http://www.mpsv.cz/cs/11137
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/12vyzva-iop_6665_1138_8.html
http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/12vyzva-iop_6665_1138_8.html
http://www.mpsv.cz/cs/7794
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/7--vyzva---k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-podpory
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Novinky_article/Aktualizovany-plan-vyzev-IOP-na-rok-2012
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program/Novinky_article/Aktualizovany-plan-vyzev-IOP-na-rok-2012



