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Oznámení o zm ěně v IPRM č. 2 
Oznámení o zm ěně v IPRM Městské parky 

Reg.číslo: 2.1/2008/01 

 

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): 

1) V kapitole 1.5. bude upravena tabulka Předpokládaný celkový finanční objem IPRM takto: 

Původní znění: 

IPRM - celkové výdaje v EUR 17 603 960 

IPRM - celkové zp ůsobilé výdaje v 
EUR  

16 099 009 

EUR (kurz): 25,25 

 

Nové znění: 

IPRM - celkové výdaje v EUR 16 125 784 

IPRM - celkové zp ůsobilé výdaje v 
EUR  

15 263 883 

EUR (kurz): 23,838212 

 

2) V kapitole 4.7.1 budou upraveny předpokládané zdroje financování u aktivit 1.1.1, 1.1.2, 
2.1.1 a 3.1.1 takto: 

Aktivita 1.1.1 

Původní znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 0% 0 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 50 % 145 000 000 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

50 % 145 000 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 290 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje 290 000 000 

                                                
 



 

Datum vydání:  

21. 5.  2008 

Verze č. 

1.0  
Stránka 2 z 19 

 

Nové znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 0% 0 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 50 % 111 403 793 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

50 % 111 403 793 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 22 807 586 

Celkové p ředpokládané výdaje 222 807 586 

 

Aktivita 1.1.2 

Původní znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 4 412 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0% 0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

85% 25 000 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 29 412 000 

Celkové p ředpokládané výdaje 46 000 000 * 

* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 

 

Nové znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 4 500 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0% 0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

85% 25 500 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 30 000 000 

Celkové p ředpokládané výdaje 30 000 000 * 

* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 

 

Aktivita 2.1.1 

Původní znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 10 589 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 % 0 



 

Datum vydání:  

21. 5.  2008 

Verze č. 

1.0  
Stránka 3 z 19 

 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

85 % 60 000 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 70 589 000 

Celkové p ředpokládané výdaje 89 000 000 * 

* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 

 

Nové znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 15 % 13 129 412 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0 % 0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

85 % 74 400 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 87 529 412 

Celkové p ředpokládané výdaje  104 911 020 * 

* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 

 

Aktivita 3.1.1 

Původní znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 3,75 % 662 000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 11,25 % 1 986 000 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

85 % 15 000 000 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 17 648 000 

Celkové p ředpokládané výdaje  21 000 000 * 

* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 

 

Nové znění: 

Předpokládané zdroje financování v % v K č 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 7,5 % 1 764 500 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 7,5 % 1 764 500 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP 
celkem 

85 % 19 997 666 

Celkové p ředpokládané zp ůsobilé výdaje 23 526 666 

Celkové p ředpokládané výdaje  26 691 236 * 

* hodnota vychází z předpokládané finanční náročnosti indikativních projektových námětů 
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3) V kapitole 4.9 bude upraven časový harmonogram takto: 

Původní znění: 

Harmonogram IPRM 

Datum zahájení p řípravy 
IPRM 

 Červen 2008 

Datum zahájení realizace 
IPRM 

 Březen 2009 

Datum ukon čení realizace 
IPRM 

 Prosinec 2012 

Vyhlášení specifické výzvy 
na předkládání projekt ů do 
IPRM dle jednotlivých aktivit  

Aktivita 1.1.1, 1.1.2       -   výzva č. 1 v 03/2009 

Aktivita 2.1.1                 -   výzva č. 2 v 02/2009 

Aktivita 3.1.1                 -   výzva č. 3 v 06/2009 

Aktivita 1.1.1, 1.1.2       -   výzva č. 4 v 01/2010 

Aktivita 2.1.1                 -   výzva č. 5 v 01/2010 

Popis časové realizace 
IPRM 

IPRM bude realizován podle harmonogramu jednotlivých 
vyhlašovaných výzev a realizace dílčích projektů i celého 
IPRM bude dokončena v termínu do 31. 12. 2012.  

