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Ivana Matulíka
ředitele Úřadu Regionální rady Střední Morava
Rok 2013 bude pro Úřad Regionální rady Střední Morava ve znamení vyhlašování posledních výzev (v objemu téměř 2 mld. Kč), dopracování a hodnocení projektů (v objemu téměř 4 mld. Kč), proplácení plateb a vyhodnocování dopadů projektů realizovaných z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Novým
úkolem je u výzev, které budou vyhlášeny v roce 2013, uzavření smluv o poskytnutí
dotace do konce letošního roku. Právě z toho důvodu byla již na začátku roku přijata odpovídající opatření pro administraci projektů v letošním roce, kde některé
přílohy bude možné nově předkládat až po podpisu smlouvy.
Na konci loňského roku jsme také avizovali, že Úřad Regionální rady poslal na účty
příjemců už deset miliard korun z ROP Střední Morava. V nadcházejících třech
letech, tj. v letech 2013 až 2015, budeme muset ještě proplatit necelých osm miliard. V období 2007 až 2012 bylo vyplaceno deset miliard za v podstatě pět let
(2008 až 2012). V letech 2013 až 2015 zbývá proplatit ještě osm miliard, což znamená roční nárůst o přibližně 30 procent.
S kumulací plateb se dostáváme do období, kdy současně probíhá vyhodnocování
již realizovaných projektů v době takzvané udržitelnosti. Jejich aktuální počet se
pohybuje okolo čísla pět set. Z těchto důvodů bude letos velká pozornost věnována
také vyhodnocení toho, zda projekty naplňují deklarované přínosy a dopady pro
rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje.
Důležitým tématem je rovněž příprava na plánovací období 2014 až 2020. Ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem je připravován společný projekt, v rámci
kterého budou definovány klíčové oblasti pro rozvoj území obou krajů.

17,5 miliard pro region

5 dopravních terminálů

89 zastávek veřejné dopravy

586 projektů realizováno

107 km silnic

24 kulturních center

1125 schválených pracovních míst

43 ha veřejné zeleně

10 111 milionů proplaceno
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Proměny v čase

Běžecké lyžování v Jeseníkách

ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji

V Koutech nad Desnou umí
lyžařům nabídnout komfort
evropských středisek
Lyžařská sezona je v plném proudu a s ní i lyžařská střediska po celé České republice. Řada z nich byla financována z regionálních operačních programů. V Olomouckém
a Zlínském kraji bylo z ROP Střední Morava do rozvoje zimních sportů investováno 280 milionů korun. Byla nakoupená technika pro úpravu běžeckých stop i sjezdovek, sněžná
děla, lanovky, vleky, bylo vybudováno zázemí pro lyžaře
a mnoho dalšího. Lyžařská střediska v České republice tak
mohou směle konkurovat zahraničním resortům.

2007

V Olomouckém kraji prozatím největší investicí je ski areál
KOUTY v Koutech nad Desnou. Je to zároveň i největší
skiareál na Moravě a jediný se šestisedačkovou lanovkou
v České republice. Ve středisku je kromě čtyř sjezdovek
(z toho dvě mají délku přes 2 km s ojedinělou šířkou přes
50 m) dětský park, pojízdný pás, snowpark, běžecké trasy, restaurace, prodejna, půjčovna, servis, testcentrum lyží
a snowboardů, lyžařská škola. Komplexní služby umocňuje
příjemné zázemí několika restaurací (1000 os./h) se slunnou terasou. KOUTY plnohodnotně fungují od roku 2010.
Za tu dobu si našly své příznivce a to nejen mezi lyžaři.
„Stavba areálů generovala také nová pracovní místa. Současně nepřímo vytvořila i pracovní místa ve výstavbě doprovodné, převážně ubytovací infrastruktury. V posledních
letech zde totiž výrazně narostla poptávka po ubytování
a dalších službách,“ řekl starosta Loučné nad Desnou Pavel Martínek. Investice za bezmála půlmiliardu (dotace
ROP Střední Morava 100 milionů korun) se sice neobešla bez průvodních starostí (areál je v chráněné krajinné
oblasti, šest a půl let trvalo sehnání všech povolení, rok
a půl si vzala samotná stavba), ale region výrazně posunula
dopředu. Podle Michala Kestla, jednoho ze tří bratrů, kterým
ski areál KOUTY patří, zlepšovat se ale musí neustále.

