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ÚVODnÍ SLOVO

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

první letošní číslo čtvrtletníku „IOP pod lupou“ se aktuálně věnuje představení Integro-
vaného regionálního operačního programu (IROP) jako navazujícího programu na Inte-
grovaný operační program (IOP) a regionální operační programy. IROP jako komplexní 
program bude podporovat vyvážený rozvoj území České republiky, zlepšení veřejných 
služeb a veřejné správy s cílem zajistit konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj v ob-
cích, městech a regionech. Je rozdělen do čtyř hlavních oblastí, resp. prioritních os, do 
nichž bude podpora směřovat. Některé cíle, které si IROP klade, sice navazují na aktivity 
podporované již v IOP a regionálních operačních programech, ale podmínky a rozsah 
podpory nebudou vždy kopírovat podmínky z minulého programového období.

Pokračovat bude rozvíjení infrastruktury, dopravní obslužnosti, sociálních služeb, so-
ciálního podnikání, vybraných oblastí ve zdravotnictví, vzdělávání, elektronizace veřej-
né správy a stranou nezůstanou ani energetické úspory v oblasti bydlení nebo územní 
dokumentace obcí. V  těchto měsících prochází IROP dojednáním posledních oblastí 
s Evropskou komisí a připravuje se na audit připravenosti. Schválení IROP se očeká-
vá v  polovině letošního roku, proto mají žadatelé nejvyšší čas pro přípravu projektů. 
Uspořádali jsme sérií seminářů pro širokou veřejnost probíhajících od ledna do května 
2015 ve všech krajských městech. Více se dozvíte na našich webových stránkách www.
dotaceEU.cz/IROP.

V tomto čísle tradičně naleznete zajímavé články o dokončených projektech financovaných z  IOP, které zlepšují kvalitu života oby-
vatel České republiky. Oblast kultury bude reprezentovat projekt „Multifunkční centrum zámek Lednice“. Tento projekt zachránil 
světově ojedinělou kulturní památku zahrnující zahradní či krajinné prvky. Za sociální oblast představíme transformaci sociálních 
služeb ve Šternberku na Olomoucku, kde se díky projektu IOP lidé s mentálním a kombinovaným postižením mohli nastěhovat 
do menších bytových jednotek začleněných do běžné zástavby a společnosti. V sociální oblasti je dalším zajímavým projektem 
brněnské nízkoprahové centrum Hvězdička, které funguje v sociálně vyloučené zóně a  podporuje komunitní začleňování romských 
obyvatel.

Integrovaný operační program podporuje také bezpečnost, a to nejen obyvatel. Důkazem je úspěšně realizovaný projekt „Národní 
centrum kybernetické bezpečnosti“. Centrum, jehož nové sídlo bylo otevřeno v Brně loňského roku, se zaměřuje na předcházení 
kybernetickým útokům. Do oblasti bezpečnosti spadá také projekt modernizace radiokomunikační sítě integrovaného záchran-
ného systému vybaveného speciálními funkcemi pro policii, hasiče a zdravotní záchrannou službu. Více nejen o tomto projektu 
se dočtete na následujících stránkách jarního vydání „IOP pod lupou“. 

Přeji vám příjemné a především přínosné čtení.
Zdeněk Semorád

náměstek ministryně

Zámecká jízdárna v Lednici
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PŘEDSTAVUJEME

Prioritní osa 1: konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Silnice (specifický cíl 1.1)
•  rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů. Silnice II. a výjimečně i III. třídy
•  nutná vazba na TEN-T, tzv. regionální páteřní silniční síť
•  síť zahrnuje 15,8 % z celkové délky silnic II. třídy a 1 % z celkové délky silnic III. třídy (jedná se o ty, které plní funkce silnic vyšší třídy)
•  žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby a zajištěné národní zdroje financování
•  příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji

Doprava (specifický cíl 1.2)
•  projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014–2020
•  projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených do konce roku 2017 soulad s Kartou souladu 

projektu s principy udržitelné mobility, resp. se  Strategickým rámcem městské mobility, nebo s Plánem udržitelné městské mobility
•  projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených od roku 2018 soulad se Strategickým rám-

cem městské mobility nebo s Plánem udržitelné městské mobility
•  projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility
•  projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí
•  vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, jsou upravená pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace
•  vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují Euro 6
•  projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti
•  projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020
•  příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky 

obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty zajišťující 
dopravní obslužnost

Integrovaný záchranný systém (specifický cíl 1.3) 
•  modernizace stanic složek IZS pro zajištění odolnosti při mimořádné události
•  technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí 
•  modernizace výcvikových zařízení a trenažerů 
•  pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci negativních jevů (sucha, přívalové deště, mráz, orkány, havárie nebezpeč-

ných látek apod.) uvedených v Příloze číslo 6 programového dokumentu IROP
•  příjemci: Ministerstvo vnitra, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany, Policejní prezi-

dium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, orga-
nizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS, státní organizace, 
která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

Definice toho, na co se IROP zaměří, vychází ze Strategie meziná-
rodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020, hlavních 
principů strategie Evropa 2020, kterými jsou inteligentní růst, 
začleňování a udržitelný rozvoj, a z dalších klíčových dokumen-
tů. Vycházíme ze zásady, že pouze konkurenceschopné regiony 
mohou zajistit konkurenceschopnost České republiky jako celku. 
Významnou úlohu v  IROP vedle vyváženého rozvoje území hraje 
zlepšení veřejných služeb a zefektivnění veřejné správy včetně 
její další elektronizace.

