
KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK
Poslední kvûtnov˘ den byla vyhlá‰ena nová

v˘zva v oblasti sociální integrace (aktivita b), zamûfiená
na investiãní podporu pfii zaji‰tûní dostupnosti tako-
v˘ch sluÏeb, které umoÏní návrat pfiíslu‰níkÛ nej-
ohroÏenûj‰ích sociálnû vylouãen˘ch romsk˘ch lokalit
zpût na trh práce a do spoleãnosti. Aktuální v˘zva (ãíslo
6) pfiiná‰í fiadu novinek, jeÏ mají pfiispût ke zpfiesnûní
pravidel poskytování dotace, a tím ke zjednodu‰ení
a zrychlení administrace pfiedkládan˘ch projektÛ. 

HOSPITAL KUKS ZNOVU OŽÍVÁ
Nedaleko mûsta Jaromûfie leÏí na bfiehu fieky

Labe malá obec s názvem Kuks. Svût by se o ní asi
nikdy nedozvûdûl, kdyby si ji za své letní sídlo ne-
vybral Franti‰ek Antonín ·pork (1662–1738), v˘-
znamn˘ mecená‰ umûní pfielomu 17. a 18. století.
Byl to právû on, kdo nechal na protûj‰ím bfiehu vy-
budovat ojedinûl˘ barokní komplex inspirovan˘
mnoha evropsk˘mi vzory.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA  PÍSKU – ZÓNA PORTYČ

Sídli‰tû Portyã pfiedstavuje obytnou zónu, která je
tvofiena hustou zástavbou panelov˘ch domÛ a bydlí
v ní více neÏ 16 % obyvatel mûsta Písek. Patfií tak
z hlediska poãtu obyvatel k nejvût‰ím a nejhustûji
obydlen˘m sídli‰tím mûsta. Zajímavostí na Portyãi
je, Ïe zde stojí jak nejstar‰í, tak nejmlad‰í panelov˘
dÛm ve mûstû.
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Víte, že 16. září bylo ze 7989 
přijatých žádostí o podporu v IOP 
již 7043 vybráno k podpoře? 
Na tyto schválené projekty
přispěje Evropská unie částkou
27,5 miliard Kč. 
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plnûní je komplikováno pfiedev‰ím vysok˘m rizi-
kem jejich opûtovného po‰kozování. I proto jen
málo obyvatel má k sídli‰ti takov˘ vztah, kter˘ by
vedl ke snaze se o lokalitu lépe starat a podílet se
na jejím rozvoji. Jen minimum vefiejn˘ch ploch a ze-
lenû je navíc umocnûno jejich absencí i v blízkém
okolí.
Tyto negativní stránky jsou dÛvodem nízké atrakti-
vity této lokality mezi obyvateli mûsta Písek. Síd-
li‰tû Portyã je vnímáno jako problematické území,
resp. nejhor‰í sídli‰tû ve mûstû, pro urãité pfiíjmové
skupiny obyvatel a mladé lidi je Portyã neÏádoucím
místem pro bydlení. Díky tomu jsou ceny místních
nemovitostí v porovnání s ostatními byty v panelo-
v˘ch domech ve mûstû relativnû nízké.
Na podzim 2005 bylo zahájeno zpracování nové
koncepce regenerace sídli‰tû. Probûhlo dotazníkové

Dal‰í negativní stránkou sídli‰tû je jeho pfiehu‰tûní,
které dosahuje míry bûÏnû dosahované v centrech
mûst, nikoliv v‰ak v jejich okrajov˘ch ãástech. Tato
hustota vede k fiadû konfliktÛ a problémÛ plynou-
cích z bûÏného Ïivota – hluk dûtí, odjíÏdûjících a pfii-
jíÏdûjících aut apod. Souvisejícím problémem je
nedostatek voln˘ch ploch napfiíklad pro parkování,
vefiejnou zeleÀ a trávení volného ãasu. Slab˘m mís-
tem sídli‰tû je také jeho monofunkãnost – jedná se
v podstatû o lokalitu koncentrovaného bydlení,
ve které zcela chybí dal‰í funkce patfiící k v‰ednímu
Ïivotu (zamûstnání, odpolední sport, park apod.).
Ty je v‰ak velmi obtíÏné doplnit, moÏností by bylo
vyuÏití ploch v okolí.
Stávající vefiejné plochy, pfiedev‰ím plochy zelenû,
ale i dal‰í mobiliáfi, jsou jen minimální a pÛsobí
velmi zanedban˘m dojmem. Jejich zlep‰ení a do-

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou jedenácté číslo
informačního čtvrtletníku IOP pod lupou,
který vám přináší informace o aktuálním
dění v Integrovaném operačním pro-
gramu opět více zaměřené jen na  některé
oblasti, o kterých jsme se nezmiňovali
v předešlých číslech.
V Integrovaném operačním programu se
podpora zaměřuje i na zlepšení prostředí
v problémových sídlištích, která přispěje

ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení. Podpora se soustřeďuje na kom-
plexní revitalizace či regenerace prostředí sídlišť ve městech nad 20.000 oby-
vatel s hrozícími problémy, které by mohly v případě vyšší koncentrace
sociálně znevýhodněných rodin vyústit v sociální vyloučení. Téma, které je
v naší zemi více než aktuální a mnohokráte nekomplexně řešeno či řešeny jen
následky velkých problémů. Někdy i informace v masmédiích, jakým způso-
bem se prostřednictvím evropských prostředků tato oblast rozvíjí, jsou velmi
zkreslené a nepřispívají k uklidnění bouřlivé diskuse. Jelikož MMR (řídicí orgán
IOP) spolu s městem Písek pořádá počátkem října konferenci zaměřenou na
 Integrované plány rozvoje měst, představujeme v aktuálním čísle jednu
z úspěšných realizací IPRM – zónu Portyč města Písek. Navíc si chceme pro-
střednictvím diskuse na konferenci udělat bilanci, co všechno bylo účelně
 provedeno a co lépe uchopit. S těmito Integrovanými plány rozvoje měst jsou
totiž spojené nejen evropské prostředky z jednoho operačního programu
(IOP), ale i z dalších operačních programů, které vhodně doplňují naplnění