 

Aktivita 1.1.1 

Vyhlášení výzev -  03/2009 a 01/2010 

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

09/2008 – 07/2012 

 

Aktivita 1.1.2 

Vyhlášení výzev -  03/2009 a 01/2010 

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

09/2008 – 12/2012 

 

Aktivita 2.1.1 

Vyhlášení výzev -  02/2009 a 01/2010 

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

01/2009 – 06/2012 

 

Aktivita 3.1.1 

Vyhlášení výzvy -  06/2009  

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

01/2009 – 12/2011 
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Nové znění: 

Harmonogram IPRM 

Datum zahájení p řípravy 
IPRM 

 Červen 2008 

Datum zahájení realizace 
IPRM 

 Březen 2009 

Datum ukon čení realizace 
IPRM 

 30. 6. 2013 

Vyhlášení specifické výzvy 
na předkládání projekt ů do 
IPRM dle jednotlivých aktivit  

Aktivita 1.1.1, 1.1.2       -   výzva v 07/2009 a 03/2011 

Aktivita 2.1.1                 -   výzva v 06/2009 a 03/2011 

Aktivita 3.1.1                 -   výzva v 07/2009 a 03/2011 

Popis časové realizace 
IPRM 

IPRM bude realizován podle harmonogramu jednotlivých 
vyhlašovaných výzev a realizace dílčích projektů i celého 
IPRM bude dokončena v termínu do 30. 6. 2013.  

 

Aktivita 1.1.1 

Vyhlášení výzev -  07/2009 a 03/2011 

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

09/2008 – 06/2013 

 

Aktivita 1.1.2 

Vyhlášení výzev -  07/2009 a 03/2011 

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

09/2008 – 06/2013 

 

Aktivita 2.1.1 

Vyhlášení výzev -  06/2009 a 03/2011 

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

01/2009 – 06/2013 

 

Aktivita 3.1.1 

Vyhlášení výzvy -  07/2009 a 03/2011 

Realizace projektů včetně projektové přípravy 

01/2009 – 06/2013 
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Původní zn ění dle Smlouvy o realizaci IPRM: 

Předpokládaný harmonogram IPRM 

2008 2009 2010 2011 2012 Harmonogram realizace 
aktivit                                         

1.1.1. Rozšíření a 
modernizace výstavních 
ploch 

                          

1.1.2 Výstavba příjezdové 
komunikace k areálu 
výstaviště a parkování 

                          

2.1.1. Revitalizace 
městských parků jako 
infrastruktury pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

                            

3.1.1. Obnova nedostatečně 
využívaných prostranství, 
jejich zpřístupnění, výstavba 
a rekonstrukce sociálního 
zázemí 

                    

 

Nové znění: 

Předpokládaný harmonogram IPRM 

Harmonogram realizace 
aktivit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1.1. Rozšíření a modernizace 
výstavních ploch 

                        

1.1.2 Výstavba příjezdové 
komunikace k areálu výstaviště 
a parkování 

                        

2.1.1. Revitalizace městských 
parků jako infrastruktury pro 
zájmové a volnočasové aktivity 

                        

3.1.1. Obnova nedostatečně 
využívaných prostranství, jejich 
zpřístupnění, výstavba a 
rekonstrukce sociálního zázemí 

                        

 

 

 

 

 

 



 

Datum vydání:  

21. 5.  2008 

Verze č. 

1.0  
Stránka 7 z 19 

 

4) V kapitole 5.1 budou zdroje financování upraveny takto: 

Původní znění: 

Zdroje v EUR 

Zdroj financování Částka (v EUR) % 

Dotace Regionální rady (p říspěvek EU, finan ční  
prost ředky státního rozpo čtu) 

9 702 970,0 60,1 % 

Vlastní zdroje žadatele (fin. prost ředky kraj ů, 
obcí, jiné národní ve řejné zdroje, soukromé 
financování) 

6 441 544,4 39,9 % 

Zdroje IPRM celkem 16 144 514,4 100 % 

 

Zdroje v K č  

Zdroj financování Částka (v K č) % 

Dotace Regionální rady (p říspěvek EU, finan ční  
prost ředky státního rozpo čtu) 

245 000 000 60,1 % 

Vlastní zdroje žadatele (fin. prost ředky kraj ů, 
obcí, jiné národní ve řejné zdroje, soukromé 
financování) 

162 649 000 39,9 % 

Zdroje IPRM celkem 407 649 000 100 % 

 

Nové znění: 

Zdroje v EUR 

Zdroj financování Částka (v EUR) % 

Dotace Regionální rady (p říspěvek EU, finan ční  
prost ředky státního rozpo čtu) 

9 702 970 63,6 % 

Vlastní zdroje žadatele (fin. prost ředky kraj ů, 
obcí, jiné národní ve řejné zdroje, soukromé 
financování) 