2010
Ski areál Kouty

Lyžařská střediska, která vznikla s podporou ROP Střední Morava:
Kouty (Jeseníky):

www.kouty.cz

Karolinka (Javorníky):

www.skikarolinka.cz

Kohútka (Javorníky):

www.kohutka.cz

Rališka (Beskydy):

www.raliska.cz

Kyčerka (Velké Karlovice):

www.skiarealkycerka.cz

Kunčice (Staré Město):

www.skikuncice.cz

Nákup techniky a modernizace vybavení pro: Petříkov, Ostružnou, Ramzovou, Filipovice, Kareš v Koutech a Figuru v Loučné nad Desnou.
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Rozhovory z míst projektů

”Bez dotací bychom do
takové investice nešli,„
shodují se provozovatelé.

finančních možností, což by jistě nebylo tak pozitivně vnímáno jako kompletní modernizace.
Plánujete pro ski areál nějaké zlepšení do budoucna?
MK: Zlepšovat musíme neustále. Pracujeme v cestovním
ruchu lyžařských areálů, který má v zahraničí nepoměrně větší tradici. Naším cílem je přesvědčit návštěvníky, že
jsme alternativou kvalitního lyžování se všemi doplňkovými službami. Myšleno od parkování v areálu, ubytování,
rozmanitých gastro služeb, půjčoven sportovního vybavení, lyžařské školy… až po úsměv a ochotu obsluhy lanové
dráhy a vleků.
MM: Každý rok se snažíme něco zlepšit. Momentálně jsme
dokončili pokrytí areálu vysokorychlostním internetem
a novým informačním systémem. Návštěvník žádá neustálé pozitivní změny, a proto budeme jistě pokračovat.

Michal Kestl (MK) je jedním ze tří majitelů
a provozovatelů lyžařského areálu KOUTY v Olomouckém kraji, Miroslav Maczko (MM) zase majitelem
a provozovatelem lyžařského areálu KOHÚTKA ve
Zlínském kraji. Oba dva ski areály patří k těm největším v regionu a oba už tři roky fungují a úročí získané
zkušenosti. Jak? Zeptali jsme se.
Jak jste spokojeni s provozem ski areálu?
MK: Jsme spokojeni. Děláme všechno pro to, abychom

vybudovali opravdu špičkový lyžařský areál. Každý takový
projekt má ale několik fází a samozřejmě i svá úskalí, která
dopředu nelze přesně definovat. Dnes jsme ve fázi zkvalitňování veškerých služeb poskytovaných areálem. Návštěvnost roste, což je pro nás pozitivní zpětnou vazbou.
MM: S provozem jsme spokojeni, návštěvníci oceňují modernizaci lyžařského střediska, která zajistila dostatek sněhu
a nové technologie odpovídající střediskům na západ od
naší hranice. Potvrzuje to i stále stoupající návštěvnost.

Rozhodli byste se pro své další plány opět využít dotací?
MK: Určitě ano. Navíc máme za sebou zkušenosti s dota-

cemi, takže věříme tomu, že realizace projektu s dotací by
byla o něco méně náročná.
MM: V současnosti realizujeme prostřednictvím našich
občanských sdružení již pátý projekt za podpory EU. Do
budoucna se budeme jistě ucházet o podporu. Zapojili jsme se také do projektu společného skipasu, který je
momentálně ve fázi dopracování a schvalování.