Integrovaný plán rozvoje města Písku –
zóna Portyč

Sídliště Portyč představuje obytnou zónu, která je tvořena hustou zástavbou panelových domů a bydlí 
v ní více než 16 % obyvatel města Písek. Patří tak z hlediska počtu obyvatel k největším a nejhustěji
obydleným sídlištím města. Zajímavostí na Portyči je, že zde stojí jak nejstarší, tak nejmladší panelový
dům ve městě. Nejrozsáhlejší výstavba proběhla na sídlišti v 80. letech, kdy panelové domy zahustily akce p -
 tovatelné  dimenze obytného prostředí. Naprostá většina domů je již na hranici své životnosti, kterou je
možné prodlou žit (v odpovídající kvalitě) pouze jejich regenerací. Zatímco na ostatních sídlištích byla již
alespoň částečná regenerace zahájena, sídliště Portyč bylo z tohoto pohledu výjimkou.

cílů těchto plánů měst, ale jsou tam i vazby na veřejné národní zdroje, které posilují
efekt činností či úprav v rámci této oblasti.
V rubrice Okénko do regionu, která je v tomto čísle zaměřená na projekty realizované
z IOP v regionu Severovýchod, vás tentokrát seznámíme s historií a současně i revita-
lizací hospitalu v Kuksu. Ten, především díky výzdobě areálu, patří mezi nejvýznam-
nější barokní památky ve střední Evropě. Během projektu zaměřeného na oživení
Kuksu vzniknou v areálu také prostory pro mladé a začínající umělce, kteří budou moci
navázat na sochařské umění Matyáše Bernarda Brauna a dalších významných umělců,
kteří zde působili. 
Pochopitelně se zabýváme velmi silně naplněním cílů IOP a v této souvislosti i smys-
luplným čerpáním evropských prostředků, protože konec tohoto roku bude bilanco-
váním, zda se nám podařilo všechny získané prostředky pro příslušné období vyčerpat.
Nicméně vzhledem k tomu, že jsme v polovině současného programového období
(2007–2013),  již se velmi intenzivně připravuje programové období další (2014–
2020). K optimálnímu nastavení nového programového období přispívají i zkušenosti,
které jsme nabyli doposud v rámci realizace projektů v IOP. Mezi základními vstupy pro
přípravu nového období je primární nastavení věcných témat a jejich provázanost,
které potřebuje Česká republika realizovat, a současně zapadají do strategických zá-
měrů EU. Mezi jinými se dále připravují i návrhy na legislativní úpravy nejen na ev-
ropské, ale i národní úrovni, které pomohou zjednodušit celý systém čerpání
evropských prostředků, a v neposlední řadě se bude připravovat struktura programů,
aby byla také co nejjednodušší.
Budeme se snažit průběžně vás o všech aktuálních věcech spojených s IOP informovat
a pomáhat vám v případě, že jste s tímto programem v některých směrech propojeni.

Ing. Lumíra Kafková
řídicí orgán IOP  
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‰etfiení ve v‰ech domácnostech (vrátilo se 234 vy-
plnûn˘ch dotazníkÛ), probûhla dvû vefiejná setkání
s obyvateli sídli‰tû. Na základû tûchto informací
vznikla v dubnu 2006 „studie regenerace“, která se
stala v˘chozím podkladem pro zpracování Integro-
vaného plánu rozvoje mûsta Písku – zóna Portyã.
Integrovan˘ plán rozvoje mûsta vznikl v roce 2008
a jeho cílem je revitalizovat kompletnû vefiejné pro-
stranství na sídli‰ti Portyã a regenerovat bytové
domy ÏadatelÛ o podporu.
Mûsto Písek mûlo po schválení IPRM pfiipraveny dva
projekty na revitalizaci vefiejného prostranství se sta-
vebním povolením, a proto mohlo ihned zaãít s je-
jich realizací. Bylo prvním mûstem, které pfiedloÏilo
v oblasti intervence osy 5.2 Integrovaného operaã-
ního programu hotov˘ projekt.

Revitalizace sídli‰tû – zóny Portyã je rozdû-
lena na sedm samostatn˘ch projektÛ:
■ 5 úprav vnitroblokÛ, 
■ mûstsk˘ kamerov˘ monitorovací systém,
■ protipovodÀová opatfiení na fiece Otavû a potoku

Jiher. 
Tfii projekty (dva vnitrobloky a mûstsk˘ kamerov˘
systém) jsou jiÏ ukonãeny, jeden je v realizaci a dal‰í
dva se v tuto chvíli projekãnû pfiipravují. S posled-
ním projektem protipovodÀového opatfiení, které
je pro tuto zónu velmi dÛleÏité, plánuje mûsto za-
poãít v prÛbûhu roku 2012.
Regenerace bytov˘ch domÛ zahrnuje pfiedev‰ím
kompletní zateplení bytov˘ch domÛ v zónû IPRM.
Doposud je realizováno zateplení v 288 bytech. Na
podzim tohoto roku mûsto pfiipravuje vyhlá‰ení

dal‰í v˘zvy pro ostatní zájemce o dotaci v oblasti re-
vitalizace bytov˘ch domÛ.
Realizace integrovaného plánu rozvoje mûsta Písku
– zóna Portyã je zhruba v jedné tfietinû. Je proto je‰tû
pfiedãasné hodnotit, jak˘ dopad bude mít na sídli‰tû,
jeho obyvatele a Písek jako celek. Z realizovan˘ch
projektÛ se dá usuzovat, Ïe vût‰ina obãanÛ sídli‰tû,
a to i pfies doãasná omezení, tento projekt vítá a vidí
v nûm zlep‰ení kvality Ïivota v místû, kde bydlí, a zá-
roveÀ si jsou v‰ichni vûdomi celkového pozitivního
dopadu na image celého mûsta Písek. ●

