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Oznámení o zm ěně v IPRM č.2 
Oznámení o zm ěně v IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 

Reg.číslo: 2.1/2009/03 

 

Nositel IPRM:  

Statutární město Olomouc  

Se sídlem v:  

Horní náměstí-radnice, Olomouc 

Smlouva č.:  

Oblast podpory:   

2.1 Rozvoj regionálních center 

 

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

V srpnu a listopadu 2009 bylo příjemci – statutárnímu městu Olomouc – doručeno 107 
žádostí o zařazení projektových záměrů do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. 
Tyto záměry byly pracovníky odboru evropských projektů prostudovány, posouzeny a 
navrženy na zařazení do schválených seznamů opatření a aktivit IPRM. Rada města 
Olomouce schválila zařazení níže uvedených projektových námětů do IPRM na svém 
jednání konaném 1. 9. 2009, usnesení č. 30, resp. 24. 11. 2009, usnesení č. 26. 

Seznam předložených projektových námětů (PN) viz příloha č. 1 tohoto oznámení. 

Formuláře projektových námětů, které vyplnili žadatelé, jsou přílohou č. 4 oznámení o změně 
IPRM (v elektronické podobě na CD). 

V kapitole 4.8 dojde ke změně v tabulkách a indikativních seznamech projektů Aktivity 2.1.2 
Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání a Aktivity 3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, 
vývoj a inovace. 

Změněné a doplněné tabulky jsou přílohou č. 2  oznámení o změně IPRM. 

V kapitole 5.1 bude tabulka „Procentní rozdělení v rámci jednotlivých opatření IPRM 
(v EUR)“ opravena následujícím způsobem: 

Procentní rozd ělení v rámci jednotlivých opat ření IPRM (v EUR) 

Aktivita 
Celkem 

(v EUR) 

Nejvýše 
možná 
dotace 

Podíl 
z ROP 2.1 

celkem 

1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství 
a rekonstrukce městských komunikací 4,8 mil. 4,08 mil. 46,6 % 

1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť 
základních škol 2 mil. 1,7 mil. 19,4 % 

1.2.2 Vybudování in-line stezek včetně 
zázemí 1,2 mil. 1,02 mil. 11,6 % 

2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit 
vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ 2,3 mil. 1,5 mil. 22,3 % 

2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání 48,93 mil. 48,93 mil. NR 

3.1.1 Rozvoj infrastruktury pro výzkum, vývoj 200,92 mil. 200,92 mil. NR 
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a inovace 

3.1.2 Rozšíření nabídky výukových programů 
pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací 1,6 mil. 1,6 mil. NR 

 
V kapitole 5.2 Finanční plán IPRM bude tabulka č. 36 a 37 opravena viz příloha č. 3. 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

Dle podmínek programu (MP IPRM) je možné i po schválení IPRM doplňovat IPRM o další projektové 
náměty naplňující cíle, opatření a aktivity IPRM. Zaslané projektové náměty jsou v souladu s cíli IPRM a 
naplňují opatření 2.1 Podpora vzdělávacího potenciálu, aktivitu 2.1.2 Zvyšování kvality a nabídky 
vzdělávání a opatření 3.1 Podpora výzkumu, vývoje a inovačního potenciálu, aktivitu 3.1.1 Rozvoj 
infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace. 

 

 

Seznam přiložených dokumentů: 

1. Seznam předložených projektových námětů 

2. Opravené tabulky a indikativní seznamy projektů Aktivity 2.1.2 a Aktivity 3.1.1 

3. Opravené tabulky č. 36 a 37  

4. CD s formuláři projektových námětů 

Datum: 11. 12. 2009 Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

RNDr. Ladislav Šnevajs 

 

 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 