Využili jste možnosti dotace z ROP Střední Morava – na co
to bylo a v čem Vám dotace nejvíce pomohla?
MK: Dotaci jsme získali na vybudování sjezdovek a zázemí

Někteří zlí jazykové tvrdí, že podnikatelé by vůbec neměli
dotace čerpat – co byste takovým kritikům vzkázali?
MK: Pokud hovořím za náš projekt, bez dotace by nebyl

areálu. Je to zejména restaurace se třemi provozy a kapacitou 259 míst plus 112 na přilehlé terase, servis a půjčovna
ski a cyklo potřeb, turistické informační centrum, stanoviště horské služby, parkoviště pro přibližně 500 stání, inline
dětské hřiště, sportovní hřiště a zpevněná plocha s pódiem.
Jedná se opravdu o komplexní nabídku, která bude splňovat požadavky nejen rodin s dětmi, ale bude i profi zázemím pro nejrůznější sportovní akce. I díky tomuto rozsahu
vzniklo v Koutech 36 nových pracovních míst.
MM: Dotaci jsme využili na částečné financování projektu modernizace lyžařského areálu – nádrže na akumulaci
vody, zasněžovací systém, sedačková lanovka, turniketový
systém a rolba na úpravu svahů.

realizován. Je zde výrazný efekt synergie rozvoje naprosto
zaostalé oblasti, kde cestovní ruch byl na ústupu. Dnes
nás navštíví okolo 200 tisíc návštěvníků ročně, jsme jednou ze čtyř nejnavštěvovanějších turistických atrakcí
v Olomouckém kraji. Celá oblast Koutů dnes zaznamenává výrazný rozvoj, přichází sem spousta nových podnikatelských subjektů tvořících nové hodnoty společně s pracovními příležitostmi, a proto se domnívám, že zde dotace
účel plní.
MM: Bez dotací by se v podnikatelské sféře za posledních
pět let mnoho nevybudovalo. V době krize, kdy každý šetří
a pláče, jsme byli nuceni díky schváleným projektům uvolnit vlastní prostředky na spolufinancování a projekty realizovat. Dotace EU působila jako podpůrný argument při
rozhodování o tom, jestli takové riziko v takové době podstoupíme nebo ne. Každý měl možnost o podporu žádat
a projekty realizovat. Jestli toho nevyužil, nebo se bál, pak
je to čistě jeho problém.

Pokud byste dotaci nedostali, realizovali byste své plány
v takovém rozsahu?
MK: Dotace byla u projektu takového rozsahu velmi důleži-

tá. Bez ní bychom projekt jen těžko realizovali.
MM: Modernizaci bychom realizovali, ale postupně dle
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ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji

Z mrazivého a pošmourného zimního počasí do tepla saunových rájů
Zimní měsíce jsou příležitostí pro odpočinek a relaxaci těla i ducha, jak říkají ostřílení saunéři a pravidelní návštěvníci
wellness zařízení. V Olomouckém a Zlínském kraji v posledních pěti letech vznikla řada zařízení, které poskytují wellness
služby nejen turistům ubytovaným v některém z místních hotelů, ale zejména i místním obyvatelům, kteří se naučili wellness služby aktivně využívat. ROP Střední Morava podpořil přibližně dvě desítky lázeňských či wellness zařízení v regionu
za necelých 400 milionů korun.

Svět Alexandra Velikého
v Luhačovicích

6 nových wellness

Luhačovice jsou ideální ve všech ročních obdobích.
V létě na koupalištích a na procházkách okolo přehrady,
v zimě na běžkách a v útulných wellness zařízeních. Wellness centrum Spa Alexandria vsadilo na starořecké motivy labyrintu. Cesta wellness centrem vede k parní lázni,
bylinkové lázni, solné lázni, laconiu a orientální parní lázni
Rasul, finské sauně, různých druhů léčebných a relaxačních masáží, uvolňujících koupelí a k privátnímu wellness.
Odtud je to pak jen kousek k prostornému bazénu s vyhřívanými odpočívadly. Více na: www.hotelalexandria.cz