Ing. PETR JELÍNEK,
odbor rozvoje, investic a majetku 

města Písek, manažer IPRM
Mgr. JAKUB HORÁČEK, 

řídicí orgán IOP, MMR
Foto Dagmar Pavlíková
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Kutnohorský Nový Maják
NĚKOLIK SLOV K NOVÉ VÝZVĚ IOP 3.1b ÚVODEM
Poslední kvûtnov˘ den vyhlásilo MPSV novou v˘zvu v oblasti sociální integrace (aktivita b), zamûfienou na investiãní podporu pfii
zaji‰tûní dostupnosti takov˘ch sluÏeb, které umoÏní návrat pfiíslu‰níkÛ nejohroÏenûj‰ích sociálnû vylouãen˘ch romsk˘ch lokalit
zpût na trh práce a do spoleãnosti. V˘zva (ãíslo 6) pfiiná‰í celou fiadu novinek, které mají pfiispût ke zpfiesnûní pravidel poskyto-
vání dotace, a tím ke zjednodu‰ení a zrychlení administrace pfiedkládan˘ch projektÛ. Pfiiná‰í také roz‰ífiení území dopadu pod-
pory. Zru‰ení omezení podpory pouze na lokality, kde pÛsobí Agentura pro sociální zaãleÀování, umoÏÀuje podávat projekty
zamûfiené na vznik a rozvoj sociálních sluÏeb a fakultativních ãinností na nû navázan˘ch ve vylouãen˘ch lokalitách na území celé
âR kromû Prahy. Ministerstvo práce a sociálních vûcí jako vyhla‰ovatel v˘zvy spatfiuje v odstranûní pfiesného v˘ãtu mûst, obcí a re-
gionÛ pfiíleÏitost podpofiit projekty zamûfiené na tvorbu, roz‰ífiení ãi inovace sociálních sluÏeb v místech, kde bude krajsk˘ rom-
sk˘ koordinátor identifikovat potenciální hrozbu sociálního vylouãení. Dal‰í v˘znamnou zmûnou v podmínkách v˘zvy je nav˘‰ení
horní hranice podpory na 25 milionÛ korun. Zv˘‰ení horní hranice umoÏní realizovat rozsáhlej‰í integraãní projekty bez nutnosti
v˘razného spolufinancování ze strany Ïadatele ãi umûlého rozdûlování projektov˘ch zámûrÛ do více projektÛ.
Celkov˘ objem finanãních prostfiedkÛ alokovan˘ch ve v˘zvû ãíslo 6 ãiní 260 433 287 Kã, z toho 221 368 294 Kã tvofií pfiíspûvek ze
Strukturálních fondÛ  Evropské unie a zbytek 39 064 993 Kã bude hrazen z prostfiedkÛ státního rozpoãtu âeské republiky.
Od poãátku programového období je cílem aktivity 3.1b vytvofiení zázemí pro efektivní, fungující a potfiebám pfiíslu‰níkÛ vylou-
ãen˘ch lokalit odpovídající síÈ sociálních sluÏeb a na nû navázan˘ch fakultativních ãinností, která zajistí sociální integraci obyva-
telÛm sociálnû vylouãen˘ch lokalit. Díky zmínûn˘m opatfiením má nová v˘zva ambici roz‰ífiit své cíle do co moÏná nejvût‰ího
poãtu sociálnû vylouãen˘ch lokalit v âR a pfiispût vût‰ím objemem financí v místech s odpovídající potfiebou.
V souvislosti s vyhlá‰ením nové v˘zvy se naskytla vhodná pfiíleÏitost zrekapitulovat pfiedchozí v˘zvu, a aby bylo bilancování kon-
krétní, dovolujeme si pfiedstavit jeden z úspû‰n˘ch projektÛ.

SOCIÁLNÍ INTEGRACE VYLOUČENÝCH
OBYVATEL V KUTNÉ HOŘE
Malebné stfiedoãeské mûsto Kutná Hora je známé
pro své kulturnû-architektonické bohatství. Málokdo
v‰ak tu‰í, Ïe patfií mezi jednu ze sociálnû vylouãe-
n˘ch romsk˘ch lokalit v âeské republice, která byla
identifikována v rÛzn˘ch studiích, mj. v Anal˘ze so-
ciálnû vylouãen˘ch romsk˘ch lokalit a absorpãních
kapacit subjektÛ pÛsobících v této oblasti. Integrací
obyvatel místních sociálnû vylouãen˘ch lokalit se
dlouhodobû zab˘vá Oblastní charita Kutná Hora
a v poslední dobû se této problematice vûnuje také
mûstsk˘ úfiad. Dokladem existence sociálnû vylou-
ãen˘ch lokalit je také fakt, Ïe Kutná Hora patfií k nû-

kolika vybran˘m lokalitám, kde pÛsobí Agentura pro
sociální zaãleÀování. 
V rámci dotace z IOP 3.1b je v tomto historickém
mûstû realizován projekt sociálního centra s názvem
Nov˘ Maják. Projekt Oblastní charity Kutná Hora za-
hrnuje nákup a rekonstrukci unikátního historic-
kého domu v centru mûsta. Novû vzniklé sociální
centrum navazuje na ‰irokou paletu aktivit realizo-
van˘ch místní charitou nejen pro pfiíslu‰níky sociálnû
vylouãen˘ch lokalit. Díky projektu vznikne zázemí
pro tfii sociální sluÏby: nízkoprahové zafiízení pro
dûti a mládeÏ, sociálnû aktivizaãní sluÏby,  odborné so-
ciální poradenství a fakultativní ãinnosti: hudební
krouÏek, poãítaãov˘ krouÏek a rukodûlná dílna. Pro-