Strategie IROP je založena na posilování tří hlavních faktorů re-
gionální konkurenceschopnosti, kterými jsou infrastruktura, lidé 
a instituce. Toto rozdělení stojí v základu definice tří prioritních 
os IROP. Čtvrtou prioritní osu tvoří Komunitně vedený místní 
rozvoj, čili podpora aktivit spadajících do prvních tří prioritních 
os systémem „zdola nahoru“. Půjde o decentralizované aktivity 
realizované na úrovni místních partnerství v souladu s místními 
rozvojovými strategiemi. Pátá prioritní osa Technická pomoc za-
jistí kvalitní řízení a publicitu operačního programu.

integrovaný regionální operační program 
je před schválením
n n Integrovaný regionální operační program prochází v současné době finálními úpravami ve spolupráci s Evropskou komisí (EK). 
Schválení Programového dokumentu IROP se očekává v polovině roku 2015. Poté bude následovat vyhlášení prvních výzev k po-
dávání projektů. Již nyní lze na http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP sledovat předběžný harmonogram vyhlašování výzev. 
Vypracována byla strategie IROP, která se zaměřuje na regiony Čech, Moravy a Slezska, jejich konkurenceschopnost a kvalitu živo-
ta jejich obyvatel. Významným aspektem programu je vyvážený rozvoj různých částí České republiky a zohledňování různorodých 
potřeb v jednotlivých typech území. Ještě více než v předchozím období se v Integrovaném regionálním operačním programu bude 
klást důraz na provázanost a synergii projektů v souladu s požadavkem EK na tematickou a územní koncentraci intervencí.
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PŘEDSTAVUJEME

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Sociální inkluze (specifický cíl 2.1)
•  zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče – transformace sociálních ústavů
•  zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče
•  infrastruktura komunitních center
•  příjemci: municipální neziskový sektor – ne podnikatelský sektor
•  pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení (nebudou podporovány ubytovny, substandartní a segregované bydlení)
•  podpora na celém území ČR bez Prahy 
•  příjemci – sociální služby: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek 

státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky 
obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

•  příjemci – sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Sociální podnikání (specifický cíl 2.2)
•  výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném území
•  návaznost na aktivity OP Zaměstnanost 
•  příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,  

organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými  
svazky obcí, nestátní neziskové organizace

•  projekt musí být v souladu s principy sociálního podnikání: podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměst-
nanců z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílových skupin, směřování k zapojení pracovníků do rozhodování, zisk 
jde přednostně na rozvoj sociálního podniku, upřednostnění místních potřeb a zdrojů, zohlednění ekologie

Zdravotnictví (specifický cíl 2.3)
•  pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou péči (síť onkogynekologických a perinatologických pracovišť) 
•  modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči
•  opatření směřující k  transformaci psychiatrické péče (např. centra duševního zdraví, zázemí pro mobilní týmy, psychiatrické 

ordinace), nepodporovatelné jsou stávající psychiatrické léčebny – cílem je deinstitucionalizace péče a nabídnutí alternativy
•  příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,  

obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující veřejnou službu v  oblasti zdravotní péče, nestátní  
neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

•  u návazné péče jsou podporovatelné nemocnice, které zajišťují alespoň 4 základní obory péče, disponují minimálním počtem 300 
lůžek a navazují na péči některého z vysoce specializovaných pracovišť (možná výjimka pro „podhorské“ nemocnice)

Vzdělávání (specifický cíl 2.4)
•  výstavba (v odůvodněných případech) a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání
•  výstavba (v soc. vyloučených lokalitách) a rozšiřování kapacit základních škol
•  výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů
•  rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí
•  úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, rozvoj vnitřní konektivity škol a školských 

zařízení, připojení k internetu
•  nelze podporovat všeobecnou infrastrukturu
•  příjemci: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší 

odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové 
organizace organizačních složek státu

Snížení spotřeby energií (specifický cíl 2.5)
•  komplementarita s OPŽP a národními dotačními tituly (NZÚ, Panel) 
•  zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří
•  prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
•  výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody
•  výměna rozvodů tepla a vody
•  příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami
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PŘEDSTAVUJEME

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Kulturní dědictví (specifický cíl 3.1) 
•  památky na Seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu, národní kulturní památky 

k 1. 1. 2014, památky uvedené na indikativním seznamu kandidátů na zápis do národních kulturních památek ve stavu k 1. 1. 2014
•  zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (muzea, knihovny)
•  příjemci: vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě 

nepodnikajících fyzických osob

eGovernment (specifický cíl 3.2) 
•  rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, 

eHealth, eJustice, eProcurement)
•  modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek integrovaného 

záchranného systému
•  kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)
•  příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, státní organizace

Dokumenty územního rozvoje (specifický cíl 3.3) 
•  územní plány stanovují základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot a jeho plošného a prostorového uspořádání. 
•  regulační plány stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot 

a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí
•  územní studie navrhují, prověřují a posuzují varianty řešení vybraných problémů v území a jsou podkladem při rozhodování v území
•  příjemci: obce s rozšířenou působností