Rožnovské pivní lázně

Saunový svět v hotelu Horal

V Rožnově pod Radhoštěm postavili s pomocí dotace ROP Střední Morava pivní lázně ve snaze skloubit
alternativní léčitelství starých Egypťanů a východních kultur s lázeňskými a fyzioterapeutickými postupy. Pro někoho alchymie, pro jiného příjemná změna. Koupel v pivu
je kombinovaná s aromaterapií, masážemi, peelingem
a léčitelskými technikami. I proto zde dokážou lidské
tělo hýčkat od peelingu třtinovým cukrem, přes omývání
kokosovým mlékem a hydratačními zábaly z kokosového
oleje anebo zábaly do banánových listů. Více informací
na:

Thajky, Filipínky a Srí Lančané či tradiční i méně
obvyklé relaxační procedury včetně unikátních saunovacích rituálů čeká na každého návštěvníka saunového
světa v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích. ROP Střední Morava přispěl i na stavbu termálního bazénu, který
je se saunovým světem propojený vital barem. Bazény
jsou plněny vodou z vlastního vrtu z hloubky 100 metrů,
která je posléze vyhřívaná až na 36 °C. Voda je slaná
s obsahem obohacujících minerálních látek. A protože
u hotelu Horal je i malý lyžařský vlek, saunový svět určitě
přijde po lyžovačce vhod. Více na:
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Rozhovor

s novým předsedou
Výboru Regionální Rady

Jiří Rozbořil

Po podzimních volbách do krajských zastupitelstev došlo i k obměně členů Výboru Regionální rady Střední Morava. Olomoucká komora je až
na jednoho člena kompletně obměněná, Zlínská
komora je nová ze dvou třetin. Z celkem šestnácti
členů výboru jich je dvanáct nových.

„Letos nás
čeká ještě
spousta práce.“

Byl jste zvolen předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Tato funkce tedy
zůstává v Olomouci. Byl pro toto rozhodnutí nějaký
konkrétní důvod?
Je pravdou, že jsem v pořadí třetím předsedou Regionální rady. První předseda byl ze Zlínského kraje (Libor
Lukáš, pozn. redakce) a druhý byl z Olomouckého kraje
(Ing. Martin Tesařík, pozn. redakce), čili by se dalo předpokládat, že v tomto volebním období se předsednictví
přesune do Zlínského kraje. Společně se zlínskými kolegy jsme ale upřednostnili praktické hledisko výkonu této
funkce. Regionální rada má sídlo v Olomouci, velká část
pracovních povinností se odehrává právě v olomouckém
sídle Úřadu Regionální rady. Mezi úřadem a krajem je již
nastaven systém spolupráce a komunikace. Z toho důvodu jsem byl nominován na předsedu Regionální rady
a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na místopředsedu. Pan hejtman Stanislav Mišák pak byl, stejně jako
v minulém období, navržen na předsedu Monitorovacího
výboru ROP Střední Morava a já na místopředsedu tohoto výboru. Výbor Regionální rady tyto návrhy jednohlasně odsouhlasil.

v rámci svých kompetencí řešit rozdělení necelých dvou
miliard korun.

předseda Regionální rady

Co tedy čeká Výbor Regionální rady v letošním roce?
Jak již bylo řečeno, v lednu tohoto roku Výbor Regionální rady schválil harmonogram výzev a rámcový finanční
plán pro jednotlivé prioritní osy. Do kterých konkrétních
podoblastí peníze půjdou, se rozhodne na jednání Výboru Regionální rady začátkem února. Předběžně předpokládáme, že uvažovanou finanční alokaci na fyzickou
revitalizaci obcí vyhlásíme už v únoru. O měsíc později,
v březnu, bude alokace pro fyzickou revitalizaci území
vyhlášena i pro města. Dále budou ve městech nad 5 000
obyvatel vyhlášeny výzvy na projekty z oblasti vzdělávání,
zdravotnictví a z oblasti sociálních služeb. V prioritní ose
cestovní ruch počítáme s výzvami ve veřejné i podnikatelské infrastruktuře. Konkrétněji ale až po únorovém jednání Výboru Regionální rady. Dále čeká výbor standardní
agenda schvalování projektových žádostí k dopracování, projektů k financování a rozhodování o podstatných
změnách projektů, ke kterým často při konkrétní realizaci pochopitelně dochází. Nejméně příjemnou částí práce Výboru Regionální rady bude uplatňování finančních
korekcí vůči žadatelům o dotaci, kteří z nějakého důvodu
pochybili při administraci svých projektů. To je v kostce
standardní rámec agendy, kterou má Výbor Regionální
rady ve své kompetenci. Prostě navazujeme na práci
našich předchůdců.