jekt navazuje na stávající sociálnû-integraãní aktivity
realizované Oblastní charitou. Novû vybudované pro-
story umoÏní roz‰ífiení nabídky poskytovan˘ch soci-
álních sluÏeb, nav˘‰ení kapacity souãasného centra
Maják a tedy zv˘‰ení dostupnosti sluÏeb pro vût‰í po-
ãet uÏivatelÛ. Pfiínosem projektu je také vyuÏití sy-
nergického efektu, kter˘ s sebou pfiiná‰í provoz více
sociálních sluÏeb soustfiedûn˘ch na jednom místû
„pod jednou stfiechou“. Navíc umístûní zafiízení v cen-
tru mûsta zv˘‰í dostupnost provozovan˘ch sluÏeb pro
pfiíslu‰níky sociálnû vylouãen˘ch romsk˘ch komunit
z rÛzn˘ch mûstsk˘ch ãástí i nejbliÏ‰ího okolí.
Dal‰ím inovativním prvkem pfiedkládaného pro-
jektu je rozvoj terénních programÛ, které spoãívají
v pfiímé práci s klienty v jejich pfiirozeném prostfiedí.
K náplni práce terénních pracovníkÛ bude patfiit také
kontaktování potenciálních klientÛ centra Nov˘
Maják mezi obyvateli sociálnû vylouãen˘ch lokalit.
SluÏba má za cíl zachytit do sítû sociálních sluÏeb co
moÏná nej‰ir‰í poãet klientÛ vãetnû tûch, ktefií by
tuto sluÏbu jinak sami nevyhledali. Díky tomu bude
moÏné zlep‰it sociální situaci vût‰ího poãtu pfiíslu‰-
níkÛ romské komunity. Zpoãátku se terénní sluÏba
bude zamûfiovat zejména na doprovod dûtí do cen-
tra Nov˘ Maják a zaji‰tûní jejich bezpeãného návratu
po skonãení programu do rodin. Postupnû bude tato
odpovûdnost pfiedávána na rodiãe, pfiípadnû na
star‰í dûti, ãímÏ vzrostou jejich kompetence v oblasti
zodpovûdnosti a hospodafiení s ãasem. âinnost te-
rénních pracovníkÛ má také pfiispût k roz‰ifiování in-
formovanosti o novém centru a tedy i k nasmûrování
potenciálních klientÛ do sociálního centra. 

DvÛr objektu – stav pfied rekonstrukcí
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Projekt získal podporu nejen od Agentury pro soci-
ální zaãleÀování a od krajského romského koordi-
nátora, ale také od mûsta Kutná Hora a nezis  kového
sektoru (obãanské sdruÏení Prostor). S mûstem a ob-
ãansk˘m sdruÏením Prostor uzavfiela Oblastní charita
partnerskou smlouvu. Jednoznaãná a ‰iroká pod-
pora projektu (zejména spolupráce s mûstem) uka-
zuje ochotu zainteresovan˘ch subjektÛ bojovat s ne-
bezpeãím sociálního vylouãení a je zárukou
fungování centra v del‰ím ãasovém horizontu, neÏ
poÏadují podmínky v˘zvy. Projekt je v souladu s lo-
kálními strategiemi (Komunitním plánem a Integro-
van˘m plánem rozvoje mûsta) i s národní strategií so-
ciálního zaãleÀování.

Oblastní charita získala na projekt Nov˘ Maják dotaci
v rámci IOP 3.1b) v celkové v˘‰i 11 528 890 Kã. Díky
projektu bude v zrekonstruovaném historickém ob-
jektu v centru mûsta umístûno nízkoprahové zafií-
zení pro dûti a mládeÏ a dal‰í v˘‰e zmínûné sociální
sluÏby. V novû vybudovaném sociálním centru bude
uÏivatelÛm k dispozici herna pro star‰í dûti a mládeÏ,
místnost pro novû vzniklou rukodûlnou dílnu, spo-
leãenská místnost, místnost pro hudební aktivity,
místnost pro volnoãasové aktivity, místnost pro vzdû-
lávací aktivity a prostory pro venkovní akce men‰ího
rozsahu. V prvním patfie sociálního centra bude pro-
vozován pfied‰kolní klub, ve kterém bude umístûna
herna pro men‰í dûti, místnost pro vzdûlávací a tvo-

fiivé aktivity vãetnû logopedie a individuální práce
s klienty. Poslední patro centra bude slouÏit jako zá-
zemí pro zamûstnance zafiízení. Vybudované sociální
centrum Nov˘ Maják roãnû poskytne sociální sluÏbu
350 obyvatelÛm vylouãen˘ch lokalit. 

INVESTIČNÍ PROJEKTY DO SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB A ELIMINACE SOCIÁLNÍHO 
VYLOUČENÍ 
Do první v˘zvy IOP 3.1b se pfiihlásilo 29 projektÛ ze
‰esti krajÛ âR, které byly zamûfiené na pobytové
i ambulantní sociální sluÏby. Nové nastavení v˘zvy,
nav˘‰ení maximální v˘‰e dotace a zru‰ení pfiesného
v˘ãtu lokalit lépe odráÏí promûnlivou situaci v soci-
álnû vylouãen˘ch lokalitách. S ohledem na roz‰ífiení
území dopadu podpory oãekává ministerstvo práce
a sociálních vûcí pfiíliv nov˘ch projektÛ, které pfii-
spûjí k fie‰ení situace ve vylouãen˘ch lokalitách po
celé âeské republice. Investice do sociálních sluÏeb
pochopitelnû nevyfie‰í tíÏivou situaci obyvatel soci-
álnû vylouãen˘ch lokalit okamÏitû, na druhou stranu
novû vzniklé sociální sluÏby mohou b˘t nástrojem
zmírÀování tíÏivého problému sociálního vylouãení.
K dosaÏení vytyãeného cíle – sociální integrace vy-
louãen˘ch lokalit – je nezbytná komplexní promûna
zaÏit˘ch stereotypÛ ve spoleãnosti vût‰inové i vy-
louãené, k ãemuÏ, jak doufáme, pfiispûjí také aktivity
podpofiené z IOP 3.1b, které se mohou stát impul-
zem pro celou fiadu dal‰ích krokÛ a zmûn. ●

Mgr. MIROSLAV NEDOROSTEK, 
odbor implementace fondů EU, MPSVInteriér objektu – stav pfied rekonstrukcí

Pohled z ulice – stav pfied rekonstrukcí
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Hrabû ·pork byl synem vestfálského vojáka, kter˘
cel˘ Ïivot trpûl komplexem svého nízkého pÛ-
vodu. To se v‰ak kladnû odrazilo v jeho pozdûj‰í
ãinnosti. Aby se zalíbil ‰lechtû, která ho okázale
pfiehlíÏela, investoval nemalé prostfiedky do vybu-
dování v˘znamného a ve svûtû ojedinûlého areálu.
Ve sv˘ch plánech rozhodnû ne‰etfiil. Na stavbû hra-
bûcí rezidence na vybudování kukského hospitalu
se podílel napfiíklad italsk˘ architekt G. B. Alliprandi.
Byla to v‰ak pfiedev‰ím v˘zdoba areálu, která zafia-
dila hospital mezi nejv˘znamnûj‰í barokní pa-
mátky ve stfiední Evropû. Pracovali zde umûlci,

jako sochafi Matyá‰ Bernard Braun, rytec Michael
Heinrich Rentz nebo malífi Petr Brandl.
V kukském hospitalu se peãovalo o nemohoucí aÏ
do konce 60. let minulého století. Tradiãnû vlivem
novû nastolen˘ch pomûrÛ v tehdej‰ím âeskoslo-
vensku zaãal areál chátrat, protoÏe se do nûj nijak
neinvestovalo a prakticky nebyl udrÏován. Mûl je-
diné ‰tûstí v tom, Ïe se zde na ãas usídlil  archiv.
V souãasné dobû patfií tato národní kulturní pa-
mátka do správy Národního památkového ústavu
územního odborného pracovi‰tû v Josefovû.
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Hospital Kuks znovu ožívá

