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Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých
projektových žádostí o podporu v IOP
již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto 
schválené projekty přispěje 
Evropská unie částkou 
30,49 miliard Kč.
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Vážení čtenáři,

vítám vás v novém roce a také u speciál-
ního vydání newsletteru IOP pod lupou
zamûfieného na úspû‰né projekty pod-
pofiené Integrovan˘m operaãním pro-
gramem. 

Toto ãíslo je ohlédnutím za na‰í prací,
ale pfiedev‰ím za prací realizátorÛ pro-
jektÛ, tudíÏ moÏná i mnoh˘ch z vás.

S nûkter˘mi projekty jste se uÏ mohli setkat na stránkách pfiedchozích
newsletterÛ, o jin˘ch informujeme poprvé. Nenaleznete zde rozdûlení
ãlánkÛ do tradiãních rubrik a v souladu s novou koncepcí publicity pro-
gramu a s ohledem na mimofiádné vydání jsme se rozhodli texty rozdûlit
do pûti tematick˘ch oblastí – bezpeãn˘, kulturní, zdrav˘, aktivní a mo-
derní Ïivot. Pro kaÏdou oblast jsme vyãlenili jednu dvojstránku oznaãe-
nou ikonou. Máte tak moÏnost zhodnotit, co se povedlo zrealizovat od
spu‰tûní programu roku 2007 v dan˘ch tématech. 
Díky podpofie z IOP do‰lo ke zlep‰ení vybavení fiady nemocnic v ãesk˘ch
krajích, a tedy i ke zlep‰ení péãe o pacienty. Zde informujeme o ãtyfiech
takov˘ch pfiíkladech,vãetnû modernizace vybavení Traumatologického

oddûlení nemocnice v âesk˘ch Budûjovicích, kde se léãí lidé po závaÏn˘ch auto-
nehodách.
Jin˘m pfiíkladem podpory IOP je rozvoj cestovního ruchu a kulturních památek.
Pfiiná‰íme informace o rekonstrukci dvou ãesk˘ch v˘znamn˘ch historick˘ch ob-
jektÛ – vily Tugendhat a Ïelezáren Vítkovice. Jak˘m zpÛsobem lze propojit akti-
vity jednotliv˘ch mûst, ukazuje Putování po historick˘ch mûstech âech, Moravy
a Slezska.
Rádi bychom vás také upozornili na úspû‰nou modernizaci vefiejné správy, kam
patfií napfiíklad i zfiizování znám˘ch Czech POINTÛ nebo mobilních kontaktních
a koordinaãních center, která budou zasahovat v mimofiádn˘ch situacích pfiímo
na místû.
Tématem, o kterém se poslední dobou ãasto diskutuje, je podpora sociální in-
tegrace, která je v˘znamnou souãástí programu. K tomu, co se dûje v deprivova-
n˘ch lokalitách, uvádíme pfiíklad projektu pfiestavby azylového domu
v Rumburku. V oblasti sociální IOP podporuje i sociální podnikání. V tomto smûru
vás mÛÏe inspirovat projekt t˘kající se zaloÏení firmy v severních âechách. 
VáÏení ãtenáfii, pfiejeme vám pfiíjemné ãtení a po cel˘ rok hodnû úspûchÛ ve va‰í
práci a pohodu v osobním Ïivotû. Spoleãnû si pfiejme co nejvíce úspû‰nû reali-
zovan˘ch projektÛ, které kromû ekonomick˘ch efektÛ obohatí ná‰ Ïivot. 

Ing. LUMÍRA KAFKOVÁ
ředitelka ŘO IOP 

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Národní základna humanitární pomoci

Ministerstvo vnitra ČR

84 882 000 Kč (příspěvek SF 72 148 000 Kč)

1. 1. 2009 – 31. 10. 2010

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Národní základna humanitární pomoci
■ ■ Na podzim roku 2010 byla otevfiena Národní
základna humanitární pomoci, jejímÏ hlavním úko-
lem je centralizovat organizaci pfiíjmu a poskyto-
vání humanitární (vûcné a technické) pomoci
poskytnuté zahraniãními dárci âeské republice
nebo âeskou republikou pfiíjemcÛm v zahraniãí.
Usnadní se tak práce Hasiãského záchranného
sboru âeské republiky, kter˘ za distribuci huma-
nitární pomoci zodpovídá. 
Hlavním v˘sledkem projektu je vybudování 2500
m2 kapacit pro efektivní zaji‰Èování humanitární po-
moci a pofiízení odpovídajícího vybavení – techniky
pro pfiíjem, tfiídûní a expedici pomoci v západo-
ãeském Zbirohu. V minulosti uÏ vznikla národní síÈ
skladÛ Hasiãského záchranného sboru rozmístû-
n˘ch po celé republice. Chybûl ale jeden speciální
centrální sklad. Volba místa pro v˘stavbu základny
padla na obec Zbiroh, a to nejen kvÛli jeho v˘-
hodné poloze u mezinárodnû v˘znamné dálnice D5
a v blízkosti Prahy, ale i kvÛli tomu, Ïe patfií Hasiã-
skému záchrannému sboru.
Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu
pfiispûje ke zdokonalení logistiky humanitární po-
moci v pfiípadû mimofiádn˘ch událostí, Ïivelních po-
hrom a vytvofií potfiebnou infrastrukturu pro pfiíjem
a v˘dej materiálu. UmoÏní také zdokonalení vefiej-
n˘ch sluÏeb v oblasti odstraÀování následkÛ krizo-
v˘ch událostí zrychlením manipulace a distribuce
humanitární pomoci.

