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Statutární město Olomouc 
 

vyhlašuje 
výzvu č. 11 k podávání žádostí o dotaci 

v rámci Integrovaného plánu rozvoje města  
REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ 

 
opatření 1.3 Revitalizace veřejných prostranství 

 

1. Identifikace výzvy 
 
Operační program:   Integrovaný operační program (dále jen „IOP“) 
Prioritní osa:    5. Národní podpora územního rozvoje  
Oblast intervence:   5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  
Podporovaná aktivita IOP:  a) Revitalizace veřejných prostranství 
Číslo výzvy:    11 
 
Opatření IPRM:  1.3 Revitalizace veřejných prostranství 
Typ výzvy:   kontinuální  
 

2. Termíny výzvy 
 
Zahájení příjmu žádostí:  30.11.2011 
 
Žadatelé budou o ukončení výzvy informováni 10 pracovních dní předem. 
 
Zahájení projektů:  od 1.1.2007 
Ukončení projektů:   nejpozději do 30. 6. 2015 
 

3. Cíle IPRM 
 
Globální cíl IPRM 
Revitalizaci prostředí problémových sídlišť, zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel a 
zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech v částech města ohrožených fyzickým chátráním a 
sociálním vyloučením. 
Specifické cíle IPRM 
 
1. Revitalizace zanedbaných, nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství 
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2. Modernizace bytových domů 
3. Sociální integrace, rozvoj a zvýšení vzdělanosti 
 
Tato výzva směřuje k naplnění specifického cíle č.1.  
 

4. Podporované aktivity výzvy 
 
V rámci výzvy budou podporovány zejména tyto aktivity:  

� úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu 
nezpevněných travnatých ploch; 

� parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře; 
� výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších 

komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových 
stěn;  

� výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových 
vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, 
sanace a doplnění veřejného osvětlení; 

� budování  či  modernizace  nekomerčních  volně  přístupných  rekreačních  ploch, včetně úprav 
a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní 
využití; 

 
Podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou sloužit veřejnosti. 
 

5. Oprávnění žadatelé, partnerství 
 

� obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) 
 

6. Územní zaměření podpory 
 
Projekty musí být realizovány ve vymezené zóně IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ. 
Grafické vymezení zóny a přehled ulic a částí ulic včetně č.p. domů ve vymezené zóně jsou uvedeny 
v příloze č.1. 
 

7. Finanční rámec 
 

7.1. Forma podpory 
Forma financování: nevratná finanční pomoc – dotace. Na poskytnutí finanční pomoci není právní 
nárok. 
 

7.2. Typ podpory 
Podpora je poskytována individuálním projektům. 
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7.3. Objem prostředků alokovaných na výzvu, limity podpory 
Celkový finanční objem pro tuto výzvu:  82 400 000,- Kč 
 
Minimální výše celkových výdajů projektu není stanovena.  
Maximální výše celkových výdajů  projektu je omezena do výše celkového finančního objemu pro tuto 
výzvu. 
 

7.4. Výše podpory 
Projekty na revitalizaci veřejných prostranství budou financovány z  85 % ze zdrojů ERDF a z 15 % ze 
zdrojů města. 
 

7.5. Forma financování 
Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb. Znamená to, že dotace bude příjemcům poskytnuta 
po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení etapy projektu, na základě předložené zjednodušené 
žádosti o platbu. 
 
 

8. Způsobilé výdaje 
 

8.1. Definice způsobilých výdajů 
Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
„všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 
 
Revitalizovaná veřejná prostranství musí být přístupná veřejnosti a nesmí se na nich vybírat žádné 
poplatky. Za příjmy generované projektem se nepovažují poplatky, které by město vybíralo bez ohledu 
na realizaci projektu. 
 

8.2. Počáteční datum pro způsobilost výdajů  
Počáteční datum pro způsobilost výdajů je 1. 1. 2007, datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno 
datem ukončení konkrétního projektu.  
 
Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu. Realizace všech 
projektů musí být ukončena do 30. 6. 2015. Realizace projektů nesmí být ukončena před vydáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Pro dodržení způsobilosti výdajů je nutné postupovat podle relevantních postupů pro zadávání zakázek 
uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce IPRM. Uvedené postupy se vztahují na celou dobu 
realizace projektu, tj. i na zakázky zahájené před vydáním Rozhodnutí. 
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8.3. Výčet způsobilých výdajů   
  

� projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 % celkových způsobilých 
výdajů projektu,  

� technický dozor investora a autorský dozor projektanta, 
� nákup služeb nezbytně souvisejících s revitalizací veřejných prostranství,   
� nákup pozemků nezbytně související s realizací projektu max. do 10 % celkových způsobilých 

výdajů projektu, 
� stavební práce:  

- výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších 
komunikací, chodníků, cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, autobusových 
čekáren, 

- výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: zařízení na odtok přívalových 
vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření na odstranění vrchního 
vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a modernizace veřejného 
osvětlení, zavlažovací systémy, 

- zřizování a úpravy vodních zdrojů, např. vrt pro využití zavlažování veřejného prostranství, 
- budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch,  
- úpravy a zřizování dětských hřišť, 
- úpravy a zřizování vodních ploch (výdaje na koupaliště nejsou způsobilé) 

� parkové úpravy, např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých 
ploch,  

� pořízení a obnova městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na 
kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační systémy, kamerový systém, 

� výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření (viz příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce IPRM), 

� daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 
� daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu. 

 

8.4. Nezpůsobilé výdaje 
Nezpůsobilé výdaje jsou specifikovány v Příručce pro žadatele a příjemce IPRM (www.strukturalni-
fondy.cz/iop/5-2). 
 
Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného operačního 
programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, např. programy 
Panel, Zelená úsporám, krajské dotační tituly, ani z jiných finančních mechanizmů nebo nástrojů 
finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry z fondů měst. 
 
 

9. Formální podoba žádosti o dotaci a její podání 
 



 

Strana 5 z 11 

9.1. Forma žádosti o dotaci 
Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je k dispozici v 
elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování elektronické žádosti je 
uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce IPRM č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické 
projektové žádosti BENEFIT7“.  
 
Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě (po finálním uložení) a to ve dvou vyhotoveních (originál, 
kopie). 
 
Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou k takovému úkonu 
statutárním zástupcem zmocněnou. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, 
žádost podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele.  
 
Žádost musí být sešita tak, aby listy žádosti nemohly být libovolně vyjímatelné. 
 

9.2. Přílohy žádosti o dotaci 
Přílohy žádosti o dotaci: 

� se předkládají ve dvou vyhotoveních, 
� jedno vyhotovení příloh musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií, druhé vyhotovení 

postačí v prosté kopii 
� musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto 

seznamu seřazené.  
 
Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci Benefit7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR je 
nutné každou z  příloh předepsaných v aplikaci Benefit7 označit jako doloženou nebo jako nedoloženou 
v případě, že příloha není pro projekt relevantní. V aplikaci Benefit7 není nutné u příloh vyplňovat 
kolonku počet stránek. 
 
Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny, aby listy takové přílohy nemohly být 
libovolně vyjímatelné. 
 
Povinné přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, nebudou přikládány. Nepovinné či další vlastní 
přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla 
povinné přílohy. Přílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí žadatel podepsat. 
 

9.2.1. Přílohy požadované statutárním městem Olomouc 

Seznam povinných příloh předkládaných statutárnímu městu Olomouc: 
 
1. Seznam příloh - seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. 
 
2. Doklad o partnerství - tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem 
o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při 
přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu.  
 
3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu - výpis z katastru nemovitosti nebo list 
vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené parcely.  
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4. Prokázání právní subjektivity žadatele – příloha pro toto opatření není relevantní, nepřikládá se. 
 
5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno. 
 
6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový 
rozpočet a harmonogram prací.  
 
7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění:  

� pravomocné stavební povolení, 
� veřejnoprávní smlouva, 
� písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné prohlášení, že 

nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního 
záměru. 

 
8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy – příloha pro toto opatření není relevantní, nepřikládá 
se.  
 
9. Potvrzení o výběru projektu. Jedná se o potvrzení o výběru projektu městem. Vzhledem k tomu, že 
potvrzení je povinné pro pozdější předložení žádosti na CRR, označte jej jako doložené, ale nebude 
v této fázi fyzicky přikládáno. 
 