Nedaleko města Jaroměře leží na břehu řeky Labe malá obec s názvem Kuks. Svět by se o ní asi nikdy nedo-
zvěděl, kdyby si ji za své letní sídlo nevybral František Antonín Špork (1662–1738), významný mecenáš
umění přelomu 17. a 18. století. Byl to právě on, kdo nechal na protějším břehu vybudovat ojedinělý
barokní komplex inspirovaný mnoha evropskými vzory. Svým způsobem dokázal ambiciózní hrabě Špork
vytvořit ve světě neobvyklou symbiózu světského a duchovního života. Na jednom břehu Labe díky němu
vzkvétaly lázně, jejichž přirozeným centrem se stal zámek, mimo jiné letní sídlo hraběte, a na druhém
břehu postavil areál, jemuž po stránce architektury i duchovního života vévodil klášter, na který navazoval 
charitativní hospital s velkou zahradou a hřbitovem. V roce 1743 byl do hospitalu uveden řád Milosrdných
bratří, který se zde začal starat převážně o vojenské vysloužilce na základě stanov Hospitální nadace Fran-
tiška Antonína Šporka.



Projekt Kuks Granátové jablko má za cíl obno-
vit jedineãn˘ komplex barokního hospitalu, vãetnû
hospitální zahrady, souvisejících budov i technic-
kého zázemí, a vyuÏívat jej v kontextu s tím, k ja-
kému úãelu byl kdysi zbudován. Mûlo by zde
vzniknout kulturnû vzdûlávací centrum, které náv-
‰tûvníkÛm pfiiblíÏí zejména hospitální tradici, ale
i dal‰í aspekty tehdej‰ího Ïivota. 
Projekt bude realizován v rámci Integrovaného ope-
raãního programu (2007–2013) a mûl by b˘t do-
konãen do konce roku 2014. Celkové zpÛsobilé
v˘daje projektu ãiní více neÏ 440 milionÛ korun. 

Národní památkov˘ ústav pfiipravil kromû staveb ních
a technick˘ch prací program na vyuÏití areálu, a to
v nûkolika rovinách. Podle slov fieditele NPÚ, územnû
 odborného pracovi‰tû v Josefovû, Ing.  Oldfiicha Pe‰ka,
nabízí projekt partnerÛm „ãasoprostor“, ve kterém
budou moci moderním zpÛsobem realizovat kul-
turnû vzdûlávací programy urãené nejen pro turisty,
ale i pro studenty, Ïáky ãi umûlce. ProtoÏe souãástí
areálu byla vÏdy zahrada, ve které milosrdní bratfii
pûstovali ovoce a pfiedev‰ím byliny, bude tato ãin-
nost obnovena, vãetnû praktick˘ch ukázek toho,
jak se jednotlivé byliny zpracovávají a vyuÏívají. Jed-
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ním z partnerÛ projektu je napfiíklad Farmaceutická
fakulta UK v Hradci Králové. Pod její hlaviãkou zde
dlouhodobû pÛsobí âeské farmaceutické muzeum
navazující na souãasnou expozici historické barokní
lékárny. V areálu vzniknou také prostory pro mladé
a zaãínající umûlce, ktefií budou moci navázat na so-
chafiské umûní Brauna a jin˘ch v˘znamn˘ch
umûlcÛ. Postupnû a za provozu by se mûla restau-
rovat malífiská v˘zdoba v nejdel‰í chodbû hospi-

talu (150 metrÛ), kde je na 52 obrazech znázornûn
impozantní Tanec smrti ve v‰ech jeho podobách.
Náv‰tûvníci tak na vlastní oãi uvidí zpÛsob práce re-
staurátorÛ. Mezi dal‰í partnery patfií samozfiejmû
obec Kuks, dále ZU· F. A. ·porka v Jaromûfii, která
chce v areálu rozvíjet vztah dûtí k divadlu, také
 Domov sv. Josefa v Îirãi u Dvora Králové, kter˘ pe-
ãuje o nemocné s roztrou‰enou sklerózou, pfiíro-
dovûdná sekce V˘chodoãeského muzea v Hradci
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SF – strukturální fondy

Přehled čerpání prostředků v IOP vzhledem k regionu soudržnosti Severovýchod

Stav projektu /
žádosti o platbu Počet Podíl SF (Kč) Veřejné prostředky celkem % k celkové alokaci Oblast

Předložené projekty
7 971 44 688 704 762 52 744 869 274 110% ČR
1 444 7 837 988 303 9 252 375 878    N/A NUTS2 – Severovýchod

Schválené projekty 7 017 27 259 994 249 32 074 955 120 58% ČR
1 256 3 834 175 595 4 510 796 904 N/A NUTS2 – Severovýchod

Předložené žádosti 6 739 7 414 570 082 8 362 401 498 13% ČR
o platbu 1 206 1 262 896 725 1 426 984 286 N/A NUTS2 – Severovýchod

Finančně ukončené 5 391 4 427 246 716 5 060 570 843 9% ČR
projekty 962 984 504 249 1 124 412 622 N/A NUTS2 – Severovýchod

