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Vazba IPRM na související operační programy 
 
Popište stručně a výstižně aktivity, které budou realizovány v rámci IPRM z jiných intervenčních programů. 
V popisu každé aktivity uveďte, ze kterého programu bude financována. 
 
Aktivity 
Název aktivity Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro 

zájmové a volnočasové aktivity 
Číslo specifického cíle  2 
Vazba na prioritu   Životní prostředí 
Financující OP  OPŽP 
Cíle aktivity  Zvýšení atraktivity území vymezené zóny zvýšením kvality 

zeleně na veřejných prostranstvích 
Popis aktivity Revitalizace zelených ploch a parků obnovou dřevin a 

porostů. 
Popis, jakým způsobem aktivita řeší 
specifické cíle a prioritní oblasti 
IPRM 

Úpravou a obnovou zanedbaných nebo nedostatečně 
využívaných prostranství parků a veřejné zeleně dojde ke 
zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve 
městě, jejich většímu využívání a zvýšení atraktivity území 
zóny. 

Popis výchozího stavu Zanedbané, hůře udržované a nevyužívané části parků a 
zelených ploch.  

Popis realizace aktivity (cílových 
výsledků, výstupů a dopadů aktivity) 

Výsadba a parkové úpravy zelených ploch, plocha 
revitalizované a regenerované zeleně, zvýšení atraktivity 
města a kvality života obyvatel 

Předpoklady a rizika realizace 
aktivity 

Zařazení aktivity do IPRM Městské parky, získání 
bonifikace pro předložení projektu do OPŽP, rizikem je 
přetlak předkládaných projektů do OPŽP a neschopnost 
žadatele realizovat aktivitu bez získání dotace.  

Vhodní příjemci aktivity a popis 
jejich schopností aktivitu realizovat 

Vlastníci veřejné zeleně a parkových ploch ve vymezené 
zóně města.  

Vliv na cílovou skupinu Zvýšení kvality veřejné zeleně a veřejných prostranství, 
možnost jejich využití pro různé formy volnočasových 
aktivit.  

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 
Rozpočet města - příslib spolufinancování 10   350 570 
Rozpočet hrazený partnery v IPRM   
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP celkem 90   3 155 131 
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Celkové předpokládané způsobilé výdaje   3 505 701 
Celkové předpokládané výdaje   3 684 716 

 

Indikátory aktivity  
 
Indikátory 
Název indikátoru Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin 
Název aktivity Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a 

volnočasové aktivity 
Měrná jednotka  počet 
Výchozí hodnota  0 
Cílová hodnota  779 
Popis indikátoru Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin.  
Popis způsobu měření  Monitorovací zprávy 
Zdroj měření   Doklady z realizace projektu (Kolaudační rozhodnutí, projektová 

dokumentace) 
Periodicita měření  Po ukončení projektu 
 
 
4.8.2. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity  
 

Časový harmonogram Pořadí Název projektu Náklady 
projektu Zahájení 

činnosti 
Ukončení 
činnosti 

1. Ošetření dřevin v historických parcích  3 684 716 Kč 10/2009 12/2010 
 