âe‰tí hasiãi v posledních letech pomáhali poskytnu-
tím materiální pomoci napfiíklad v Moldávii, âínû,

Rumunsku, Gruzii, Albánii, Makedonii nebo Súdánu.
BliÏ‰í informace na www.usar.cz. ●

ÚVODNÍ SLOVO



3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Kontaktní a koordinační centra

Krajská ředitelství Policie ČR

850 386 857 Kč (příspěvek SF 127 558 429 Kč)

1. 4. 2007  – 31. 12. 2012
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■ ■ V prostorách stávajících sluÏeben Policie
âeské republiky vznikne témûfi 300 plnû funkãních
kontaktních a koordinaãních center, tzv. front
 office. Budou prvním místem, na které se mohou
lidé obrátit s Ïádostí o pomoc a informace v pfií-
padû mimofiádné nebo kalamitní situace. Centra
se také stanou souãástí sloÏek Integrovaného zá-
chranného systému (IZS), v jehoÏ rámci se budou
podílet zejména na zaji‰tûní:  

● záchrany bezprostfiednû ohroÏen˘ch osob 
● koordinace pfii fie‰ení mimofiádn˘ch událostí

v rámci IZS
● podávání nezbytn˘ch informací o mimo-

fiádné události a o provádûní záchrann˘ch 
a likvidaãních prací sdûlovacím prostfiedkÛm
a vefiejnosti.

V Kontaktních a koordinaãních centrech naleznou
lidé také dÛstojné a sociálnû odpovídající prostfiedí
s úãeln˘m vybavením (napfi. recepce, ãekárny, so-
ciální zafiízení, jednací místnost, prostory stálé
sluÏby, bezbariérov˘ pfiístup, moderní ICT). ●

■ ■ Cílem projektu je vznik plnû funkãních mobil-
ních kontaktních a koordinaãních center (MKKC),
tzv. „mobilních front office“ pro zaji‰tûní efektivní
akceschopnosti Policie âR v rámci Integrovaného
záchranného systému (IZS). Konkrétnû se pofiídí
sedmdesát ‰est motorov˘ch vozidel s nadstan-
dardním technick˘m vybavením vãetnû odolné v˘-
poãetní techniky, kontejneru první pomoci a první
záchrany, osvûtlovacího zafiízení, vozidlové radi-
ostanice a promûnné LED informaãní tabule. Tato
kontaktní centra budou v pfiípadû mimofiádné
události informovat obãany o moÏnostech jejich
ochrany, preventivních opatfieních a zmírnûní ná-
sledkÛ ‰kod pfiímo v místû vzniku krizové situace.
Pokud bude nutné, mohou mobilní kontaktní
a koordinaãní centra zÛstat na daném místû i del‰í
dobu. Technologie MKKC bude plnû kompatibilní
s novû budovanou technologií operaãních stfiedi-
sek IZS.

Web s dal‰ími informacemi:
http://www.policie.cz/clanek/projekt-
mobilni-kontaktni-a-koordinacni-centra-
680374.aspx ●

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Mobilní Kontaktní a koordinační centra

Ministerstvo vnitra ČR

122 367 000 Kč (příspěvek SF 18 126 000 Kč)

1. 7. 2007 – 30. 6. 2011

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Projekt Kontaktní a koordinační centra

Mobilní Kontaktní a koordinační centra

IOP – KVALITA ŽIVOTA
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■ ■ Vila Tugendhat je dílem nûmeckého architekta
Ludwiga Miese van der Rohe, kter˘ ji navrhl na konci
dvacát˘ch let minulého století pro rodinu Tugend -
hatov˘ch v Brnû. Jedná se o unikátní stavbu, kulturní
památku UNESCO, která pfiekvapovala otevfien˘m
prostorem, netradiãními materiály v interiéru, ale
i mnoha inovativními fie‰eními jako napfi. vzducho-
technikou. BohuÏel bûhem let znaãnû zchátrala. I to
byl jeden z dÛvodÛ proã Ïádat o podporu z Integro-
vaného operaãního programu. 
Souãasn˘ projekt se zamûfiuje na rozvoj a moder-
nizaci Studijního a dokumentaãního centra (SDC).
Hlavním cílem je shromaÏìovat dokumenty
o stavbû, architektovi i stavebnících vily a zpfiís-
tupnit je odborné vefiejnosti. SDC se chce rovnûÏ
vûnovat studiu ‰ir‰ích historick˘ch souvislostí s dÛ-
razem na brnûnskou architekturu od poãátku 20.
století aÏ po souãasnost a dílo architekta Ludwiga
Miese van der Rohe. Oblast ãinnosti se nebude
omezovat pouze na tradiãní badatelsk˘ reÏim pro
odbornou vefiejnost, centrum nabídne i populárnû-
-odborné tematické okruhy pro dal‰í zájemce. 
Stavební obnovou se vila vrátí do podoby pfied
druhou svûtovou válkou. Navíc bude rekonstru-
ována zpÛsobem, kter˘ respektuje zpÛsob obnovy
památek UNESCO. Samotná ãinnost SDC bude

provoznû i obsahovû garantována Muzeem mûsta
Brna. SDC také plánuje pofiádání odborn˘ch se-
mináfiÛ a konferencí o moderní architektufie
a autorovi vily, popfi. vyuÏití prostoru pro v˘-
znamná státní setkání. 

Vila Tugendhat

BliÏ‰í informace o prÛbûhu památkové obnovy Vily
Tugendhat vãetnû fotografií lze nalézt na stránce
http://tugendhat.eu/cz/studijni-a-
dokumentacni-centrum/prubeh-
pamatkove-obnovy.html.