Králové, která bude v hospitalu pozorovat a studo-
vat Ïivot usídlen˘ch netop˘rÛ a jin˘ch ÏivoãichÛ,
atd. Vzhledem k tomu, Ïe v areálu jsou krásné
sklepy, „chceme je vyuÏít pro vzdûlávání z oblasti

v˘roby, skladování i uÏívání vína“, fiíká Oldfiich
Pe‰ek a dodává, Ïe „jsou zde rovnûÏ pomûrnû za-
chovalé depozitáfie, ve kter˘ch je jiÏ nyní uloÏeno
nûkolik tisíc svazkÛ knih a dokumentÛ, které bu-

dou studovány a zpracovávány“. V projektu je pa-
matováno i na technické zázemí a ubytování pro nû-
kolikadenní vzdûlávací kurzy. ●

IVAN SKLENÁŘ
Foto autor a archiv NPÚ

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

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

3.1 Služby v oblasti sociální integrace   
c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,

zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazo-
vání a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

4.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
a)  zavedení národního informačního systému
b)  zavádění a informační podpora národních a meziná-

rodních standardů ve službách cestovního ruchu
c)  podpora marketingu na národní úrovni a tvorby

zdrojových databází
e)  podpora prezentace ČR jako destinace cestovního

ruchu

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

6. 6. 2011

7. 7. 2011

29. 7. 2011

11. 11. 2009

11. 11. 2009

7. 9. 2011

22. 5. 2009

30. 6. 2013

30. 6. 2013

29. 6. 2012

31. 10. 2011

30. 6. 2013

N/A

N/A

Obce, NNO

Kraje, obce

FO, PO, NNO (obecně prospěšná
společnost a evidovaná [církevní] PO) 

Kraje a jimi zřizované organizace

OSS v oblasti služeb zaměstnanosti

OSS a jimi zřizované příspěvkové
organizace

Obce, vlastníci bytových domů, NNO

260,4

803,0

220,3

168,0

961,3

986,7

4 111,8 
(podíl ERDF)

Oblast podpory
Zahájení příjmu

žádostí
Ukončení příjmu

žádostí

Alokace na výzvu
(ERDF+SR)

v mil. Kč
Typ oprávněného žadatele

Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. Žadatelé budou o ukončení výzvy informování 20 pracovních dní předem.
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj
SR Státní rozpočet

OTE VŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPER AČNÍM PROGR AMU
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?
■ ■  1. Realizace zakázek – V˘bûrová fiízení 
Îadatel je pfii v˘bûru dodavatelÛ vÏdy povinen postupo-
vat v souladu s Metodikou zadávání zakázek pro IOP (pfií-
loha ã. 9 Pfiíruãky pro Ïadatele a pfiíjemce). 
V˘bûrová fiízení je tedy za splnûní dan˘ch podmínek
a podmínek obecné zpÛsobilosti v˘dajÛ moÏné reali-
zovat jiÏ pfied podáním Ïádosti o dotaci (projektové Ïá-
dosti). Zaji‰tûní realizace  V¤  pfied registrací projektu
je nezpÛsobilé. 
V˘bûrová fiízení na projektanta, zhotovitele stavby a do-
davatele zboÏí ãi sluÏeb musí b˘t realizována  pfied
schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo pfied
schválením zmûn tohoto Rozhodnutí. DodrÏení da-
n˘ch postupÛ je zásadní pro zpÛsobilost nákladÛ. Do-
poruãujeme jiÏ pfii pfiípravû v˘bûrového fiízení
konzultovat postup a dokumentaci s pracovníky P-CRR. 

■ ■  2.  Jaká je udrÏitelnost v˘sledkÛ projektu a na
co se vztahuje? 
UdrÏitelnost po dobu 5 let od ukonãení realizace pro-
jektu se vztahuje na v˘stupy a indikátory projektu
(napfi. 30% podíl pracovních míst na celkovém poãtu
zamûstnancÛ). Hodnoty indikátorÛ, které uvede Ïada-
tel v Ïádosti, jsou pro nûj závazné. 
ZároveÀ je souãástí podmínek Rozhodnutí o posky-
tnutí dotace povinnost pfiíjemce po dobu realizace
a udrÏitelnosti fungovat v reÏimu sociálního podniku.
Pfiíjemce je také povinen uchovat majetek financovan˘
z dotace, se kter˘m nesmí bez pfiedchozího souhlasu
MPSV nakládat (napfi. pronájem, pÛjãka atp.). 

■ ■  3. Validace ARES v Benefit7+  – mohu podat 
Ïádost, kdyÏ nemám Iâ? 
Pfii validaci ARES u novû vznikl˘ch subjektÛ je nezbyt-
nou podmínkou finalizace projektové Ïádosti v Bene-
fitu7+ vyplnûní identifikaãního ãísla (Iâ) Ïadatele. 
Oprávnûn˘m Ïadatelem mÛÏe b˘t pouze právnická
nebo fyzická osoba, registrovaná v âR, tj. osoba, která
má vlastí Identifikaãní ãíslo ekonomického subjektu
(tzv. Iâ). 

■ ■  4. Indikátor Poãet podpofien˘ch osob vs. Poãet
úspû‰nû podpofien˘ch osob 
Indikátor Poãet podpofien˘ch osob vyjadfiuje celkov˘
poãet vytvofien˘ch pracovních míst v rámci projektu,
tzn. poãet pracovních míst v‰ech zamûstnancÛ, ktefií
jsou financováni v rámci projektu na sociální ekono-
miku. Tento indikátor zahrnuje kromû osob z cílov˘ch
skupin i dal‰í osoby napfi. projektového manaÏera. 
Indikátor Poãet úspû‰nû podpofien˘ch osob pak za-
hrnuje pouze osoby z cílov˘ch skupin, které získají
díky realizaci projektu zamûstnání. 

■ ■  5. Rozsah Investiãního zámûru – studie 
V ãásti V. Podnikatelského plánu Ïadatel pfiedkládá in-
formace o technickém fie‰ení projektu prostfiednictvím
investiãního zámûru. V pfiíruãce pro Ïadatele a pfií-
jemce (s. 30–32) je uvedena doporuãená struktura in-
vestiãního zámûru pro rÛzné typy akcí. V pfiípadû
pfiekroãení maximálního moÏného rozsahu Podnika-
telského plánu (17 stran) doporuãujeme investiãní
zámûr – studii zafiadit jako pfiílohu plánu. Investiãní
zámûr je povinnou souãástí investiãního projektu. 