5 560 913 36,4 % 

Zdroje IPRM celkem 15 263 883 100 % 

 

Zdroje v K č  

Zdroj financování Částka (v K č) % 

Dotace Regionální rady (p říspěvek EU, fina nční  
prost ředky státního rozpo čtu) 

231 301 459 63,6 % 

Vlastní zdroje žadatele (fin. prost ředky kraj ů, 
obcí, jiné národní ve řejné zdroje, soukromé 
financování) 

132 562 205 36,4 % 

Zdroje IPRM celkem 363 863 664 100 % 
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5) V kapitole 5.2 dojde k úpravě finančního plánu IPRM v tabulce č. 1 a tabulce č. 3 – viz 
příloha č. 1. 

 

6) V kapitole 4.6.1 budou změněny indikátory specifických cílů č. 2 a 3 IPRM a v kapitole 
4.7.1 budou změněny indikátory u aktivity 2.1.1 a 3.1.1 IPRM: (v rámci zestručnění uvádíme 
pouze nové znění hodnot indikátorů)  

Specifický cíl 2 Atraktivní a udržované m ěstské parky 

Nové znění: 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšují 
atraktivitu) – vybraných m ěst 

Měrná jednotka  Počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na revitalizaci, 
modernizaci a regeneraci zanedbaných objektů a území a 
na zařízení zájmové a volnočasové povahy. 

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 

Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 

Periodicita měření  Při schválení podpořených projektů 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z environmentálních kritérií  

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  Ročně 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
rovné p říležitosti 

Měrná jednotka Počet  

Výchozí hodnota 0 



 

Datum vydání:  

21. 5.  2008 

Verze č. 

1.0  
Stránka 9 z 19 

 

Cílová hodnota 3 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z kritérií rovných příležitostí. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  Ročně 

 

Indikátory 

Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních 
komunikací celkem 

Měrná jednotka km 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota 7,4  

Popis indikátoru Počet km nových a rekonstruovaných místních 
komunikací  

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace) 

Periodicita měření  Po ukončení projektu 

 

Indikátory 

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
v podpo řených m ěstech a obcích 

Měrná jednotka ha 

Výchozí hodnota 0  

Cílová hodnota 5,9  

Popis indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků 
a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace) 

Periodicita měření  Po ukončení projektu 

 

Indikátory 

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 

Měrná jednotka % 

Výchozí hodnota 100  
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Cílová hodnota 140  

Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového 
šetření provedeného před a po realizaci projektu.  

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 

Zdroj měření  Dotazníkové šetření  

Periodicita měření  Ročně 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 

 

Aktivita 2.1.1 Revitalizace m ěstských park ů jako infrastruktury pro zájmové a 
volno časové aktivity 

Nové znění: 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšují 
atraktivitu) – vybraných m ěst 

Měrná jednotka  Počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na revitalizaci, 
modernizaci a regeneraci zanedbaných objektů a území a 
na zařízení zájmové a volnočasové povahy. 

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 

Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 

Periodicita měření  Při schválení podpořených projektů 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z environmentálních kritérií  

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  Ročně 
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Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
rovné p říležitosti 

Měrná jednotka Počet  

Výchozí hodnota 0 

Cílová hodnota 3 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z kritérií rovných příležitostí. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  Ročně 

 

Indikátory 

Název indikátoru Délka nových a rekonstruovaných místních 
komunikací celkem 

Měrná jednotka km 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota 7,4 

Popis indikátoru Počet km nových a rekonstruovaných místních 
komunikací  

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace) 

Periodicita měření  Po ukončení projektu 

 

Indikátory 

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
v podpo řených m ěstech a obcích 

Měrná jednotka ha 

Výchozí hodnota 0  

Cílová hodnota 5,9 

Popis indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků 
a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace) 

Periodicita měření  Po ukončení projektu 
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Indikátory 

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 

Měrná jednotka % 

Výchozí hodnota 100  

Cílová hodnota 140  

Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového 
šetření provedeného před a po realizaci projektu.  

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 

Zdroj měření  Dotazníkové šetření  

Periodicita měření  Ročně 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 

 

Specifický cíl 3 Problémová území m ěsta 

Nové znění: 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšují 
atraktivitu) – vybraných m ěst 

Měrná jednotka  počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na revitalizaci, 
modernizaci a regeneraci zanedbaných objektů a území a 
na zařízení zájmové a volnočasové povahy. 

Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 

Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 

Periodicita měření  Při schválení podpořených projektů 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z environmentálních kritérií  

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
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Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  ročně 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
rovné p říležitosti 

Měrná jednotka Počet  

Výchozí hodnota 0 

Cílová hodnota 2 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z kritérií rovných příležitostí. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  ročně 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 

 

Indikátory 

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
v podpo řených m ěstech a obcích 

Měrná jednotka ha 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  0,6 

Popis indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků 
a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace) 

Periodicita měření  Po ukončení projektu 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet vytvo řených pracovních míst celkem 

Měrná jednotka počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  0,5 

Popis indikátoru Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst 
počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo 
zaměstnaných v určité provozovně ve srovnání 
s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé 
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pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, 
musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve 
stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní 
úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s 
částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků 
se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu 
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku ode dne 
finančního ukončení projektu.  

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 

Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 

Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 

 

Indikátory 

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 

Měrná jednotka % 

Výchozí hodnota 100  

Cílová hodnota 130  

Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového 
šetření provedeného před a po realizaci projektu.  

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 

Zdroj měření  Dotazníkové šetření  

Periodicita měření  ročně 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 

 

Aktivita 3.1.1 Obnova nedostate čně využívaných prostranství, jejich zp řístupn ění, 
výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí 

Nové znění: 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů na rozvoj (zvyšují 
atraktivitu) – vybraných m ěst 

Měrná jednotka  počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na revitalizaci, 
modernizaci a regeneraci zanedbaných objektů a území a 
na zařízení zájmové a volnočasové povahy. 
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Popis způsobu měření  Podepsané smlouvy ROP 

Zdroj měření   Podepsané smlouvy ROP 

Periodicita měření  Při schválení podpořených projektů 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
udržitelný rozvoj 

Měrná jednotka Počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  3 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z environmentálních kritérií  

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  ročně 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet podpo řených projekt ů s pozitivním vlivem na 
rovné p říležitosti 

Měrná jednotka Počet  

Výchozí hodnota 0 

Cílová hodnota 2 

Popis indikátoru Projekt naplňuje některé z kritérií rovných příležitostí. 

Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Monitorovací zprávy 

Periodicita měření  ročně 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 

 

Indikátory 

Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 
v podpo řených m ěstech a obcích 

Měrná jednotka ha 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  0,6 

Popis indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných náměstí, parků 
a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
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Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 

Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, 
projektová dokumentace) 

Periodicita měření  Po ukončení projektu 

 

Indikátory 

Název indikátoru Počet vytvo řených pracovních míst celkem 

Měrná jednotka počet 

Výchozí hodnota  0 

Cílová hodnota  0,5 

Popis indikátoru Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst 
počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo 
zaměstnaných v určité provozovně ve srovnání 
s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé 
pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, 
musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve 
stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní 
úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s 
částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků 
se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu 
pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku ode dne 
finančního ukončení projektu.  

Popis způsobu měření  Monitorovací zpráva 

Zdroj měření   Pracovní smlouvy, mzdové listy 

Periodicita měření  Ročně po dobu udržitelnosti 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 

Indikátory 

Název indikátoru Zvýšení atraktivity podpo řených m ěst 

Měrná jednotka % 

Výchozí hodnota 100  

Cílová hodnota 130  

Popis indikátoru Zvýšení podílu obyvatel, kteří kladně hodnotí výsledek 
podpořených projektů, zjištěný pomocí dotazníkového 
šetření provedeného před a po realizaci projektu.  

Popis způsobu měření Zvláštní šetření 

Zdroj měření  Dotazníkové šetření  

Periodicita měření  ročně 

Hodnota indikátoru zůstává v původní výši. 
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Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  

Ad 1)  K úpravě finančního objemu celkových výdajů a celkových způsobilých výdajů vychází 
z důvodu  změny alokací na jednotlivé aktivity, které vychází ze změn uvedených v bodu 2 
Oznámení o změně a z návrhu změny finančního plánu IPRM. Uvedena hodnota   kurzu 
CZK/EUR použitého pro přepočet alokace na IPRM je orientační  a slouží pro přepočet 
alokovaných prostředků na IPRM dle nového finančního plánu ROP Střední Morava. 