5.1 Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví

Vila Tugendhat

Statutární město Brno

155 985 469 Kč (příspěvek SF 72 148 000 Kč)

1. 6. 2009 – 29. 2. 2012

4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Zachování odkazu památek reformace a jejich
zpřístupnění široké veřejnosti 

Českobratrská církev evangelická

14 354 000 Kč (příspěvek SF 3 700 900 Kč)

1. 7. 2007 – 30. 6. 2011

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:
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Dědictví reformace
Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti
■ ■ „KdyÏ jsme se spolupracovníky v roce 2009 ob-
jevili v˘zvu v programu IOP na Národní podporu ces-
tovního ruchu, mûli jsme za sebou mnoho cest po
evangelick˘ch kostelech a památkách po celé âeské
republice. Pfii tûchto cestách jsme postupnû objevo-
vali krásu a bohatství památek vztahujících se k v˘-
znamnému období na‰ich dûjin – k ãeské reformaci.
Uvûdomili jsme si, Ïe tyto památky stojí neprávem
stranou zájmu turistÛ z prostého dÛvodu, Ïe se
o nich málo ví,“ fiíká jeden z realizátorÛ projektu,
kter˘ usiluje zpfiístupnit památky reformace ‰iroké
vefiejnosti. 
âeskobratrská církev evangelická se rozhodla poÏá-
dat o podporu a v kvûtnu 2010 se jí podafiilo dotaci
úspû‰nû získat. Ve spolupráci s Ekumenickou radou
církví poté vznikla informaãní centra o ãeské refor-
maci v Praze, v Brnû, Mariánsk˘ch Lázních a Karlov˘ch
Varech, v Telãi a Velké Lhotû u Daãic, v Herlíkovicích
a Vrchlabí. Ta budou postupnû doplnûna o Horní Kru-
pou na Vysoãinû a Vsetín na Moravû. 
Dále byly vydány ãetné ti‰tûné materiály vãetnû map
s evangelick˘mi památkami v âR, publikací v nûkoli-
ka svûtov˘ch jazycích a skládaãky o toleranãních
modlitebnách na Vysoãinû. Na novû vzniklém webu

www.pamatky-cz.eu mohou zájemci najít bliÏ‰í
 informace o jednotliv˘ch památkách i o doprovodn˘ch
aktivitách. Za pozornost stojí i publikace Kapesní prÛ-
vodce po stopách památek reformace v âR. V nûm lze
najít praktické informace, jak se k památce dostat, ale
také tipy na v˘lety ãi zajímavosti v okolí. 
Lidé se o projektu i památkách z období reformace
dozvídali i díky ãetn˘m akcím pro vefiejnost. Kromû
workshopÛ a semináfiÛ se organizátofii podíleli i na Noci
otevfien˘ch kostelÛ ãi Setkání kfiesÈanÛ z celé Evropy
v DráÏìanech. Jedním z posledních krokÛ je navázá-
ní spolupráce s âeskou centrálou cestovního ruchu
CzechTourism. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA
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4.1 Národní podpora cestovního ruchu

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

9 967 301 Kč (příspěvek SF 8 472 205 Kč)

1. 9. 2009 – 30. 6. 2012

5.1 Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 

Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob 

500 000 000 Kč (příspěvek SF 424 997 447 Kč)

12. 12. 2008 – 31. 12. 2013

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Národní kulturní památka Vítkovice 

■ ■ Témûfi kaÏd˘, kdo pfiijel do Ostravy a nav‰tívil
její centrum, projíÏdûl kolem Vítkovick˘ch Ïelezáren,
které byly v dobû nejvût‰ího rozmachu chloubou ães-
kého prÛmyslu. V roce 1998 byla v Dolní oblasti Vít-

Industriální objekty a technologické soubory dnes
vlastní skupina VÍTKOVICE HOLDING, která stála
u zrodu zájmového sdruÏení Dolní oblast Vítkovice,
jehoÏ cílem je obnova a znovuzpfiístupnûní celého
areálu. Pod názvem Nové Vítkovice zde vyroste uni-
kátní nauãn˘ a vzdûlávací komplex s ‰ir‰ím spoleãen-
sko-kulturním vyuÏitím. 
SdruÏení poÏádalo o dotaci na první fázi obnovy, tedy
rekonstrukci energetické ústfiedny, plynojemu a vy-
soké pece. Konkrétnû v prostoru energetické ústfiedny
vznikne v rámci Svûta techniky trvalá víceúãelová ex-
pozice, která bude napfi. zahrnovat v˘stavu technolo-
gie v˘roby surového Ïeleza. V prostorách vysoké pece
pak bude demonstraãní, studijní a prezentaãní areál.
Tato ãást má b˘t otevfiena na konci roku 2012.
Tím v‰ak projekt Dolní oblasti Vítkovic zdaleka ne-
konãí. Revitalizace celého území bude pokraãovat za-
ãlenûním areálu b˘valého dolu Hlubina, ãímÏ dojde
k logickému spojení dfiívûj‰ího technologického toku
uhlí – koks – Ïelezo. Cel˘ územní komplex, pfiístupn˘
vefiejnosti, bude navazovat na centrum Ostravy. V bu-
doucnu se poãítá i s v˘stavbou kampusu. SdruÏení se
rovnûÏ snaÏí pfiesvûdãit pfiedstavitele kraje, aby zde
umístili nûkteré své aktivity, napfiíklad knihovnu, která
Ostravû viditelnû chybí. ●

kovic ukonãena v˘roba surového Ïeleza a koksu
a prakticky celá tato lokalita spoleãnû s dolem Hlu-
bina byla prohlá‰ena za Národní kulturní památku. To
ji bohuÏel nezachránilo pfied znaãn˘m chátráním. 