Přílohy uvedené v seznamu příloh žádosti Benefit7 resp. Příručky pro žadatele a příjemce pod čísly 
10,11 a 12 jsou v rámci IPRM „REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ“ nerelevantní a nebudou 
k žádosti přikládány. (Jedná se o přílohy: 10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace…, 11. 
Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace …, 12. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci 
kategorizace malý a střední podnik ...).  
 
 
Seznam nepovinných příloh předkládaných statutárnímu městu Olomouc: 
 
13. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem. 
 
 

9.3. Předložení žádosti o dotaci 

9.3.1.   1.stupeň předložení žádosti 
Žádost o dotaci včetně příloh se předkládá písemně ve 2 vyhotoveních (originál, kopie) v zalepené 
obálce. Žádost lze předložit: 

� osobně, 
� poštou, 
� kurýrní či jinou podobnou službou.  

 
Kromě tištěné žádosti předloží žadatel ještě dvakrát první dvě stránky projektové žádosti, tj. po vytištění 
projektové žádosti ještě dvakrát vytiskne stránky č. 1 a 2 nebo je dvakrát okopíruje. Stránky budou 
sloužit jako předávací protokol pro převzetí žádosti městem.  
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V případě doručení poštou nebo kurýrní službou je třeba vložit zalepenou obálku s žádostí (postup viz. 
níže) spolu s vytištěnými stranami č.1 a 2 žádosti do další obálky, která bude takto doručena (poštou, 
kurýrem či jinou službou) městu. 
 
Žádost se předkládá statutárním městu Olomouc v termínu uvedeném v části 2 této výzvy výhradně na 
adresu:  
Magistrát města Olomouce 
Odbor evropských projektů 
Barvířská 1 
779 11 Olomouc 
 
Obálka žádostí musí být označena následujícím způsobem.  
Přední strana obálky: 
1. výzva 07 
2. IOP - prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje 
podporovaná aktivita  5.2 a) - Revitalizace veřejných prostranství 
3. úplný název žadatele 
4. adresa žadatele. 
Všechny uvedené náležitosti lze automaticky vygenerovat prostřednictvím BENEFIT7 – „Štítek na 
obálku“, který žadatel nalepí na obal, se tiskne jako samostatná poslední strana po finalizaci projektové 
žádosti. 
 
Zadní strana obálky: 
1. výzva města:  11 
2. název projektu 
3. nápis „Neotvírat“ 
 
 
Osobní příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 9 do 14 hodin. 
 
Při podání bude žádost zaregistrována a žadateli bude vydáno žadateli potvrzení o příjmu 
(zaregistrování) žádosti. Potvrzení o příjmu žádosti předá určený pracovník Odboru evropských projektu 
Magistrátu města Olomouce žadateli v případě osobního odevzdání ihned, v ostatních případech je 
zašle poštou. 
 

9.3.2.   2.stupeň předložení žádosti na pobočku Centra pro regionální rozvoj 
Po schválení žádosti v 1. stupni oznámí písemně statutární město Olomouc schválení projektu žadateli 
a spolu s oznámením zašle potvrzení o schválení projektu v IPRM. Město žadateli originál žádosti a 
originál příloh poté vrátí (žadatel si musí vyzvednout žádost s přílohami osobně resp. pověřenou 
osobou).  
 
Žádost včetně příloh a potvrzení od města žadatel následně předloží ve lhůtě do 20 pracovních dnů ode 
dne vystavení potvrzení o schválení projektu na pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II 
Střední Morava: 
Jeremenkova 40B 
772 00 Olomouc  
Ing. Ivana Šupová 
+420 587 337 704, +420 587 337 707  
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strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz  
 
Při podání žádosti na pobočku CRR se žadatel bude řídit postupem uvedeným v Příručce pro žadatele 
a příjemce IPRM. 
 
Nebude-li žádost ve 2. stupni na CRR předložena ve stanovené lhůtě, pozbývá potvrzení o schválení 
projektu platnosti! 
 
 

10. Posuzování a hodnocení žádosti 
 

10.1. Popis posuzování, hodnocení a schvalování žádosti na městě 
Vlastní hodnocení projektu bude probíhat podle bodovacích kritérií. Posouzení a hodnocení bude 
provádět hodnotící komise jmenovaná Řídícím výborem IPRM. 
 