■ ■  6. Je stanoven max. limit nákladovosti na 
1 pracovní místo? Urãuje se v˘‰e podpory podle poãtu
nov˘ch pracovních míst? 
Aktivitou c) podporovanou v oblasti intervence 3.1 Inte-
grovaného operaãního programu je zaji‰tûní investiãní
pomoci pro podporu a rozvoj sociálního podnikání.
Jedná se o podporu inovativních aktivit, které umoÏní so-
ciálnû vylouãen˘m osobám a osobám ohroÏen˘m sociál-
ním vylouãením vstup na trh práce a do podnikatelského
prostfiedí. Tato podpora nemÛÏe b˘t chápana jako do-
tace na zfiízení pracovních míst pro znev˘hodnûné za-
mûstnance, ale jde o investiãní podporu vznikajících
a udrÏiteln˘ch podnikatelsk˘ch aktivit, v rámci nichÏ
se bude ovûfiovat koncept sociálního podnikání.
Ve v˘zvû jsou podporovány subjekty podnikající v rÛz-
n˘ch a velmi rozmanit˘ch oborech a není tedy moÏné
urãit prÛmûrn˘ náklad na 1 zamûstnance/1 pracovní
místo. Îadatel je v‰ak povinen v Ïádosti odÛvodnit v˘‰i
poÏadavku, toto zdÛvodnûní je následnû pfiedmûtem
hodnocení. 
Ekonomická efektivnost je posuzována u kaÏdého pro-
jektu zvlá‰È vzhledem k charakteru podnikání a pro-
vozu, inovativnosti projektu, nákladnosti pofiizovaného
vybavení a zejména specifikÛm cílové skupiny (za-
mûstnanci se znev˘hodnûním). 

■ ■  7. Pfiihlá‰ení se k principÛm sociální ekonomiky 
Souãástí dokladu o právní subjektivitû (OSVâ formou
ãestného prohlá‰ení) jsou také dokumenty, ze kter˘ch
vypl˘vá, Ïe se Ïadatel pfiihlásil k principÛm sociální eko-
nomiky. Îadatel v nich uvede: formulaci obecnû pro-
spû‰ného cíle spoleãnosti, deklaraci zamûstnání osob
z cílov˘ch skupin v min. mífie 30 % na celkovém poãtu
zamûstnancÛ, konkrétní informace o zpÛsobu zapojení
cílové skupiny do rozhodovacích procesÛ, popis napl-
Àování principu lokalizace (popis zapojení do místních
iniciativ, specifikace vyuÏití místních zdrojÛ a identifi-
kace místních potfieb), popis vyuÏití zisku vãetnû uve-
dení % míry reinvestice. Principy sociální ekonomiky
musí b˘t vztaÏeny na Ïadatele (obecné definice bez pfií-
mého vztahu na Ïadatele nebudou akceptovány). 

Pokud není moÏné zajistit pfii podání Ïádosti, aby byly
principy zakotveny v zakládacích dokumentech, je
moÏné doloÏit ãestné prohlá‰ení, kde Ïadatel kon-
krétnû popí‰e v˘‰e uvedené. Následnû dodá podklady
(napfi. dodatek ke spoleãenské smlouvû, ãi zápis
z valné hromady atp., pfied schválením Rozhodnutí
o poskytnutí dotace). 

■ ■ 8. Etapizace projektu 
Realizace projektu probíhá prostfiednictvím etap. Do-
poruãujeme ÏadatelÛm si zvolit jednoetapové projekty. 
V pfiípadû nákupu nemovitosti a její  rekonstrukce a vy-
bavení je doporuãeno rozdûlit realizaci projektu na 2
etapy. Délka etapy nesmí b˘t krat‰í neÏ 3 mûsíce a del‰í
neÏ 12 mûsícÛ s v˘jimkou 1. etapy, která mÛÏe trvat
i více neÏ 12 mûsícÛ. 
1. etapa projektu zahrnuje pfiípravnou fázi projektu
a nesmí b˘t ukonãena pfied schválením Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace. Od schválení Rozhodnutí o poskytnutí
dotace by mûla etapa trvat je‰tû min. 1 mûsíc. Pokud pfií-
jemce poÏaduje úhradu mzdov˘ch v˘dajÛ projektového
manaÏera za poslední mûsíc realizace projektu, musí si
naplánovat termín ukonãení realizace aÏ po pfiedpoklá-
dané úhradû poslední mzdy manaÏera. Tedy v tomto po-
sledním mûsíci po ukonãení investiãní fáze projektu by
v projektu do‰lo pouze k úhradû mzdy manaÏera. 

■ ■  9. Projektová dokumentace 
Projektovou dokumentací stavby se rozumí dokumen-
tace zpracovaná podle vyhlá‰ky ã.499/2006 Sb., o do-
kumentaci staveb v platném znûní. Projektovou
dokumentací není my‰lena samotná Ïádost o podporu.
Jedná se zejména o dokumentaci pro stavební fiízení,
podkladové studie k Ïádosti o podporu apod. 
Náklady spojené s projektovou dokumentací vstupují
do ceny majetku (viz vyhlá‰ka ã. 505/2002 Sb., respek-
tive od 1. 1. 2010 vyhlá‰ka ã. 410/2009 Sb., kterou se
provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991,
o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pro úãetní
jednotky, které jsou územními samosprávn˘mi celky,
pfiíspûvkov˘mi organizacemi, státními fondy a organi-
zaãními sloÏkami státu) a jsou tedy zpÛsobil˘mi z po-
hledu IOP, oblasti intervence 3.1 c). 
Náklady spojené se zpracováním projektu (tedy Ïádosti
Benefit7+, podnikatelského plánu a pfiíloh) nejsou
v rámci dotace zpÛsobilé. ●

Odpovědi na nejčastěji kladené 
dotazy – Oblast intervence 3.1. aktivita
c) investiční podpora sociální ekonomiky