Putování po historických městech Čech, Moravy
a Slezska

■ ■ âeská republika je v˘znamnou destinací cestov-
ního ruchu, která je zaloÏena na mnoÏství historic-
k˘ch, kulturních a technick˘ch památek a zajímavostí.

Vût‰ina turistÛ ale nav‰tíví pouze hlavní mûsto Prahu.
Mûní se také zpÛsob cestování, kdy si turisté radûji
organizují své dovolené sami neÏ prostfiednictvím ces-

tovních kanceláfií. Projekt bere v potaz oba tyto trendy
a snaÏí se pfiilákat pozornost jednotliv˘ch náv‰tûvníkÛ
k dal‰ím ãesk˘m mûstÛm. Jeho cílem je propagovat
a koordinovat aktivity vybran˘ch mûst. Konkrétnû se
jedná o ãtrnáct ãesk˘ch mûst, která uspûla v soutûÏi
o titul „Historické mûsto roku“. Mezi zapojen˘mi
mûsty jsou napfi. Svitavy, KadaÀ, TfieboÀ, ·ternberk
nebo KromûfiíÏ. 
Jednotlivá mûsta pfiipravila pro své náv‰tûvníky v roce
2011 fiadu kulturních a sportovních akcí v historick˘ch
jádrech na konkrétní t˘dny (tzv. TOP t˘den), které byly
koordinovány tak, aby se navzájem nepfiekr˘valy. Na-
opak organizátofii akcí v jednotliv˘ch mûstech sezna-
movali náv‰tûvníky i s programem v jin˘ch mûstech.
Napfiíklad ve mûstû na severu âech jste se mohli do-
zvûdût mnoÏství zajímav˘ch informací o jiném mûstû
na jihu Moravy. K tomuto úãelu byla pfiipravena putovní
fotografická v˘stava o v‰ech zapojen˘ch mûstech.
Projekt má nejen vlastní webové stránky, ale byly vyro-
beny i základní ti‰tûné materiály – celostátní a regionální
broÏury, a náv‰tûvnick˘ balíãek – návrh dovolené
v daném regionu. Kromû ãtrnácti mûst, která jsou hlav-
ními pilífii projektu, náv‰tûvníci najdou v publikacích i in-
formace o dal‰ích mûstech, která se k projektu téÏ
pfiipojila. Celkem se jedná o témûfi devadesát mûst. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA
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3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Obměna systému pro simulaci, plánování a verifikaci 
pro radioterapii včetně dozimetrické podpory 

Masarykův onkologický ústav

69 094 307 Kč (příspěvek SF 58 730 160 Kč)

1. 4. 2009 – 30. 9. 2009 

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla
ve FN Plzeň 

Fakultní nemocnice Plzeň

4 827 090 Kč (příspěvek SF 4 103 026 Kč)

1. 11. 2009 – 31. 10. 2010

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Obměna systému pro simulaci, plánování 
a verifikaci pro radioterapii včetně dozimetrické 
podpory

■ ■ Projekt Masarykova onkologického ústavu byl
zamûfien na modernizaci, obnovu a dílãí roz‰ífiení
zdravotnick˘ch zafiízení. Ta zvy‰ují kvalitu radiaãní
léãby onkologicky nemocn˘ch a rovnûÏ zlep‰ují opa-
tfiení pro bezpeãnost pacientÛ a o‰etfiujícího perso-
nálu pfii zacházení s technologiemi, které vyuÏívají
ionizaãní záfiení. 
V rámci projektu byl pofiízen radioterapeutick˘ simu-
látor a modernizovány a roz‰ífieny funkce verifikaãního
a plánovacího systému, coÏ je velk˘ pfiínos v oblasti ra-
dioterapeutick˘ch postupÛ. Dále byly modernizovány
dozimetrické systémy, coÏ je jedna ze základních pod-
mínek pro udrÏení úrovnû bezpeãnosti osob. 
StûÏejními pfiínosy nov˘ch zafiízení a softwaru je pfiede-
v‰ím zpfiesnûní radioterapie, lep‰í lokalizace nádoru,
zv˘‰ení bezpeãnosti aplikace ozafiovací dávky, moÏnost
nav˘‰ení dávky záfiení do nádoru, dokonalej‰í vykrytí
zdravé tkánû a lep‰í sná‰enlivost radioterapie.
Modernizace zafiízení na Klinice radiaãní onkologie
Masarykova onkologického ústavu zv˘‰í nejen kva-
litu léãby, ale napomÛÏe také k jejímu vãasnému za-
hájení u pacientÛ se zhoubn˘mi chorobami. ●

Konsolidace systému pohybu nemocničního prádla
ve FN Plzeň
■ ■ Projekt Konsolidace systému pohybu nemoc-
niãního prádla ve Fakultní nemocnici PlzeÀ byl rea-
lizován v rámci tfietí v˘zvy, která byla zamûfiena na
fiízení kvality a nákladovosti systému vefiejného
zdraví. 
Nákupem RFID (radiofrekvenãní identifikace) tech-
nologie, pfiíslu‰ného softwaru a ãipÛ ve Fakultní ne-
mocnici PlzeÀ do‰lo ke sníÏení ztrátovosti loÏního
prádla i sníÏení nákladÛ. K danému kroku byla ne-
mocnice nucena pfiistoupit z dÛvodu velk˘ch ztrát
loÏního prádla na jednotliv˘ch oddûleních.
Nová RFID technologie umoÏÀuje sníÏit ztrátovost
aÏ o 60–80 % (tento odhad byl vytvofien na základû
vypracované interní anal˘zy a souhrnu zku‰eností ji-
n˘ch obdobn˘ch nemocniãních prádelen v zemích
Evropské unie – pfiedev‰ím nemocniãní prádelny
v Berlínû). Technologie umoÏÀuje i její budoucí
roz‰ífiení o systém sledovaní osobního prádla. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA



Číslo 13 / leden 2012 7

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

Modernizace a obnova přístrojového vybavení 
traumatologického centra Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a. s.

