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Oznámení o zm ěně v IPRM č. 3 
Oznámení o zm ěně v IPRM Olomouce „M ěstské parky“ 
 

Reg.číslo: 2.1/2008/01 

 

Nositel IPRM: 

Statutární město Olomouc 

Horní náměstí, 779 11 Olomouc 

Smlouva č.: ÚRR S-2009/040/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. Úprava alokací jednotlivých aktivit IPRM 
c. Úprava monitorovacích indikátorů jednotlivých aktivit IPRM  

 

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

 

2. Úprava financování uvedeného v kapitole 4.8 „Vazba IPRM na související operační 
programy“, změna monitorovacího indikátoru uvedeného v kapitole 4.8.1 a úprava 
indikativního seznamu projektů uvedeného v kapitole 4.8.2 (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). 
 

 



 

Datum vydání:  

21. 5.  2008 

Verze č. 

                                                                     1.0  
Stránka 2 z 2 

 

Zdůvodn ění změn (dle jednotlivých aktivit):  

Ad 1a, b, c 

Při změně IPRM bylo provedeno přepracování stávajících indikátorů ve všech úrovních  
IPRM v souladu s platnou metodikou – Instrukcí pro práci s monitorovacími indikátory ROP. 
V souladu s již předloženými projekty došlo ke snížení indikátoru č. 26 Plocha nově 
vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity z 8500 m2 na 2000 m2. Důvodem 
pro snížení hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru je to, že při zpracování IPRM bylo 
původně počítáno s větším rozsahem stěžejního projektu, kdy měl navíc vzniknout i nový 
objekt pro parkování. Z důvodu redukce tohoto projektu tedy došlo i ke snížení 
předpokládané hodnoty indikátoru. Snížení hodnoty indikátoru nemá vliv na naplnění 
specifického a globálního cíle IPRM. 

Alokace jednotlivých aktivit v Kč byly přepočteny predikovaným kurzem 23,70, což se 
projevilo ve finančním plánu IPRM, který je uveden v €. Dále byla alokace aktivity 1.1.1 
ponížena o částku cca 620 tis. €, z níž část byla převedena do zbývajících aktivit IPRM 
z důvodu vyrovnání kurzového rozdílu a zbývající část v objemu cca 590 tis. € je určena 
k převodu do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Přestože byla celková 
alokace pro IPRM snížena o více než 590 tis. €, celkový cíl IPRM – zvýšit atraktivitu 
vymezené zóny města - bude naplněn.  

 

Ad 2. Kapitola „Vazba IPRM na související operační programy“ byla upravena v části 
financování, které bylo uvedeno do souladu s  projektem „Ošetření dřevin v historických 
parcích“ předloženým do operačního programu Životní prostředí. Tato úprava se promítá i do 
finančního plánu IPRM (viz bod č. 3). V kapitole 4.8.1 byl také opraven původně uvedený 
monitorovací indikátor – došlo k nahrazení monitorovacím indikátorem, který byl sledován a 
naplněn v rámci uvedeného projektu. V kapitole 4.8.2 byl aktualizován seznam indikativních 
projektů v souladu s předloženým projektem. 

 

Ad 3. Finanční plán a celkový finanční objem IPRM byly upraveny v souladu s výše 
uvedenou změnou alokace. 

 

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: 
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