 

Ad 2)  Alokace dotace u jednotlivých aktivit IPRM byly upraveny s ohledem na vývoj 
v přípravě projektů, které plánuje Statutární město Olomouc předložit do vyhlášené výzvy. 

Zdůvodnění uvádíme dle jednotlivých aktivit IPRM: 

Aktivita 1.1.1 a 1.1.2 

V těchto dvou aktivitách plánuje město realizovat stěžejní projekt v rámci IPRM – Rozvoj 
Výstaviště Flora Olomouc (komplexní projekt je rozdělen do několika dílčích projektů v rámci 
IPRM a podoblasti podpory 3.3.3 ROP Střední Morava). V přípravě tohoto projektu došlo 
k prodloužení jeho přípravy, a to z toho důvodu, že bylo nutné opětovně prověřit efektivnost 
této investice a k tomuto účelu zpracovat novou studii. Prodloužením přípravy však bylo 
dosaženo snížení plánovaných výdajů tohoto projektu. 

V konkrétní rovině se během prověřování efektivnosti investice ukázalo diskutabliním 
především původně plánované umístění rozsáhlého konferenčního prostoru do 2.NP, které 
by si vyžádalo zvýšenou ekonomickou náročnost provozu, nehledě na vyšší nároky na 
konstrukční řešení, či vybudování potřebného provozního zázemí, řešení evakuačních a 
protipožárních opatření atd. 

Dále si odklon od původního záměru pro dopravní napojení přes areál mrazíren vyžádal 
nové řešení dopravního napojení výstavního areálu na ulici  Wolkerovu, kdy jediným 
plnohodnotným řešením se ukázalo prodloužení ulice Dr. Zamenhofa se zaústěním do ulice 
Jiřího Wolkera. 

Tyto důvody vedly k přerušení prací na zpracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) a 
bylo zadáno zpracování nové architektonické studie řešící (v intencích vydaného územního 
rozhodnutí) Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc v etapách a v menších finančních objemech. 

Snížením původně předpokládaných výdajů u uvedeného projektu se otevřela možnost 
využít zbývající prostředky v dalších aktivitách IPRM, kde má město připraveny k realizaci 
další projekty.  

 

Aktivita 2.1.1 

V případě aktivity 2.1.1 byly předpokládané zdroje financování navýšeny s ohledem na 
aktuální vývoj obnovy Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech v Olomouci. Součástí 1. 
etapy obnovy Rudolfovy aleje, v rámci které proběhlo vykácení starých stromů a byly 
vysazeny stromy nové, je i navazující projekt realizovaný statutárním městem Olomouc 
v rámci IPRM Městské parky – Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých 
historických sadech – Smetanovy sady. Realizace 2. etapy obnovy Rudolfovy aleje byla 
původně s ohledem na zájmy ochrany přírody plánována po pěti letech po realizaci 1. etapy, 
nejnovější posudek ohledně možnosti zkrácení doby obnovy aleje však ukázal, že realizaci 
2. etapy je možné uspíšit a provést kácení stromů v roce 2011 s následnou výsadbou 
nových stromů v roce 2012. Stejně jako v případě realizace 1. etapy je i druhá etapa 
podmíněna obnovou cestní sítě, veřejného osvětlení a mobiliáře Rudolfovy aleje. Obnova 
cestní sítě ad. by v souladu s platným harmonogramem IPRM Městské parky mohla být 
stejně jako v případě 1. etapy spolufinancována z ROP Střední Morava, v aktivitě 2.1.1 
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IPRM však již byly vyčerpány všechny prostředky. Proto je do této aktivity převedena část 
protředků z aktivity 1.1.1 tak, aby bylo možné plánovaný projekt spolufinancovat z ROP SM. 

Realizace dalšího projektu (Smetanovy sady, hlavní alej – II. etapa) v rámci této aktivity 
přirozeně naváže na již probíhající realizaci projektu Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě 
v olomouckých historických sadech – Smetanovy sady, čímž dojde k dalšímu zatraktivnění 
městských parků pro veřejnost, a přispěje k lepšímu naplnění specifického cíle č. 2 IPRM. 

 

Aktivita 3.1.1 

V aktivitě 3.1.1 jsou městem plánovány dva projekty, z nichž projekt Bezručovy sady – lávka 
je součástí indikativního seznamu projektů v rámci IPRM (v IPRM je uveden pod názvem 
Rekonstrukce lávek přes Mlýnský potok), ale jejich finanční náročnost převyšuje aktuální 
zbývající alokaci v této aktivitě. Proto byla tato aktivita posílena prostředky z aktivity 1.1.1, 
v níž i po realizaci plánovaných projektů bude zbývat nevyčerpaná rezerva. 