69 195 015 Kč (příspěvek SF 58 815 762 Kč)

1. 4. 2009 – 31. 12. 2009

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové 

Fakultní nemocnice Hradec Králové

29 323 614 Kč (příspěvek SF 24 925 071 Kč)

15. 12. 2009 – 31. 10. 2010 

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení traumatologického centra 
Nemocnice České Budějovice

Modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové

■ ■ Projekt se zamûfiil na obnovu vybavení potfieb-
ného pro léãebnou rehabilitaci v jednotliv˘ch od-
dûleních Fakultní nemocnice Hradec Králové. Byly

pofiízeny nové pfiístroje a investice smûfiovaly také
do rozvoje softwarov˘ch technologií. Jednotlivá od-
dûlení byla vybavena pfiístrojovou technikou pro fy-

■ ■ Mûli jste nûkdy vy nebo va‰i blízcí váÏn˘ úraz ãi
váÏnou dopravní nehodu? Pak jistû víte, jak dÛleÏit˘
je okamÏit˘ a kvalitní zásah lékafiÛ a následná ‰piã-
ková zdravotní péãe. Právû ta se v Nemocnici âeské
Budûjovice v roce 2009 zásadnû zlep‰ila. Díky pod-
pofie z Integrovaného operaãního programu do‰lo
k modernizaci a nákupu zdravotního zafiízení do tam-
ního traumatologického centra.
Pro traumatologické centrum byla pofiízena napfi.
transportní a resuscitaãní lÛÏka s kompletním vyba-
vením pro dûti i dospûlé, plicní ventilátor a invazivní
monitor pro dûtské pacienty, hemofiltraãní pfiístroj,
RTG pojízdná C ramena a ultrazvukov˘ chirurgick˘
aspirátor.
Pfiínosem projektu je zv˘‰ení kvality vybavenosti
a tím zlep‰ení podmínek pro zaji‰Èování specializo-
vané péãe o dûtské i dospûlé pacienty se závaÏn˘mi
poranûními – pfiedev‰ím pro oblast prvního kon-
taktu s pacientem (urgentní pfiíjem), resuscitace
a akutní péãe, v oblasti zobrazovacích diagnostick˘ch
metod a chirurgické péãe. ●

zikální terapii (elektroterapie, magnetoterapie, me-
chanoterapie a hydroterapie), kinezioterapii (sy-
stémy pro terapii závûsu, terapeutická lehátka,
rotopedy, pohybové trenaÏéry, pfiístroje k pasivní
pohybové terapii a dal‰í), diagnosticko-terapeutic-
k˘mi systémy (tenzometrick˘ chodník, statick˘ po-
sturografick˘ systém, váÏící kfieslo a povrchové
poly-EMG) a prostfiedky pro lÛÏkovou rehabilitaci
(lÛÏka nemocniãní a lÛÏka intermediální ãi inten-
zivní, komunikaãní systém, sprchovací lÛÏka a EKG).
V rámci softwarového vybavení se jednalo o pofiízení
moderních terapeutick˘ch a vyhodnocovacích sy-
stémÛ, které vedou ke zv˘‰ení kvality v˘stupÛ dia-
gnostiky pacientÛ s poruchami kognitivních
a fatick˘ch funkcí, pfiípadnû o hodnocení funkãní
nezávislosti pacienta. 
Díky investicím do v˘‰e zmínûn˘ch oblastí vznikl
komplexní systém rehabilitaãní péãe a jeho propo-
jení s ostatními léãebn˘mi  oddûleními nemocnice.
VyuÏití odpovídajících rehabilitaãních technik a me -
tod vede jednak ke zkrácení pobytu pacienta v ne-
mocnici (a tím i ke sníÏení nákladovosti péãe pro
nemocnici), ale pfiedev‰ím umoÏní pacientovi rych-
lej‰í rekonvalescenci a tím i snadnûj‰í a dfiívûj‰í ná-
vrat do bûÏného Ïivota. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA
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3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku 

CEDR – komunitní centrum, občanské sdružení 

9 897 800 Kč (příspěvek SF 8 413 130 Kč)

1. 10. 2010 – 31. 12. 2011

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla úřadu,
Závodní ul., Karlovy Vary – Dvory   

Úřad práce ČR

88 212 740 Kč (příspěvek SF 74 980 829 Kč)

1. 2. 2010 – 30. 4. 2012

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Koupě a rekonstrukce azylového domu 
v Rumburku
■ ■ Obãanské sdruÏení CEDR – komunitní centrum
v Rumburku provozuje azylov˘ dÛm, kter˘ mûlo
v pronájmu. Toto zafiízení slouÏí pro klienty z ce lé
lokality ·luknovska. Je ojedinûlou sociální sluÏbou
v regionu urãenou speciálnû pro romské spoluob-
ãany, ktefií se ocitli v nepfiíznivé Ïivotní a sociální
 situaci. V omezené mífie je v Krásné Lípû poskyto-
vána je‰tû dal‰í sociální sluÏba – terénní programy.
Azylov˘ dÛm v Rumburku je v nevyhovujícím stavu,
jak lze posoudit podle fotografie. 
CEDR se proto rozhodl poÏádat o podporu z Inte-
grovaného operaãního programu. Hlavním úãelem
projektu je zaji‰tûní prostfiedkÛ pro rekonstrukci
azylového domu a vytvofiení zázemí pro roz‰ífiení te-
rénních programÛ do dal‰ích lokalit, mj. do Varns-
dorfu nebo Jifiíkova.
První etapa projektu, odkoupení budovy, byla
úspû‰nû realizována. Nyní zb˘vá objekt zrekonstru-
ovat a provést nástavbu podkroví. Prostory azylo-
vého domu se díky tomu zvût‰í, budou lépe
odpovídat potfiebám poskytovan˘ch sluÏeb a zajistí
dÛstojné zázemí pro terénní programy. Poãítá se
i s pofiízením nového odpovídajícího mobiliáfie pro
personál a klienty. 