Prioritní osa 4: komunitně vedený místní rozvoj

•  podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje
•  podporovány aktivity z IROP mohou být ze specifických cílů: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3
•  projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají stejným pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních osách, a není 

možné podporovat jiné projekty, než umožňují tyto prioritní osy

Semináře k představení IROP
Od ledna 2015 se v  krajských městech ČR uskutečnila série 13 seminářů 
k  představení IROP. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán 
IROP je připravilo pro budoucí žadatele a veřejnost ve spolupráci s Úřady 
Regionálních rad. Účastníci získali na seminářích aktuální a podrobné 
informace o IROP a kladli dotazy zástupcům nejen řídicího orgánu, ale i in-
tegrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ a MAS). Poslední ze série seminářů se usku-
teční v květnu v Praze za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. 
Termíny konání seminářů, prezentace a aktuální informace jsou k dispozici 
na www.dotaceEU.cz/IROP.

Více informací naleznete na http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP

Kateřina Neveselá, ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU, MMR Rostislav Mazal, ředitel Odboru řízení operačních programů, MMR

Seminář k představení IROP ve Zlíně
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OkénkO DO rEgiOnU

Park Hvězdička podporuje integraci

Zámecká jízdárna v Lednici otevřena

n n Integrovaný operační program podpořil v Brně projekt s názvem Nízkoprahové centrum v parku Hvěz-
dička. Tento projekt i okolní park, který vznikl díky předcházejícímu projektu financovanému z IOP, zvelebily 
problémovou část města. Nízkoprahové centrum nyní prochází posledními úpravami. Po dokončení interiéru 
nabídne prostory pro romskou mládež a její mimoškolní činnost. Celková dotace projektu včetně národního kofinancování byla 
téměř 18 milionů korun.

n n Barokní jízdárny jsou nejstarší částí zámku v Lednici, který má statut národní kulturní památky a v rámci 
Lednicko-valtického areálu je součástí Seznamu světového dědictví UNESCO. Tyto vzácné prostory prošly 
vzorovou památkovou obnovou a nyní jsou určeny k novému využití jako multifunkční centrum pro vzdělávací 
a kulturní aktivity. IOP obnovu zámecké jízdárny v Lednici podpořil celkem částkou přesahující 422 milionů korun.

Projekt se soustředil na brněnskou loka-
litu, která je součástí Integrovaného plá-
nu rozvoje města, jehož hlavním cílem 
je zlepšení estetické a sociální stránky 
bydlení ve vymezené deprivované zóně 
města Brna. Tato zóna se nachází na 
části území městských částí Brno-střed 
a Brno-sever.

Na pozemcích určených pro park byly 
před revitalizací plochy zeleně v dezo-
látním stavu a sloužící mimo jiné k ne-
legálnímu parkování, dále parcela ve 
fázi demolice a parcela původně sloužící 
jako sběrný dvůr. Objekt nízkopraho-
vého centra v rámci parku bude sloužit  

k provozování mimoškolních aktivit rom-
ské mládeže a sociální integraci romské 
komunity. Sídlí tu mimo jiné i organizace 
realizující terénní sociální práci. 
 
Centrum bude fungovat jako zázemí pro 
služby a aktivity určené obyvatelům so-
ciálně vyloučené lokality všech věkových 
kategorií. Nabídne možnost využití pro-
stor klubu a jeho vybavení, preventivní  
a volnočasové aktivity, poradenství a in-
formační servis i vzdělávací kurzy. Po-
slední složkou centra je multifunkční sál, 
který poslouží pro kulturu a sport. Pro-
vozovatelem jsou neziskové organizace.

V objektu si návštěvníci mohou prohléd-
nout jedinečnou expozici modelového 
příkladu komponované krajiny Lednicko-
-valtického areálu. Oživení jízdáren bude 
podporovat nová programová náplň a ně-
kolik expozic tematicky zaměřených na 
kulturní krajinu. 

Vzorová obnova památkového objektu za-
hrnovala úplnou obnovu jižního a východ-
ního křídla komplexu zámeckých jízdá-
ren. Příprava projektu si vyžádala řadu 

stavebně-historických, archeologických 
a restaurátorských průzkumů. Vše, co 
bylo možné na objektu restaurovat, bylo 
restaurováno. Co již nebylo možné za-
chránit, bylo vytvořeno přesně podle pů-
vodní předlohy. Mimo jiné byly v průběhu 
rekonstrukce objeveny a obnoveny jed-
ny z největších barokních jízdárenských 
podlah. Fasádu krášlí restaurované ba-
rokní iluzivní malby. Kromě samotné ob-
novy objektu prošla rekonstrukcí i histo-
rická kanalizace.

Název projektu Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička

Oblast intervence 3.1
Příjemce Statutární město Brno
Období realizace 1. 1. 2012 – v realizaci

Výše dotace z EU + SR 17 825 399 Kč

Název projektu Zámecká jízdárna v lednici – multifunkční centrum

Oblast intervence 5.1
Příjemce Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob
Období realizace 1. 11. 2007 – 31. 1. 2014

Výše dotace z EU + SR 496 989 300 Kč
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Domov v elegantních dřevostavbách
Na dohled od historické hlavní budovy 
Vincentina – poskytovatele sociálních 
služeb Šternberk stojí hned vedle udr-
žovaného parku dvě dřevěné novostavby. 
Součástí oploceného pozemku je i bu-
dova bývalého zahradnictví, která bude 
využívána jako dílna pro výrobu svíček  
a mýdel, v zachovalém skleníku se počítá 
s pěstováním zeleniny, na němž se budou 
podílet všichni klienti tohoto zařízení. 