10.1.1. Posouzení formálních kritérií a kritérií přijatelnosti  

 
Nejprve bude zkoumáno splnění formálních kritérií a kritérií přijatelnosti v souladu s relevantními 
dokumenty IOP (zejména Příručka pro žadatele a příjemce a Směrnice města k výzvám IPRM). Bude 
ověřována místní příslušnost projektu, oprávněnost žadatele, vyhodnocení, zda projekt odpovídá 
pokynům nastaveným ve výzvě (uvedeny dále). Hodnotí se odpověďmi ANO (splněno)/NE (nesplněno). 
Pokud projekt splní všechna formální kritéria a kritéria přijatelnosti, je přistoupeno k hodnoceni žádosti. 
 
Obecná kritéria přijatelnosti: 
- žádost se vztahuje pouze na jedno opatření IPRM, 
- projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušného opatření, 
- projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě, 
- projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, byly–li tyto 

hranice pro příslušnou výzvu stanoveny 
- projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP (rovné příležitosti, udržitelný 

rozvoj),  
- žadatel splňuje definici příjemce u příslušného opatření. 
 
V případě, kdy není možné posoudit přijatelnost projektu, je žadatel vyzván k doplnění informací. Lhůta 
pro posouzení přijatelnosti projektu se pozastavuje do doby, než žadatel zašle doplňující informace. Na 
zaslání doplňujících informací se žadateli stanovuje lhůta 5 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy 
k doplnění. Pokud doplňující informace vyžádané na základě kontroly přijatelnosti jsou stále 
nedostačující a není možné provést opětovné posouzení přijatelnosti, je projekt z procesu dalšího 
hodnocení vyřazen. 
V případě, že projekt nesplňuje kterékoli kritérium, je vyřazen z procesu dalšího hodnocení. O vyřazení 
je žadatel informován písemně s uvedením kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje, a odůvodněním. 
V dopise se zároveň oznamuje žadateli, že na dotaci z IOP není právní nárok. 
 
Kontrola formálních náležitostí: 
- žádost byla podána v předepsané formě (vytištěná, počet výtisků), 
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- tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 
- jsou doloženy všechny povinné přílohy stanovené ve výzvě, s výjimkou přílohy č.9 
 
Kontrolu formálních náležitostí provede město do dvou pracovních dnů od ukončení kontroly 
přijatelnosti projektu. V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván městem k doplnění 
chybějících podkladů nebo k opravě údajů do 5 pracovních dnů a hodnocení proběhne znovu.  
V případě, že ani po vypršení stanovené lhůty na doplnění nesplňuje žádost všechny formální 
náležitosti, je projekt vyřazen z procesu dalšího hodnocení. O vyřazení informuje žadatele písemně 
město s uvedením výčtu formálních kritérií, které projekt nesplňuje, včetně odůvodnění. V dopise se 
zároveň oznamuje žadatelům, že na dotaci z programu IOP není právní nárok.  
 

10.1.2. Hodnocení žádostí 

Každá žádost o zařazení projektu do IPRM bude s ohledem na rovnost žadatelů obodována 
hodnotitelem (komisí) podle jednotlivých  předem stanovených kritérií. Váha kritéria představuje počet 
bodů. Minimální počet bodů nutný pro zařazení resp. realizaci v IPRM je stanoven ve výši 60 % 
hodnocení, tzn. 60 bodů. Žádosti (projekty) budou seřazeny v sestupném pořadí podle počtu získaných 
bodů, bude-li finanční požadavek žádostí splňujících minimální bodové hodnocení převyšovat alokaci 
stanovenou pro tuto výzvu, bude počet vybraných žádostí omezen podle dostupné alokace a pořadí 
projektů.      
 
V případě, že dojde ke shodě bodového hodnocení více žádostí, pořadí mezi žádostmi se stejným 
bodovým hodnocením určuje datum a případně čas přijetí (registrace) žádosti na Odboru evropských 
projektů Magistrátu města Olomouce. 
 

10.1.3. Schválení žádosti městem 

Na základě bodového hodnoceni projektu hodnotící komisí je manažerem IPRM sestaveno pořadí 
žádostí (projektů). Řídící výbor IPRM doporučí seznam projektů vhodných k zařazení do IPRM, který 
následně schválí Rada města Olomouce. 
 