Dalším projektem, který město plánuje předložit, je projekt Dětské hřiště Michalské 
stromořadí, jehož předmětem je komplexní úprava nástupního prostoru historického parku 
Bezručovy sady zahrnující odstranění stávajícího torza dopravního hřiště, terénní modelace, 
vybudování nového dětského hřiště pro věkové kategorie 0-6 a 6-12 let, doplnění cestní sítě 
včetně mobiliáře, veřejného osvětlení, vodního pítka a nového odpočívadla. 

 

Ad 3)  V časovém harmonogramu došlo k prodloužení doby realizace IPRM o půl roku 
s ohledem na nejbližší možný termín vyhlášení výzvy, dobu nutnou k vyhodnocení 
předložených projektových žádostí ze strany Úřadu Regionální rady a s ohledem na delší 
termín pro realizaci velkých investičních projektů. 

Harmonogram realizace jednotlivých aktivit IPRM byl upraven dle předpokládaného termínu 
realizace plánovaných projektů. Zároveň byly upraveny termíny vyhlášení výzev dle aktuální 
situace (týká se již ukončených výzev i plánované výzvy).   

 

Ad 4)  Zdroje financování IPRM byly upraveny v souvislosti se změnami uvedenými v bodu 1 
a 2 tohoto oznámení o změně. 

 

Ad 5)  Finanční plán IPRM byl upraven v souvislosti se změnami uvedenými v bodech 1, 2 a 
3 tohoto oznámení o změně. 

 

Ad 6)  Vliv přesunů prostředků mezi jednotlivými aktivitami je možné z pohledu 
monitorovacích indikátorů v zásadě vnímat jako neutrální. Veškeré změny alokací nemají 
negativní vliv na plnění monitorovacích indikátorů v jejich původních cílových hodnotách, tzn. 
indikátory budou naplňovány v původní výši u aktivity 1.1.1, jejíž alokace je ponížena. 

Vzhledem k navýšení alokací v aktivitách 2.1.1 a 3.1.1 budou upraveny hodnoty indikátorů 
těchto aktivit, jak je uvedeno výše. 

Hodnota indikátoru v rámci specifického cíle 2 IPRM Délka nových a rekonstruovaných 
místních komunikací celkem je snížena vzhledem k tomu, že při zpracování IPRM byla 
předpokládaná cílová hodnota stanovena odhadem - k plánovaným projektům neexistovaly 
podrobné projektové dokumentace. Cílová hodnota byla nyní snížena na základě již 
předložených žádostí a předpokládané hodnoty indikátoru u plánovaného projektu 
Smetanovy sady, hlavní alej – II. etapa. Původní cílová hodnota tohoto indikátoru byla navíc 
stanovena s předpokladem, že bude realizována rekonstrukce cestní sítě v jižní části 
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Smetanových sadů, která zatím není projekčně rozpracována. 

Indikátor Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem je navíc součástí 
také druhého IPRM realizovaného statutárním městem Olomouc – IPRM Atraktivní a 
konkurenceschopná Olomouc, který je stejně jako IPRM Městské parky financován z oblasti 
podpory 2.1 ROP Střední Morava. V případě IPRM Atraktivní a konkurenceschopná 
Olomouc je plánovaná cílová hodnota již nyní dle schválených projektů trojnásobně 
překročena, přičemž alokace v dané aktivitě není vyčerpána. 

K podstatnému zvýšení hodnot naopak dochází u indikátoru Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území v podpořených městech a obcích, a to v rámci specifického cíle 2 i 3 
IPRM. V případě specifického cíle 2 je hodnota navýšena 1,7x, ačkoliv alokace na aktivitu 
2.1.1 byla zvýšena jen 1,2x, u specifického cíle 3 je hodnota navýšena trojnásobně, i když 
navýšení alokace je pouze 1,3násobné. 

U specifického cíle 1 Obnova městských částí a jejich funkcí zůstávají hodnoty indikátorů dle 
původního IPRM. 

 

Seznam přiložených dokumentů: 

1. Opravené tabulky č. 1 a 3 v kapitole 5.2 Finanční plán IPRM  

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

RNDr. Ladislav Šnevajs 

 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 

 