Inovativnost projektu spoãívá právû v komplexním
poskytování sociálních sluÏeb, a to v propojení te-
rénního programu a azylového bydlení. Terénní pra-
covníci mohou v pfiirozeném prostfiedí sociálnû
vylouãen˘ch vyhledávat potenciální klienty azylového
domu a b˘t jim nápomocni v fie‰ení jejich  situace.
O tom, Ïe realizace projektÛ zamûfien˘ch na sociální
integraci v sociálnû vylouãen˘ch lokalitách není
snadná, svûdãí situace, která vznikla pfii realizaci
projektu. Místní obyvatelé ve snaze zabránit vydání
stavebního povolení sepsali proti existenci (rekon-
strukci) azylového domu petici. Finanãní prostfiedky
ze strukturálních fondÛ Evropské unie jsou v loka-
litû ·luknovsko jedním z prvních nástrojÛ pfiispíva-
jících k fie‰ení komplikované problematiky sociál-
ního vylouãení. ●

ÚP ČR – Karlovy Vary – výstavba nového sídla
Úřadu práce  
■ ■ Dal‰í oblastí podporovanou z IOP je v˘stavba
nov˘ch poboãek Úfiadu práce âR, pfiípadnû re-
konstrukce stávajících. Cílem této aktivity je zv˘-
‰ení kapacity sluÏeb zamûstnanosti a roz‰ífiení
a zkvalitnûní sluÏeb poskytovan˘ch uchazeãÛm
o zamûstnání. V roce 2009 byly ze v‰ech sedmde-
sáti sedmi poboãek v âeské republice vybrány ty,
u kter˘ch byly objektivnû shledány nejhor‰í pod-
mínky pro klienty sluÏeb zamûstnanosti a které jiÏ
po technické stránce neodpovídaly souãasn˘m
nárokÛm. 
Pilotním projektem se stala v˘stavba nového sídla
úfiadu v Karlov˘ch Varech, které jiÏ brzy nahradí
 nevyhovující a prostorovû poddimenzované pro-
story. Ty se nacházejí v centru mûsta, a proto je
 nebylo moÏné dále roz‰ifiovat. Potfieba v˘stavby
 vût‰ího objektu vznikla na základû nepfiíznivého
 v˘voje zamûstnanosti v Karlovarském okrese. V roce
2010 zde bylo evidováno cca 7000 nezamûstnan˘ch
oproti 1000 nezamûstnan˘ch v roce 1996. Stávající
pracovi‰tû se tedy stalo velmi nekomfortní jak pro za-
mûstnance pfii práci s klienty, tak pro samotné ucha-

zeãe o zamûstnání, ktefií napfi. musí na jednání ãekat
na metr a pÛl ‰irok˘ch chodbách a schodi‰tích. 
Situace se zmûní uÏ na jafie roku 2012, kdy by se
mûla otevfiít nová poboãka. Ta pfiinese nejen vût‰í
komfort uchazeãÛm o zamûstnání a zamûstnancÛm
úfiadu, ale i nové konferenãní a ‰kolicí prostory,
které umoÏní pofiádání akcí celokrajského, pfiípadnû
celonárodního v˘znamu. Cel˘ objekt je plnû bezba-
riérov˘ a sv˘m náv‰tûvníkÛm nabídne mj. moderní
informaãní systémy, vãetnû poãítaãov˘ch s dotyko-
v˘mi displeji a pfiístupem na  internet. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA
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5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský park 
v Uherském Hradišti 

Město Uherské Hradiště

10 101 000  Kč (příspěvek SF 8 585 850 Kč)

5. 5. 2010 – 31. 08. 2010

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách

1. Severočeské družstvo zdravotně postižených

4 738 318 Kč (příspěvek SF 4 027 571 Kč)

1. 10. 2010 – 31. 12. 2011

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Přeměna bývalé vojenské střelnice na městský
park v Uherském Hradišti

■ ■ Vznik mûstského parku na místû b˘valé vojenské
stfielnice v Uherském Hradi‰ti je jedním z pfiíkladÛ In-
tegrovaného plánu rozvoje mûst (IPRM). Jeho smys-
lem je koncentrovat finanãní prostfiedky na územnû

vymezenou zónu mûsta a zamûfiit se na fie‰ení v‰ech
existujících problémÛ od sociálních po technické. 
Úprava v Uherském Hradi‰ti zahrnovala ãást areálu
b˘val˘ch vojensk˘ch kasáren s vojenskou stfielnicí

