
 

 

Oznámení o zm ěně v IPRÚ 
Oznámení o zm ěně v IPRÚ č.1 

Reg.číslo: CZ.1.1.12/4.2.00/08.00648 

 

Partner IPRÚ:  

Statutární město Olomouc 

Se sídlem: Horní náměstí 583 

                  779 11 Olomouc 

Oblast podpory:   

 

Plánované změny v IPRÚ Olomouc – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového 
údaje): 

1. posunutí termínu vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 
3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro 
individuální projekty naplňující Integrovaný plán rozvoje území Olomouc, aktivita č. 
4 „Stavební úpravy významné kulturní památky – fortové a bastionové pevnosti  
na území města Olomouce – za účelem vybudování nové expozice“. 

2. sloučení alokace prostředků na aktivity č. 1 a 2 v podoblasti podpory 3.3.1 
Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 

3. změna monitorovacích indikátorů v rámci IPRÚ Olomouc v souvislosti se změnou 
č. 2 (tj. sloučením aktivity č. 1 a 2  v podoblasti podpory 3.3.1) 

4. opětovné vyhlášení výzvy k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 
Cestovní ruch, podoblast podpory 3.3.1 

5. změnu finančního plánu IPRÚ Olomouc prodloužení finančního plánu o jeden 
případně o dva roky (dle aktivit) 



 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

1. naše žádost vychází z požadavku občanských sdružení Muzeum Olomoucké 
pevnosti, o. s., Fort Radíkov, o. s. a Novara – sdružení při fortu XIII Olomoucké a 
táborové pevnosti, o. s., na  posunutí termínu vyhlášení výzvy k této aktivitě na 
11/2009 z provozně technických důvodů – viz Příloha č. 2 (původní termín dle 
chváleného IPRÚ Olomouc byl 04/2009) 

2. naše žádost vychází z vyhodnocení projektů předložených do výzvy č. 8 v 
podopatření 3.3.1 – v rámci této výzvy bylo předloženo 9 projektových žádostí - 
všechny do aktivity č. 1, což několikanásobně přesáhlo možnosti alokace dané 
výzvy. Vzhledem k tomu, že existuje reálná možnost, že neúspěšní žadatelé se 
přihlásí do výzvy znovu, a jelikož do aktivity č. 2 se nikdo nepřihlásil, a zároveň 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že obě aktivity jsou svým zaměřením i cílem velice 
podobné, považujeme za přínosné vyhovět žadatelům a zaměřit se na aktivitu č. 
1. 

3. tento bod úzce souvisí s bodem č. 2 - hodnoty pro  indikátory, které byly 
naplánovány pro aktivitu č. 2 je nutné převést do aktivity č. 1 (počet projektů 
zaměřených na rozvoj cestovního ruchu, počet nových nebo zrekonstruovaných 
zařízení využitých primárně pro cestovní ruch, počet podpořených podniků 
cestovního ruchu, počet projektů modernizace či rozšíření ubytovacích zařízení a 
soukromé spolufinancování MSP – konkrétní hodnoty indikátorů viz příloha č.4) 

4. vzhledem k tomu, že v prioritní ose 3 Cestovní ruch, v podopatření 3.3.1 zůstaly 
nevyčerpané finance a rovněž vzhledem k tomu, že do některých aktivit se nikdo 
nepřihlásil a my bychom nenaplnili monitorovací indikátory, ke kterým jsme se v 
IPRU Olomouc zavázali, žádáme o opětovné vyhlášení výzvy k předkládání 
projektů v tomto podopatření v listopadu 2009 (aktivitu č. 1 a 2 navrhujeme sloučit 
jak již bylo uvedeno výše, ostatní aktivity zůstanou beze změn) 

5. vzhledem k časovému zpoždění při vyhlašování výzev k předkládání projektových 
žádostí i ke zpoždění v samotné realizaci projektů žádáme o prodloužení 
finančního plánu o jeden případně o dva roky – podle toho, od kterého roku byl na 
danou aktivitu plánován objem finančních prostředků IPRÚ (konkrétní tabulky viz 
příloha č. 3) 

 

Seznam přiložených dokumentů: 

1.  Průvodní dopis k oznámení o změnách 

2.  Žádost o přeložení výzvy ze strany občanských sdružení 

3. Plánovaný objem finančních prostředků IPRU Olomouc – upravený 

4. Tabulka indikátorů pro podoblast 3.3.1 - upravená 

Datum: Pověřený zástupce nositele IPRÚ (jméno a podpis) : 

RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora 

 

 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 



 

 