V nových domech, jejichž architektonic-
ké návrhy dokonce zabodovaly i v soutěži 
„Stavba roku 2014 Olomouckého kraje“, 
našlo domov dvanáct klientů Vincentina. 
V každém objektu žije od ledna letošního 
roku šest obyvatel, kteří mají k dispozici 
dva dvoulůžkové a dva jednolůžkové po-

koje, dvě moderní sociální zařízení vyba-
vená i pro případ imobility, společenskou 
místnost, v níž se scházejí ke společným 
aktivitám. O chod každého domečku, 
který má statut domova se zvláštním re-
žimem pro klienty s vysokou mírou pod-
pory, se stará devět pracovníků v sociál-
ních službách a jeden speciální pedagog.

„Než jsme sem naše klienty přestěho-
vali, strávili jsme společně hodně času 
nácvikem nového způsobu života i sbli-
žováním všech šesti osob, které se měly 
stát součástí nové domácnosti,“ vrací se 
o několik měsíců zpět vedoucí pracoviště 
Soňa Novosadová. „Ale i tak nás velice 
příjemně překvapilo, jak rychle se tu 
pak zabydleli a bez problémů si zvykli 
na dosud neznámé podmínky. A během 

těch tří měsíců, co tady bydlí, zazna-
menáváme další a další pokroky. Život 
v komornějším prostředí a individuální 
přístup, který práce s menší skupinou 
klientů umožňuje, našim uživatelům 
služby evidentně svědčí,“ vypráví při 
prohlídce budovy a po zaklepání otevírá 
dveře jednoho z dvoulůžkových poko-
jů. Bratři, kteří jej obývají, se před chvílí 
společně vydali do hlavní budovy v Sado-
vé ulici, kde je i další klienty čekají volno-
časové aktivity. Uklizená světlá místnost 
s obrovským oknem je zkrášlena roz-
manitými předměty, na jejichž tvorbě se 
oba spolubydlící zčásti podíleli. „Výzdoba 
pokojů je součástí pracovní terapie,“ 
vysvětluje Soňa Novosadová a vypráví  
i o tom, že se obyvatelé nových domů  
v rámci svých možností podílejí i na pří-

Život transformovaný  
správným směrem
n n Svatý Vincenc z Pauly, patron všech charitativních zařízení, sirotčinců a nemocnic, jehož jméno nese Vincentinum ve Štern-
berku, by měl radost. Myšlenka transformace pobytových sociálních služeb, která zde byla završena v prosinci loňského roku, 
by se mu určitě zamlouvala. Tak nějak by si zcela jistě představoval nejlepší možnou formu péče o lidi, kteří se sice neobejdou 
bez pomoci druhých, ale stejně jako každý jiný člověk mají právo na soukromí a aktivní život v kruhu svých blízkých. 

rEPOrTáŽ 
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pravě některých jednoduchých jídel. 
„Chceme, aby se jejich život co nejvíce 
podobal životu v běžných domácnos-
tech. Proto pomáhají třeba při vaření 
pudinku, vyzkoušeli si, jak se dělají to-
pinky. Velice je to baví, na vaření se těší 
a na první pohled je vidět, že jim tato 
nová aktivita prospívá.“

Domácnost jako každá jiná
Kromě těchto dvou domů bylo ve městě  
v rámci projektu Transformace Vincenti-
na Šternberk vytvořeno i chráněné byd-
lení pro klienty s nejnižší mírou podpory. 
Jde o dva samostatné třípokojové byty, 
jeden v panelovém, druhý v činžovním 
domě, v každém z nich žijí čtyři uživatelé. 
„V těchto bytech naši klienti žijí v pod-
statě samostatně, službu zde zajišťu-
jeme jen v určitých denních hodinách,“ 
ujímá se slova ředitel Vincentina Karel 
Ryjáček a dodává, že denní režim zdej-
ších obyvatel je velice podobný běžnému 
způsobu života. „Svůj volný čas si řídí 
sami, naši pracovníci jim pomáhají jen  
s některými úkony, například s vaře-
ním. A také chodí do zaměstnání. Zatím 
pracují u nás ve Vincentinu jako pomoc-
ní zahradníci nebo při úklidu či v  prá-
delně, ale připravujeme je i k tomu, aby 
v budoucnu uspěli i na klasickém trhu 
práce. Tato snaha je součástí návazné-
ho transformačního projektu s názvem 

„Můj život, moje domácnost“, který 
byl nastartován v  září loňského roku 
a skončí letos v říjnu. Projekt realizo-
vaný za finanční podpory Evropského 
sociálního fondu a národního rozpočtu 
ČR je přirozeným pokračováním proce-
su transformace Vincentina a je do něj 
zapojeno čtrnáct uživatelů, kterým je 
poskytována podpora v chráněném by-
dlení ve Šternberku i v Šumperku. Jeho 
cílem je širší integrace našich klientů 
do společnosti.“

Transformace Vincentina Šternberk
Pilotní projekt transformace pobytových 
zařízení sociálních služeb, jehož nosi-
telem je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, je realizován ve všech krajích 
republiky a zapojeno je do něj přes třicet 
různých subjektů. V rámci Olomouckého 
kraje bylo do projektu vybráno šternber-
ské Vincentinum, které patří k největším 
organizacím tohoto typu v zemi. 