s vûÏí, uãebnou a fiadou men‰ích objektÛ. Vzhledem
ke své pÛvodní funkci, rozloze (témûfi dva hektary)
a souãasné poloze uprostfied obytn˘ch celkÛ pfied-
stavovala více neÏ osm let chátrající stfielnice nebez-
peãí pro místní obyvatele.
Projekt fie‰il komplexní sanaci území a vybudování
nového mûstského parku pro místní obyvatele, ze-
jména pro maminky s dûtmi, mládeÏ, ale i pro seni-
ory. Na vyãi‰tûné plo‰e byla zasazena tráva, stromy
i kefie, postaveny chodníky, vefiejné osvûtlení, dût-
ská hfii‰tû, laviãky a dal‰í mobiliáfi. Byla zaloÏena nová
vefiejná zeleÀ (trávník, kefie, stromy) s technick˘mi
stavbami (chodníky, vefiejné osvûtlení, dûtská hfii‰tû,
laviãky a dal‰í mobiliáfi). V˘sledkem je nov˘ park s vy-
sokou ekologickou hodnotou. Technická realizace
projektu zahrnovala demolici stávajících objektÛ, te-
rénní a sadovnické úpravy, v˘stavbu zpevnûn˘ch
ploch a vefiejného osvûtlení. Pfiemûna b˘valé vojen-
ské stfielnice na rekreaãní plochu pfiístupnou v‰em
obyvatelÛm mûsta tak potvrdila smysluplnost inte-
grovaného pfiístupu v otázce revitalizace deprivova-
n˘ch mûstsk˘ch zón. 
Mûsto Uherské Hradi‰tû dále plánuje do konce
 aktuálního programového období vyuÏít dal‰í fi-
nanãní prostfiedky z Integrovaného operaãního
programu, zejména na regeneraci bytov˘ch domÛ
ve vybrané zónû. ●Fo
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Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách

■ ■ Îadatel jiÏ má zku‰enosti v zamûstnávání
zdravotnû postiÏen˘ch, coÏ bylo jeho v˘hodou pfii
sestavování podnikatelského plánu a odrazilo se
to i ve skuteãnosti, Ïe cílem projektu je mimo jiné
zamûstnat tfiináct zdravotnû znev˘hodnûn˘ch
osob.
Pfii vzniku druÏstva v roce 2003 stála skupina eru-
dovan˘ch lékafiÛ, ktefií mají znaãné zku‰enosti
s prací se zdravotnû postiÏen˘mi spoluobãany
a ktefií k sobû pfiibrali nûkolik odborníkÛ z oblasti
informaãních technologií. 

Pfiedmûtem podnikání je správa sítí LAN, tvorba
a správa internetov˘ch stránek, webhosting, správa
a provoz docházkov˘ch systémÛ, správa skladov˘ch
hospodáfiství zúãastnûn˘ch firem aj.
Realizací projektu získají zdravotnû postiÏení za-
mûstnání, lep‰í zapojení do spoleãnosti, moÏnost
pouÏívat moderní informaãní technologie i potfiebná
‰kolení. Charakter práce umoÏÀuje brát ohledy na
zdravotní stav zamûstnancÛ z cílové skupiny zdra-
votnû postiÏen˘ch.
Aby Ïadatel získal více jistoty ohlednû realizace
a úspû‰nosti projektu, jiÏ pfii pfiedkládání projektu
si zaji‰Èoval odbyt a provádûl prÛzkum, které firmy
mají o dané sluÏby zájem. Tím mohl lépe stanovit
poãet pfiijat˘ch pracovníkÛ z oblasti zdravotnû zne-
v˘hodnûn˘ch. Jednotliví zamûstnanci jsou zamûst-
náváni a za‰koleni postupnû – bûhem umístnûní ICT
technologií do provozu. Je zde vysok˘ potenciál ge-
nerování zisku, av‰ak v souladu s principy sociálního
podnikání je plánovaná reinvestice tûchto ziskÛ do
chodu podniku. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA
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2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

CzechPOINT – Kontaktní místo 

Obce

451 696 226 Kč (příspěvek SF 383 941 792 Kč)

1. 12. 2008 – 15. 10. 2009

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání 
veřejných zakázek 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

300 000 000 Kč (příspěvek SF 255 000 000 Kč)

1. 2. 2010 – 30. 6. 2012

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

CzechPOINT – Kontaktní místo 
■ ■ Konãí doba zbyteãného obcházení úfiadÛ, ho-
dinová ãekání ãi zdlouhavé dojíÏdûní. UÏ si nikdo
nemusí brát dovolenou, aby si jel vyfiídit v˘pis z ka-
tastru nemovitostí do vzdáleného mûsta. Nov˘ sy-
stém Czech POINT nabízí pohodln˘ zpÛsob jak
z jediného místa komunikovat s úfiady a institucemi.
Czech POINT, neboli âesk˘ Podací Ovûfiovací In-
formaãní Národní Terminál, je asistovan˘m místem
v˘konu vefiejné správy, kde mÛÏe kaÏd˘ ãlovûk za-
Ïádat o v˘pis z vefiejn˘ch i nevefiejn˘ch rejstfiíkÛ, za-
Ïádat o datovou schránku ãi provést autorizovanou
konverzi na Ïádost.
Czech POINTy jsou v souãasné dobû roz‰ífieny na
více neÏ 6600 obecních a krajsk˘ch úfiadech, vybra-
n˘ch pracovi‰tích âeské po‰ty, zastupitelsk˘ch úfia-
dech, kanceláfiích Hospodáfiské komory a také
v kanceláfiích notáfiÛ. To pfiiná‰í znaãné ulehãení ko-
munikace se státem. V nûkter˘ch situacích staãí dojít
pouze na jeden úfiad. V koneãné fázi projektu by
obãan mohl své záleÏitosti vyfiizovat i z domova pro-
stfiednictvím internetu.
Projekt vychází z vládou schválené strategie Smart
Administration a je nezbytn˘m krokem k vytvofiení
podmínek pro zavádûní, rozvoj a podporu sluÏeb
elektronické vefiejné správy (e-Government) na re-
gionální a místní úrovni. ●

