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Plánujeme

Dlouhodobá strategie 2007-2013 byla navržena tak, 

aby pokrývala všechny úrovně cílů (metodika BSC):

• cíle zákaznické

• cíle finanční

• cíle interních procesů

• cíle učení se a růstu



Jaké dlouhodobé cíle jsme si stanovili? (1)

1. Zajistit, aby investované prostředky programu byly 
minimálně zhodnoceny 8% (EIRR)

2. Naplnit 100% indikátorů prioritních os ROP MS

3. Zajistit certifikované výdaje v rámci ROP ve výši 
odpovídající plánu

4. Zvýšit povědomí o ROP na 30% v roce 2010 a 
60% v roce 2013

5. Vybudovat pozitivní image RR MS



Jaké dlouhodobé cíle jsme si stanovili? (2)

6. Mít stabilní tým kompetentních profesionálů

7. Udržovat kulturu respektující společné hodnoty

8. Mít zavedené fungující systémy řízení (strategické, 
operativní, procesní i projektové řízení, řízení rizik, 
řízení kvality)

9. Mít dostatečné finanční zdroje
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A co dál s dlouhodobou strategií?

• Roční organizační strategie

• Měsíční plánování

• Týdenní porady

• Tým strategického řízení



Co stojí za zmínku?

Jako první organizace ve ve řejné správ ě v ČR 

jsme dosáhli Standardu IIP!

Splnění podmínek certifikace a získání standardu IIP 

pro nás představuje objektivní potvrzení, že rozvoj 

lidských zdrojů je pro RR MS prioritním        

úkolem. 



Kam jsme došli?   
(finanční prostředky - stav k 22.4.209, v mil.Kč/kurs 26)

• Celkový rozpo čet ROP: 20 261
• Již rozděleno: 5 053

• Aktuálně ve výzvách: 2 850
• V plánu výzev 2009: 3 005
• Zůstatek na další roky: 9 353

• Objem vyplacených prostředků: 548



ROP MS – finanční prostředky za PO 1 -
Regionální infrastruktura a dostupnost (v mil.Kč)

• Celkový rozpo čet: 8 186
• Již rozděleno: 2 136

• Aktuálně ve výzvách: 750
• V plánu výzev 2009: 2 165
• Zůstatek na další roky: 3 135



ROP MS – finanční prostředky za PO 2 - Podpora 
prosperity regionu (v mil.Kč)

• Celkový rozpo čet: 5 156
• Již rozděleno: 1 390

• Aktuálně ve výzvách: 800
• V plánu výzev 2009: 440
• Zůstatek na další roky: 2 526



ROP MS – finanční prostředky za PO 3 - Rozvoj 
měst (v mil.Kč)

• Celkový rozpo čet: 4 812
• Již rozděleno: 695
• Rozděleno včetně IPRM: 3 431
• Aktuálně ve výzvách (vč.DP IPRM): 1 000
• V plánu výzev 2009: 400
• Zůstatek na další roky: 2 717



ROP MS – finanční prostředky za PO 4 - Rozvoj 
venkova (v mil.Kč)

• Celkový rozpo čet: 1 418
• Již rozděleno: 613

• Aktuálně ve výzvách: 300
• V plánu výzev 2009: 0
• Zůstatek na další roky: 505



První ovoce – úspěšné projekty



Zvyšujeme bezpečnost Moravskoslezského 
kraje

Název projektu: Integrované bezpečnostní centrum MSK
Oblast podpory: Infrastruktura integrovaného 

záchranného systému a krizového řízení
Žadatel / místo realizace:Moravskoslezský kraj / Ostrava
Výše dotace: 628,2 mil. Kč
Doba realizace: 1.6.2006 – 30.5.2011



Moderní technika pro ostravské letiště

Název projektu: Stroje a zařízení
Oblast podpory: Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava
Žadatel / místo realizace: Letiště Ostrava, a.s. / Mošnov
Výše dotace: 69,3 mil. Kč
Doba realizace: 1.10.2007 – 30.5.2010



Osm zastavení pro turisty v Příboře

Název projektu: Naučná trasa městské památkové 
rezervace Příbor – orientační značení, infosystém

Oblast podpory: Rozvoj cestovního ruchu
Žadatel / místo realizace: Město Příbor / Příbor
Výše dotace: 1,9 mil. Kč
Doba realizace: 1.2.2008 – 20.1.2009



VANAIVAN…
živý odkaz kopřivnického skautingu

Název projektu: Skautské centrum VANAIVAN
Oblast podpory: Subregionální centra – školství 

a volnočasové aktivity
Žadatel / místo realizace: Junák – svaz skautů 

a skautek ČR / středisko Kopřivnice
Výše dotace: 18,7 mil. Kč
Doba realizace: 1.5.2006 – 30.1.2010



A co děti? Mají si kde hrát?

Název projektu: Rekonstrukce a nástavba 
pětipavilónové panelové Základní školy v Hati 
– pavilón Mateřské školy

Oblast podpory: Rozvoj venkova – školství a 
volnočasové aktivity

Žadatel / místo realizace: Obec Hať / Hať
Výše dotace: 7,1 mil. Kč
Doba realizace: 2.1.2007 – 16.12.2008



Závěr

ROP Moravskoslezsko je plánovaně v čase 
průběžně vyčerpáván, první projekty jsou 
úspěšně ukončeny 
a proplaceny.
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Mgr. Kateřina Plachá