Cílem tohoto pětiletého transformačního 
procesu, ukončeného 31. prosince 2014, 
bylo vytvoření vhodných podmínek a pro-
středí pro nový způsob poskytování poby-
tových sociálních služeb v Olomouckém 
kraji, které umožní kvalitnější život lidem 
s mentálním a kombinovaným postiže-
ním. Ve zmíněném regionu tak byly díky 
tomuto projektu, přesahujícímu souhrn-

nou částku 59 milionů korun, vytvořeny ve 
Šternberku, Lužici, Uničově a Šumperku 
podmínky pro přechod klientů z ústavního 
způsobu života do přirozeného prostředí  
v nově vybudovaných domácnostech. 

Kromě dvou nových domů a dvou zrekon-
struovaných bytů ve Šternberku byl po-
staven nový objekt v Lužici, kde je služba 
domov se zvláštním režimem poskyto-
vána šesti klientům, a dvě nové budovy  
v Uničově, kde je služba domov pro osoby 
se zdravotním postižením poskytována 
celkem čtyřiadvaceti klientům. V Šum-
perku pak byly zrekonstruovány dvě vil-
ky, které byly v majetku kraje, ale nebyly 
využívány. Ta v Revoluční ulici, v krásné 
vilové čtvrti se zahradou, vytvořila záze-
mí pro chráněné bydlení šesti lidí a na 
Masarykově náměstí vzniklo bydlení pro 
osoby se zdravotním postižením, kde žije 
dvanáct obyvatel. 

„V  současné době žije mimo velké po-
bytové zařízení celkem 68 našich uživa-
telů,“ upřesňuje Karel Ryjáček a dodává, 
že v rámci transformačního plánu byla 
vytvořena i nová pracovní místa. „Někte-
ré profese byly utlumeny, jiných naopak 
přibylo. Zaměstnancům v utlumovaných 
profesích byla nabídnuta rekvalifikace  
a možnost přejít z jedné pracovní pozice 
na jinou. Kdo chtěl, mohl této příleži-

rEPOrTáŽ 
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tosti využít,“ pokračuje ředitel Vincen-
tina s tím, že změny provázely i obavy 
z budoucnosti. A netýkaly se jen zaměst-
nanců, ale i klientů, kteří byli do nových 
domovů vybráni, a také jejich rodinných 
příslušníků. „Klienty do nových lokalit 
jsme vybírali nejen podle míry posti-
žení, ale především podle rodinných, 
přátelských a partnerských vazeb. Na-
příklad pro bydlení v Šumperku jsme 
oslovili nejprve klienty ze Šumperska  
a Jesenicka. Řešili jsme všechny as-
pekty zároveň, hovořili jsme i s  rodin-
nými příslušníky uživatelů, vysvětlovali 
jsme jim přínos změny, která jejich blíz-
ké čekala. Někteří blízcí našich klientů 
se na projekt dívali s nedůvěrou, ale na-
konec většina z nich pochopila pozitiva 
projektu. S negativní reakcí se setkali 
také u některých obyvatel obce Luži-
ce. Proti postavení domku pro osoby 
se zdravotním postižením v sousedství 
už stojící zástavby byla dokonce pode-
psána petice. Lidé, kteří s novostavbou 
nesouhlasili, se obávali života v těsném 
sousedství domu, v němž bydlí šest 
osob s  mentálním postižením a poru-
chou autistického spektra. Nepochopili, 
že tito klienti nejsou pro své okolí ne-
bezpeční. Na veřejném jednání zastupi-
telstva však byl prodej pozemku nako-
nec schválen a stavba byla postavena. 
Když se pak do ní naši klienti po inten-
zivní přípravě nastěhovali, čekali jsme 

na jejich první reakce. U lidí s autismem 
a duševními poruchami totiž při zásad-
ních změnách životního rytmu mohou 
nastat nepředvídané reakce. Ale vše 
proběhlo naprosto bez problémů, hned 
první noc nám naši pracovníci volali, 
že všichni klienti klidně spí, což svědčí 
o jejich pozitivní reakci. To, jak rychle 
se s novým bydlením sžili, překonalo 
i naše nejoptimističtější předpoklady. 
Po třech měsících navíc pozorujeme, 
že jejich nový život má pozitivní vliv i na 
zdravotní stav, takže jsme mohli při-
stoupit ke snižování medikace,“ kon-
statuje Karel Ryjáček. Kromě evidentně 
spokojených klientů a jiných pozitivních 
změn však projekt transformace přine-
sl i další pozitivum. Vincentinum mohlo 
opustit dva více než čtyři století staré 
měšťanské domy, v nichž ve Šternberku 
byla odloučená pracoviště, která už však 
přestávala vyhovovat soudobým požadav-
kům. Kromě dvou nových domů a dvou 
zrekonstruovaných bytů se nyní péče  
o klienty soustředila do hlavní budovy,  
v níž v současné době ve dvou až třílůžko-
vých pokojích rozdělených do pěti domo-
vů žije 135 klientů. 

