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Oznámení o zm ěně v IPRM č. 8 
Oznámení o zm ěně v IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ 
 

Reg.číslo: 2.1/2009/03 

 

Nositel IPRM: 

Statutární město Olomouc 

Horní náměstí, 779 11 Olomouc 

Smlouva č.: ÚRR S-2009/042/OMEMO 

Oblast podpory: 

2.1 Rozvoj regionálních center 

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

 

1.  
a) Úprava monitorovacích indikátorů pro jednotlivé specifické cíle IPRM uvedených 

v kapitole 4.6.1 IPRM 
b) Doplnění nové aktivity do diagramu a tabulky č. 32 v kapitole 4.7 IPRM 
c) Úprava alokací jednotlivých aktivit IPRM 
d) Úprava monitorovacích indikátorů jednotlivých aktivit IPRM  
e) Doplnění nové aktivity 1.2.3 v rámci specifického cíle 1 IPRM včetně monitorovacích 

indikátorů a seznamu indikativních projektů 
 

Uvedené změny jsou součástí přílohy č. 1 Oznámení o změně. 

 

2. Úprava kapitoly 4.8. „Časový harmonogram“ IPRM (viz příloha č. 2). 
 
3. Související změny financování v kapitolách 1.5. „Předpokládaný celkový finanční objem 

IPRM“, 5.1. „Zdroje financování IPRM“ a 5.2. „Finanční plán IPRM“ (viz příloha č. 3). 
 

 

Zdůvodn ění změn (dle jednotlivých aktivit):  

Ad 1a. Při změně IPRM bylo provedeno přepracování stávajících indikátorů ve všech 
úrovních  IPRM v souladu s platnou metodikou – Instrukcí pro práci s monitorovacími 
indikátory ROP. Dále byly stanoveny nové indikátory pro nově vytvořenou aktivitu 1.2.3 
IPRM, což se promítá i do indikátorů pro specifický cíl č. 1. 
 
 
Ad 1b. Související změna – viz bod 1e. 

 
Ad 1c. Vzhledem k tomu, že ve druhém IPRM realizovaném statutárním městem Olomouc 
došlo k úsporám, je navrhováno částí uspořených prostředků posílit IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc, a to prostřednictvím vytvoření nové aktivity 1.2.3 s alokací 
590 718 €, což dle predikovaného kurzu činí 14 000 017 Kč. Alokace všech aktivit IPRM v Kč 
byly dále upraveny tak, aby odpovídaly predikovanému kurzu 23,70. 
 



 

Datum vydání:  

21. 5.  2008 

Verze č. 

                                                                     1.0  
Stránka 2 z 2 

 

 
Ad 1d. Indikátory jednotlivých aktivit byly upraveny tak, jak je popsáno v bodu 1a. Byly 
stanoveny nové indikátory pro nově vytvořenou aktivitu 1.2.3 IPRM, konkrétně monitorovací 
indikátory –  
− č. 46 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy 

(města) 
− č. 92 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraných měst 
− č. 121 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů zájmové a volnočasové 

povahy – ve městech 
− č. 128 Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových 

zařízení 
− č. 33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 
− č. 154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 
 
Ad 1e. Aktivita byla do IPRM doplněna z důvodu úspor ve druhém IPRM realizovaném 
statutárním městem Olomouc a také z toho důvodu, že se objevily nové projektové náměty, 
které by bylo možné realizovat v rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. 
Definováním nové aktivity IPRM dochází k efektivnějšímu využití prostředků ROP Střední 
Morava, nová aktivita je zároveň zcela v souladu se stanovenými cíli IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc. V rámci nové aktivity IPRM město plánuje realizovat projekt 
„Plavecký stadion – rekonstrukce venkovního areálu“, který přispěje k naplnění cílů IPRM. 
Definování nové aktivity IPRM se projevilo i do dalších částí dokumentu IPRM, konkrétně do 
části financování (viz bod č. 3), časového harmonogramu (viz bod č. 2) a monitorovacích 
indikátorů, které musely být pro novou aktivitu definovány. 

 

Ad 2. Časový harmonogram IPRM byl upraven s ohledem na plánované vyhlášení výzvy pro 
aktivitu 1.2.3 v prosinci 2011. V souvislosti s doplněním nové aktivity byl rovněž doplněn 
popis časové realizace IPRM a tabulka harmonogramu realizace aktivit. 

 

Ad 3. Finanční plán a celkový objem IPRM je upraven vzhledem k převodu části finančních 
prostředků z IPRM Městské parky a doplnění nové aktivity 1.2.3, harmonogramu realizace 
jednotlivých projektů a predikovanému kurzu 23,70. 

 

Výše uvedené změny IPRM byly schváleny na jednání Řídícího výboru IPRM dne 
12.10.2011 a v Radě města Olomouce dne 17.10.2011. 

Seznam přiložených dokumentů: 

� Přílohy č. 1 – 3 ve změnové verzi a čistopise 

Datum: 

 

 

 

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

 

 

RNDr. Ladislav Šnevajs 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 