PTÁTE SE
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KONTAKTY

Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz 
www.risy.cz

Pobočka pro NUTS II Praha
Pověřena řízením: Dana Čechová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2 
Tel.: 221 596 520, 221 596 521
Fax: 221 596 524 
E-mail: praha@crr.cz, cechova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy 
Pověřena řízením: Dana Čechová 
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Kaňová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 551, 221 596 550 
Fax: 221 596 553 
E-mail: strednicechy@crr.cz, cechova@crr.cz, 
kanova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
Tel.: 495 580 411, 495 580 412 
Fax: 495 580 413 
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severovýchod –
pracoviště Liberec
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec 
Tel.: 482 736 343, 
Fax: 482 736 305 
E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721 
Fax: 474 623 721 
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 706 
Fax: 587 337 702 
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416 
Fax: 382 224 415 
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 236, 542 425 233 
Fax: 542 425 241 
E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 422, 597 081 423 
Fax: 597 081 425 
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz 

REGIONÁLNÍ POBOČKY CRR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop
Centrum pro regionální rozvoj www.crr.cz
Ministerstvo kultury www.kultura-evropa.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra www.osf-mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

W E B O V É  S T R Á N K Y  Ř Í D I C Í H O  O R G Á N U  A  Z P R O S T Ř E D K U J Í C Í C H  S U B J E K T Ů  I O P

Číslo 
prioritní osy /

oblasti 
intervence

Název
prioritní osy / 
oblasti 
intervence

Odborný garant Kontaktní osoba

1 Modernizace 
veřejné správy

1.1
Rozvoj informační
společnosti 
ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra 
Jiří Čížek
jiri.cizek@mvcr.cz
974 818 512

2
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

2.1
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

Ministerstvo vnitra
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

3
Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
veřejných služeb

3.1 Služby v oblasti 
sociální integrace

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Kateřina Bohatcová
katerina.bohatcova@mpsv.cz
221 922 453

3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví

Ministerstvo 
zdravotnictví

PhDr. Mgr. Jan Bodnár
jan.bodnar@mzcr.cz
224 972 370

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Alena Brožková
alena.brozkova@mpsv.cz
221 923 436

3.4
Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence
a řešení rizik

Ministerstvo vnitra 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

4 Národní podpora 
cestovního ruchu

4.1 Národní podpora 
cestovního ruchu

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5 Národní podpora 
územního rozvoje

5.1
Národní podpora 
využití potenciálu 
kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
Ing. Martin Hiršal
martin.hirsal@mkcr.cz
257 085 518

5.2
Zlepšení prostředí 
v problémových 
sídlištích

Ministerstvo 
pro místní rozvoj
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5.3
Modernizace 
a rozvoj 
systémů tvorby 
územních politik

Ministerstvo 
pro místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj 

regionální pobočky CRR



AVIZO

■ ■ Informační čtvrtletník IOP pod lupou je možno zdarma objednat na e-mailové adrese: hladka@ispress.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s mûstem Písek pofiádá
ve dnech 13.–14. fiíjna 2011

Výroční konferenci IOP

INTEGROVANÉ PL ÁNY ROZVOJE MĚST

ve Velkém sále Kulturního domu Písek, 
Kulturní dÛm, NábfieÏí 1. máje 1605, 397 01 Písek

Čtvrtek 13. října 2011

08:30 – 09:00 prezence

PROGRAM:

09:00 – 09:20 Úvodní slovo 1. námûstka Ministerstva pro místní rozvoj a starosty
mûsta Písek

09:20 – 09:45 Pfiedstavení IPRM IOP – zhodnocení dosavadního prÛbûhu realizace 

09:45 – 10:45 Pfiedná‰ka „Deprivované zóny: v˘zva pro inkluzivní rozvoj mûst 
– Katedra geografie a regionálního rozvoje UK Praha

10:45 – 11:15 Coffee break

11:15 – 11:45 Integrovan˘ plán rozvoje mûsta Písek

11:45 – 12:15 Integrovan˘ plán rozvoje mûsta Mladá Boleslav

12:15 – 12:45 Integrovan˘ plán rozvoje mûsta Uherské Hradi‰tû

12:45 – 13:45 Obûd

13:45 – 14:10 Integrovan˘ plán rozvoje mûsta v ROP – ROP Jihozápad

14:10 – 15:00 Pfiedstavení ministerstev s aktivitami provázan˘mi s IPRM IOP
Ministerstvo práce a sociálních vûcí
Ministerstvo ‰kolství, tûlov˘chovy a mládeÏe
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality

15:15 – 15:45 Exkurze – prohlídka projektÛ realizovan˘ch v rámci IPRM IOP

16:00 – 16:45 Prohlídka historického mûsta Písek

Pátek 14. října 2011

08:30 – 09:00 prezence

PROGRAM:

09:00 – 09:30 IOP jako nástroj intervence proti sociálnímu vylouãení ohroÏen˘ch
skupin obyvatelstva

09:30 – 10:00 Prezentace Pilotního programu mûsta Brno

10:00 – 10:30 Prezentace Pilotního programu mûsta Orlová

10:30 – 11:00 Prezentace pfiíjemce v IOP, oblast bytové politiky – RPG RE, s. r. o. 

11:00 – 12:00 Obûd

12:00 – 13:00 Prezentace pfiíjemcÛ v IOP, oblast sociálních projektÛ – Centrom, o. s. 

IQ Roma servis, o. s.

13:00 – 13:30 V˘hled na nové programové období 2014 –2020

13:30 – 14:00 Závûreãné slovo

Registraci na konferenci proveìte prosím na adrese iop@mmr.cz nejpozdûji do 4. fiíjna 2011. Za kaÏdou
organizaci je moÏné pfiihlásit maximálnû dva úãastníky. V pfiípadû naplnûní kapacity a nemoÏnosti 
pfiijmout va‰i registraci o tom budete neprodlenû informováni. 

Členové Monitorovacího výboru
IOP budou na 8. zasedání sezná-
meni s vývojem programu v jed-
no tlivých oblastech intervence
k 30. 9. 2011.

Ke schválení Monitorovacímu vý-
boru IOP bude mimo jiné předlo-
žena i Zpráva o realizaci za období
1. 4. – 30. 9. 2011. Členové Výboru
budou informováni o průběhu
schvalování změn Programového
dokumentu IOP.

Evropskou komisi bude na Moni-
torovacím výboru zastupovat
Christos Gogos a Tomáš Kuchtík
z Generálního ředitelství Evropské
komise pro regionální politiku.

Monitorovací 
výbor IOP

Dne 24. 11. 2011 se
v Praze koná 8. zasedání
Monitorovacího výboru
Integrovaného 
operačního programu.