Aktivní prožívání vlastního života
Právě dokončovaná výroční zpráva Vin-
centina za rok 2014 věnuje projektu 
transformace značný prostor. Mimo jiné 
se v  ní uvádí, že posláním chráněného 

bydlení je poskytovat přiměřenou pod-
poru dospělým lidem s mentálním a ví-
cenásobným postižením tak, aby mohli 
využívat vlastní dovednosti a schopnosti 
a vedli plnohodnotný život v běžném pro-
středí jako jejich vrstevníci a dále, že je 
cílem vytvářet podmínky pro optimální 
rozvoj schopností klienta tak, aby se stal 
na službě co nejméně závislý, postup-
ně snižovat míru poskytované podpory,  
s ohledem na zdravotní stav rozvíjet do-
vednosti při zvládání péče o domácnost, 
využívat běžné zdroje a přirozené vazby  
a dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti 
při uplatňování práv, oprávněných zá-
jmů a obstarávání osobních záležitostí. 
Zdůrazněny jsou zde i zásady posky-
tování sociální služby, které respektují 
individuální potřeby, přání, dovednosti, 
schopnosti a zdravotní stav uživatele  
a podporují přirozené mezilidské vazby, 
využívání návazných služeb i uplatnění 
vlastní vůle uživatelů a dodržování je-
jich práv na vzdělání, práci i samostatný 
pohyb. Respektována je také zásada ak-
tivního přístupu uživatelů k vlastnímu ži-
votu v podobě zapojování se do plánování 
a hodnocení služby i zvyšování zodpověd-
nosti za vlastní rozhodnutí, včetně práva 
na přiměřené riziko.

„Základní myšlenkou transformační-
ho procesu je především to, aby lidé 
s mentálním a fyzickým postižením 
mohli bydlet v prostředí co nejvíce po-
dobném chodu běžné rodiny a aby se  
i těžce mentálně postižení lidé moh-
li co nejvíce zapojit do života,“ uzavírá 
Karel Ryjáček. „V minulosti byli tito kli-
enti umísťováni do rozsáhlých zařízení 
z větší části vytvořených z rozlehlých 
budov klášterů a zámků. Tato forma 
života je však běžným normám značně 
vzdálená, navíc neumožňuje dostatečně 
individuální práci s uživatelem. Často 
tak dochází k nadměrnému přepečová-
vání, kdy většinu úkonů dělají za klienty 
pracovníci zařízení. A tak mnohdy není 
šance poznat, které úkony by klient byl 
schopen zvládnout sám, aby tak mohl 
posunout laťku vlastní soběstačnosti  
o kousek výš. To vše transformační pro-
jekt umožnil a nabídl tak našim klien-
tům možnost prožívat svůj život maxi-
málně aktivně a smysluplně.“ 

Název projektu Transformace Vincentina Šternberk – byty

Oblast intervence 3.1
Příjemce Olomoucký kraj
Období realizace 1. 8. 2012 – 31. 5. 2013

Výše dotace z EU + SR 2 965 026 Kč

rEPOrTáŽ 
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infOrMUJEME

finanční nástroj JESSiCA
Finanční nástroj JESSICA v IOP využívá 
návratnou podporu z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního rozpoč-
tu. Vysoutěžený správce Fondu rozvoje 
měst, Komerční banka, a.s., poskytuje 
zvýhodněné úvěry, zatížené nižší admi-
nistrativní náročností, a poskytuje na 
realizaci projektu prostředky až do 90 % 
způsobilých výdajů. 

Vlastníci bytových domů v deprivovaných 
zónách, pro které má 41 českých měst 

zpracované integrované plány rozvoje 
města, mohou za tyto prostředky 
rekonstruovat a modernizovat bytové 
domy nebo vybudovat moderní sociální 
bydlení.

Úspěšné pilotní ověření finančního 
nástroje v Integrovaném operačním 
programu ukázalo, že o návratnou formu 
podpory je zájem. Celková alokace, 
převyšující 600 milionů Kč, bude během 
jara 2015 vyčerpána, vlastníci bytových 

domů už podali u Komerční banky 
žádosti na posledních 100 milionů Kč. 
Průměrná výše jednoho úvěru přesahuje 
3,5 milionu Kč s  dobou splatnosti do 
10 let a úrokovou mírou 0,52 % p. a. 
Podobná forma návratné podpory je 
plánována i pro nové programové období 
v  Integrovaném regionálním operačním 
programu pro bytové domy se čtyřmi  
a více bytovými jednotkami na území celé 
České republiky, kromě hl. m. Prahy.

Název projektu Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti

Oblast intervence 1.1
Příjemce Národní bezpečnostní úřad
Období realizace 19.10. 2013 – 31. 8. 2014

Výše dotace z EU + SR 36 914 325 Kč

Národní centrum kybernetické bezpeč-
nosti zrealizoval Národní bezpečnostní 
úřad (NBÚ), který je gestorem problema-
tiky kybernetické bezpečnosti v  České 
republice. S  pomocí dotace ze struktu-
rálních fondů Evropské unie vybudoval 
technologické centrum NCKB. Projekt 
zajistil pořízení infrastruktury centra, 
uvedení do provozu a následnou tech-
nickou podporu řešení datových úložišť 
a serverové platformy pro provoz NCKB 
v Praze a v Brně.