Národní infrastruktura pro elektronické
zadávání veřejných zakázek 

■ ■ Zpfiehlednit systém zadávání a vyhodnocování
vefiejn˘ch zakázek má novû vzniklá Národní in-
frastruktura pro elektronické zadávání vefiejn˘ch
 zakázek (NIPEZ). NIPEZ je modulárnû ãlenûná
sou stava informaãních systémÛ podporujících pro-
cesy elektronizace zadávání vefiejn˘ch zakázek.
Hlavním cílem je dosáhnout finanãních úspor sní-
 Ïením cen nakupovan˘ch komodit a sníÏením
transakãních nákladÛ spojen˘ch s procesy zadá-
vání vefiejn˘ch zakázek na stranû zadavatelÛ i do-
davatelÛ.
Systém bude zahrnovat informace o vefiejn˘ch za-
kázkách, elektronická trÏi‰tû a elektronické nástroje
pro zadávání vefiejn˘ch zakázek. Dále bude posky-
tovat programové fie‰ení, metodickou a technickou
podporu pfii elektronickém zadávání  na v‰ech úrov-
ních vefiejné správy a pro v‰echny kategorie zaká-
zek podle zákona o vefiejn˘ch zakázkách. 
Nov˘ nástroj vzniká v souladu s vládním programem
Smart Administration, podporovan˘m zejména In-
tegrovan˘m operaãním programem, jehoÏ cílem je
zlep‰it podmínky v˘konu vefiejné správy. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA
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1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

Vytvoření Národní digitální knihovny  

Národní knihovna České republiky 

299 937 000 Kč (příspěvek SF 44 990 700 Kč)

1. 1. 2008 – 31. 12. 2014

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby
územních politik, aktivita b)

Územní plán městyse Radomyšl

Městys Radomyšl

1 320 000 Kč (příspěvek SF 1 122 000 Kč)

27. 8. 2009 – 30. 6. 2010

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

Národní digitální knihovna

Zpfiístupnit bohemikální dokumenty ‰iroké vefiej-
nosti je zámûrem projektu Národní digitální kni-
hovny (NDK). Projekt zahrnuje tfii hlavní linie:

● 1. Digitalizace v˘znamné ãásti bohemikální
produkce 19.–21. století, tj. knih vydan˘ch na
území âeské republiky, napsan˘ch v ãe‰tinû nebo

pojednávajících o âesku. Celkem bude do konce
roku 2019 zdigitalizováno pfies padesát milionÛ
stran, tedy pfiibliÏnû 300 000 svazkÛ.

● 2. Dlouhodobé uloÏení dokumentÛ ve spo-
lehlivém digitálním úloÏi‰ti. ÚloÏi‰tû poskytne pro-
stor pro bezpeãné umístûní dosud digitalizovan˘ch
dokumentÛ i digitálních dokumentÛ vytvofien˘ch ãi
získan˘ch v rámci dal‰ích projektÛ.

● 3. Zpfiístupnûní digitálních dokumentÛ
v jednotném, uÏivatelsky vlídném rozhraní s vy-
sokou mírou moÏné personalizace. Z jednoho
místa budou pfiístupné digitalizované dokumenty
i placené on-line databáze knihovny. Bude tak k dis-
pozici jeden nástroj pro prohlíÏení rozsáhl˘ch
zdrojÛ poskytovan˘ch knihovnou.
Pfiednostnû se budou digitalizovat a zpfiístupÀovat
napfi. dokumenty 19. a 20. století, které jsou nejvíce
ohroÏeny degradací kyselého papíru, publikace uÏi-
vatelsky nejzajímavûj‰í a nejÏádanûj‰í od r. 1801 do
souãasnosti a uÏivatelsky nejzajímavûj‰í historické
dokumenty do roku 1801 (vãetnû pfiekladÛ pln˘ch
textÛ).
Projekt je jedním z pilífiÛ konceptu eCulture, kte-
r˘m sektor kultury v˘znamnû pfiispívá k naplÀování
cílÛ Smart Administration, vládního programu za-
mûfieného na zlep‰ení v˘konu vefiejné správy. 

Web s dal‰ími informacemi: www.ndk.cz ●

Územní plán městyse Radomyšl
■ ■ Cílem projektu bylo zaji‰tûní odborn˘ch prací
projektanta následujících po schválení zadání aÏ po
vypracování návrhu územního plánu mûstyse Ra-
domy‰l. Návrh územního plánu stanovil základní
koncepci rozvoje území mûstyse, ochrany jeho
hodnot, jeho plo‰ného a prostorového uspofiá-
dání, uspofiádání krajiny a koncepci vefiejné infra-
struktury. 
Návrh vymezuje zastavûné území, plochy a kori-
dory dopravní a technické infrastruktury a zasta-
viteln˘ch ploch, plochy pro bydlení, v˘stavbu,
obãanskou vybavenost, vefiejné prostranství, plo-
chy pro umístûní ãistiãky odpadních vod a vodo-
vod, plochy v˘roby, skladování a územního
systému ekologické stability. Plánované aktivity
realizoval zpracovatel územního plánu s autorizací
v oblasti zpracování územního plánu. Projekt je
urãen pro obyvatele  a zástupce vefiejné správy
mûstyse. Zastupitelstvo územní plán schválilo dne
30. 9. 2010 a územní plán byl vydán formou ve-
fiejné vyhlá‰ky. Územní plán byl po svém schválení
zvefiejnûn v celém rozsahu na webov˘ch stránkách
www.radomysl.net. ●

IOP – KVALITA ŽIVOTA