10.1.4. Vystavení potvrzení o schválení  

Po schválení žádosti Radou města Olomouce oznámí písemně statutární město Olomouc schválení 
projektu žadateli (doporučenou poštou na doručenku na adresu žadatele uvedenou v žádosti Benefit7) 
a spolu s ním vystaví potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM a že je v souladu 
s jeho cíli a prioritami.  
 
Nebude-li žádost ve 2. stupni na CRR předložena ve stanovené lhůtě, pozbývá potvrzení o schválení 
projektu platnosti! 
 
 

10.2. Hodnotící kritéria 
Hodnotící kritéria jsou uvedena v příloze č.2. 
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10.3. Posouzení a schválení žádosti na CRR 
 

10.3.1. Posouzení žádosti na CRR 

Po schválení žádosti městem předkládá žadatel nezměněnou žádost (stejný hash) spolu s dokladem o 
schválení projektu městem na příslušnou pobočku CRR. Ta poté provádí posouzení přijatelnosti, 
formálních náležitostí, ex-ante analýzu rizik a případnou kontrolu ex-ante na místě v rozsahu a 
způsobem daném platnou Příručkou pro žadatele a příjemce IPRM.  
 

10.3.2. Schválení žádosti na CRR 
Projekty doporučené k poskytnutí dotace schvaluje ředitelka ŘO IOP. CRR zasílá žadatelům dopisem 
oznámení o doporučení a ŘO IOP zasílá oznámení o nedoporučení projektu k poskytnutí dotace. 
Následně probíhá proces vydání Registračního listu, Podmínek, Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vše 
v rozsahu a způsobem daném platnou Příručkou pro žadatele a příjemce IPRM.   
 
 

11. Další důležité informace 
 
Pokud tato výzva nespecifikuje jinak, platí pro přípravu a realizaci projektu relevantní ustanovení 
Příručky pro žadatele a příjemce IPRM včetně příloh. 
 
Upozorňujeme žadatele zejména na povinnost vyplývající z Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(příloha č.7 Příručky pro žadatele a příjemce IPRM), že výsledky projektu je příjemce povinen zachovat 
po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu. Po tuto dobu nesmí příjemce majetek získaný byť 
i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu ŘO prodat, převést, vypůjčit či pronajmout 
jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani nesmí být 
předmětem zástavního práva. 
 
 

12. Závazné dokumenty 
  
Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2 ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V 
PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH včetně příloh ( www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 ). 
 
Integrovaný plán rozvoje města s názvem „REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ“ schválený 
dne 15.12.2008 a dne 22.06.2009 Zastupitelstvem města Olomouce (http://iprm.olomouc.eu).  
 
 

13. Kontakty, podávání informací 
 
Kontaktní a konzultační místo pro podávání informací k žádostem IPRM: 
 
Magistrát města Olomouce 
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Odbor evropských projektů 
Ing. Zuzana Kalivodová 
manažer IPRM Revitalizace a regenerace sídliště 
Barvířská 1 
779 11 Olomouc 
Tel: 588 487 605 
Mobil: 734 351 240 
E-mail: zuzana.kalivodova@olomouc.eu 
 
Magistrát města Olomouce 
Odbor evropských projektů 
Ing. Radovan Sítek  
manažer IPRM „REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ“  
Barvířská 1 
779 11 Olomouc 
Tel: 588 487 600 
Fax: 588 487 602 
E-mail: radovan.sitek@olomouc.eu 
 
 
Adresa regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj, které přijímá žádosti ve 2. stupni. 
Centrum pro regionální rozvoj pro NUTS II Střední Morava 
Ing. Ivana Šupová 
Jeremenkova 40B 
772 00 Olomouc  
Tel.: 587 337 704, 587 337 707  
e-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz 
 
 

14. Přílohy 
 

1. Vymezení zóny IPRM REVITALIZACE A REGENERACE SÍDLIŠTĚ 
2. Tabulka hodnotících kritérií 
3. Orientační časový harmonogram administrace projektů 

 
 

15. Použité zkratky 
 
CRR  - Centrum pro regionální rozvoj, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj 
ERDF  - Evropský fond regionálního rozvoje 
hash  - unikátní kód žádosti, automaticky generovaný elektronickou žádosti Benefit7 
IOP  - Integrovaný operační program 
IPRM  - Integrovaný plán rozvoje města 
ŘO IOP - řídící orgán IOP 
 