Zajištění kybernetické bezpečnosti je 
jednou z výzev současnosti. Kybernetické 
útoky jsou stále častějším jevem, zejmé-
na s  ohledem na elektronizaci veřejné 
správy. Stát má v  zajištění bezpečnosti 
v  této oblasti nezastupitelnou roli a dů-
ležitá je také informovanost a zvyšování 
počítačové vzdělanosti. Na národní úrov-
ni se řídíme Strategií pro oblast kyber-
netické bezpečnosti České republiky na 
období 2012–2015.

Vybudování špičkového pracoviště jako 
je NCKB mělo obrovské nároky na tech-
nické vybavení. Rozpočet Národního bez-
pečnostního úřadu je sice přiměřený, ale 

finance ze strukturálních fondů umožnily 
dostat se kvalitativně na požadovanou 
výši. Centrum je nyní schopno zasahovat 
nejen v České republice, ale také na řeše-
ní problému mezinárodně spolupracovat.

Významným tématem veřejné správy  
v České republice se v posledních letech 
stává kybernetická bezpečnost. Úlohou 
státu je zajistit nejen stanovení bezpeč-
nostních standardů, systém prevence 

a včasného varování před incidenty, ale 
také působit jako prvotní zdroj bezpeč-
nostních informací.

Gestorem problematiky kybernetické 
bezpečnosti v České republice je Národní 
bezpečnostní úřad (NBÚ). S pomocí do-
tace ze strukturálních fondů Evropské 
unie vybudoval technologické centrum 
pro provoz Národního centra kybernetic-
ké bezpečnosti.

národní centrum  
kybernetické bezpečnosti
n n Od srpna loňského roku úspěšně funguje Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB), jehož hlavním úkolem  
je ochrana informačních systémů orgánů veřejné moci. Centrum vzniklo díky podpoře Integrovaného operačního programu  
ve výši téměř 39 milionů korun (včetně národního spolufinancování).
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Výzva č. 22 přispěla k dočerpání iOP
Výzva č. 22 Integrovaného operačního programu byla vyhláše-
na 14. dubna 2014. Cílem podpory této bylo posílení informač-
ních technologií úřadů samosprávy v návaznosti na technolo-
gická centra krajů a data sdílená s registry veřejné správy. 
Výzva tak podpořila elektronizaci veřejné správy v ČR. Opráv-
něnými žadateli byly obce.

Celková finanční výše výzvy byla určena nejprve na 250 milionů 
korun. V červnu 2014 pak došlo k navýšení na 400 milionů korun. 
K 30. červnu 2014 Řídicí orgán IOP ukončil příjem žádostí. Podáno 
bylo celkem 215 žádostí za přibližně 700 milionů korun. Z  toho 
počtu podpor dostalo 116 projektů a 99 projektů zůstalo pod čarou. 

Po zhodnocení finančních úspor na konci roku 2014 se však 
ukázalo, že i projekty pod čarou by mohly dostat šanci. Proto 
byla 4. prosince 2015 výzva navýšena na 697 milionů korun. Tato 

suma svým rozsahem mohla uspokojit všechny podané projektové 
žádosti v  této výzvě. Centrum pro regionální rozvoj ČR následně 
oslovilo všech 99 žadatelů, zda mají zájem to využít a aktualizovat 
své projektové žádosti formou oznámení o změně. Navýšení výzvy 
se realizovalo v návaznosti na aktualizaci Strategie dočerpání IOP 
a na aktuální disponibilní alokaci v IOP ke konci roku 2014.

V  současné době zbývá vydat posledních deset rozhodnutí 
o přidělení dotace. Podpora jde obcím na projekty na rozvoj 
informačních technologií v úřadech, a to v rozsahu 1 až 6 milionu 
korun. Šlo např. o posílení IT vybavení úřadů tak, aby mohly 
provozovat nové informační systémy, stejně jako o pořízení 
samotných informačních systémů. V  praxi se jedná o systémy 
zpracovávající personální, ekonomickou a rozpočtovou agendu, 
virtualizaci aplikací desktopů, serverů a infrastruktury, propojení 
lokálních systémů s registry veřejné správy či digitalizaci dat. 

Motto: BEZ SPOJENÍ NENÍ VELENÍ
Projekt na rozšíření neveřejné sítě hasičů, 
policistů a zdravotních záchranářů byl za-
hájen v  lednu loňského roku. Představuje 
pořízení hardwaru a softwaru, který umožní 
nové funkce, jež v době zprovoznění systému 
v  roce 2003 neexistovaly. Jsou nakupovány 
nové radiostanice pro policisty, hasiče a zá-
chranáře, ale také ústředny a vysílače signá-
lu pro Ministerstvo vnitra jako provozovatele 
systému.

Od července 2014 systém PEGAS získá nové 
kapacity a funkcionality díky projektu Rozvoj 
radiokomunikační sítě integrovaného zá-
chranného systému PEGAS, který spolufi-
nancuje Integrovaný operační program. Cel-
ková hodnota projektu je 339 mil. Kč, z toho 
289 mil. Kč činí dotace z fondů Evropské unie 
(ERDF). Předpokládané ukončení projektu  
je v červenci 2015.

Projekt začal modernizací posledních 13 zá-
kladnových stanic policejních služeben, kte-
ré spadaly ještě do tzv. 1. generace, jejichž 
hardware má malou kapacitu a tím pádem 
na nich nelze vytvářet větší skupinovou ko-
munikaci. Ta je při řešení krizových situací 
velmi efektivní. V  těchto základnových sta-
nicích bylo instalováno zařízení 3. generace. 
Na modernizaci základnových stanic od čer-
vence do listopadu 2014 navázala moderni-

zace krajských stanic technického dohledu 
sítě za novější typ a zavedení nové systémo-
vé verze firmware sítě do všech zařízení na 
straně provozovatele sítě. Pilotní instalace 
proběhla v Pardubickém kraji. 

Nový firmware přinese řadu výhod. Vylep-
ší se radiokomunikace v  okolí hranic kra-
jů – rozšíří se sdílení rádiového signálu pro 
domácí kraj signálem základnových stanic 
ze sousedních krajů. Zvýší se možný počet 
organizací zapojených do sítě z  10 na 20  
a možný počet radiostanic v  jedné krajské 
síti z 12 500 na 15 000. Operátoři budou moci 
používat nové funkcionality pro dohled sítě. 
Rozšíří se přístupová práva pracovišť taktic-
kého řízení (TWP) ke správě a  dohledu sítí 
podle organizačního a teritoriálního členění. 

K  dalším výhodám realizace projektu patří 
fakt, že policisté v  terénu budou snáze do-
stupní operačním střediskům, protože v ka-
ždé radiostanici bude možné nastavit 3,5krát 
více (70 místo 20) skupinových komunikací. 
Všechny skupinové komunikace budou moci 
být nastaveny na celém území kraje. Ope-
rační řízení územně rozsáhlých akcí bude 
snazší, protože počet možných operačních 
skupin v jednom kraji se zvýší z omezujícího 
1 000 na 3 000. Díky tomu bude možné vytvá-
řet rozsáhlé mezikrajské skupinové komuni-
kace, což je výhodné zejména při operacích 

poblíž hranic krajů, rozsáhlých přírodních 
katastrofách apod. Fakticky bude možné  
vytvořit celostátní komunikaci.

V hustě zalidněných oblastech nebo při vel-
kých akcích se leckterému policistovi už 
pravděpodobně stalo, že na spojení čekal 
několik sekund anebo že ke spojení dokonce 
vůbec nedošlo. Je tomu tak proto, že systém 
PEGAS byl dimenzován v  letech 1995–2003 
na tehdejší potřeby. Základnové stanice („vy-
sílače“) jsou vybaveny 8 nebo 12 rádiovými 
kanály a to už dnes v zalidněných oblastech 
nestačí. Velký podíl kapacity některých vy-
sílačů navíc spotřebovává krajské operační 
středisko. 

Poslední částí projektu PEGAS spolufinan-
covaného z  IOP je pořízení nového serveru 
automatické vozidlové lokalizace s kapacitou  
a licenčními oprávněními pro 30  000 sle-
dovaných objektů. V  současné době službu 
omezeně využívá Policie ČR a ve třech kra-
jích též HZS ČR. Služba zasílání geopolohy 
tak bude moci být využita pro všechny uži-
vatele sítě PEGAS, tedy bez dosavadního ka-
pacitního omezení softwarem a hardwarem. 
Stejně jako nyní tedy nehrozí únik geolokač-
ních dat, který by mohly zneužívat neautori-
zované osoby, ať už vně IZS, tak mezi jinými 
složkami IZS. Instalace proběhla na začátku 
roku 2015.

radiokomunikační síť  
integrovaného záchranného systému
n n Všechny složky integrovaného záchranného systému již dnes musí nebo brzy budou muset být vybaveny radiostanicemi  
systému PEGAS, který je vzdálenou obdobou komerčních mobilních operátorů, avšak s podstatně bohatší škálou funkcí  
a s podstatně vyšší mírou zabezpečení. Umožňuje to právě realizovaný projekt podpořený z Integrovaného operačního progra-
mu, který znamená konec zastaralých vysílačů a navýšení kapacity sítě.

infOrMUJEME



Otevřené výzvy v Integrovaném operačním programu 

Oblast podpory Číslo 
výzvy

Zahájení 
příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

Typ oprávněného 
žadatele

Alokace 
na výzvu 
(EU+NZ)
v mil. Kč

4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu

Aktivity:
c)  podpora marketingu na národní úrovni 

a tvorby zdrojových databází
e)  podpora prezentace ČR jako destinace 

cestovního ruchu

12 7. 9. 2011 30. 4. 2015 OSS a jimi zřizované 
příspěvkové organizace. 1,2

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

a) revitalizace veřejných prostranství
b) regenerace bytových domů
c)  pilotní projekty zaměřené na řešení romských 

komunit ohrožených sociálním vyloučením

7 22. 5. 2009 15. 7. 2015

Obce, vlastníci bytových 
domů, NNO, bytová 
družstva či další obchodní 
společnosti, vlastníci 
jednotek sdružení ve 
společenství vlastníků 
jednotek, podle zvláštního 
zákona další právnické 
a fyzické osoby vlastnící 
bytový dům.

617,65

Poznámka:
Celorepubliková působnost žadatele bude prokázána tím, že aktivity předkládaného projektového záměru budou realizovány v min. 4 regionech NUTS II.   
Zdroj: MSC2007 – 1. 4. 2015, webové stránky Integrovaného OP

Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP naleznete na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Aktualni-vyzvy