Nově jsou ve Výboru Regionální rady zastoupeni i členové opozice. Proč jste k tomuto kroku přistoupili?
Téma čerpání peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava bylo v obou krajích součástí předvolební kampaně některých politických stran. Proto jsme
chtěli, aby jednoznačně i zástupci opozice měli příležitost poznat, co obnáší práce ve Výboru Regionální rady,
jak jsou jednotlivé projekty schvalovány a s jakými problémy se čerpání evropských peněz v regionu nejčastěji
potýká. Všichni tak budeme mít příležitost podílet se na
rozhodování, kam budou zbývající finanční prostředky
z regionálního operačního programu nasměrovány. Vezmeme-li v úvahu i dosud nevyhodnocené výzvy z minulého volebního období, bude nový Výbor Regionální rady

V čem spatřujete svůj největší úkol v roli předsedy
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava?
Byl jsem zvolen do funkce předsedy Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava v době, kdy náš
regionální operační program finišuje. Velkou část administrace operačního programu zvládli naši předchůdci.
S potěšením můžu konstatovat, že jsem se zatím nesetkal s žádnými zásadními problémy, které by byly spojeny
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Rozhovor
tém čerpání evropských peněz i podmínky, za jakých
funguje náš regionální operační program, jsou nastaveny
zodpovědně s cílem zabránit případnému zneužití veřejných prostředků. Toto je podle mě základní předpoklad
pro úspěšné čerpání finančních prostředků z Evropské
unie.

s naším operačním programem. Naopak, když se podívám na podíl certifikovaných výdajů (výdaje, které Ministerstvo financí ČR prověřilo, že byly vyplaceny v souladu
s nastavením programu – pozn. redakce), jsem spokojen. Byl bych rád, kdybychom v tomto duchu pokračovali
i ve zmiňovaném finiši. Konec roku 2015 se opravdu blíží
a ještě hodně práce je před námi

Jak vidíte budoucnost regionální politiky? Vláda
ČR rozhodla o zrušení ROPů a jejich nahrazení
IROPem? Je to podle Vás cesta dobrým směrem?
Rozhodnutí Vlády ČR samozřejmě respektuji. Na druhé
straně, když srovnávám výsledky regionálních operačních programů s tematickými operačními programy, které jsou v gesci ministerstev, musím se přiznat, že tomu
nerozumím. Vydáváme se cestou centralizace, která se
v případě tematických operačních programů ale vůbec
neosvědčila. Nejen jako předsedu Regionální rady, ale
zejména jako hejtmana mě zajímá, jak bude v budoucnu
kohezní politika řešit konkrétní potřeby regionu. Věřím,
že Vláda ČR všechny svoje budoucí kroky zodpovědně
zváží a že regionální potřeby zvítězí nad resortismem.
Selský rozum mi napovídá, že nevyužít odbornou kapacitu, která v regionech vznikla v souvislosti s regionálními
operačními programy, není cesta dobrým směrem.

Domníváte se, že čerpání ROP Střední Morava je
v regionu úspěšné?
Když jezdím po Olomouckém kraji, tak vidím, že se
v rámci regionálního operačního programu podařily
dotáhnout do konce stovky projektů, ať už to jsou silnice, cyklostezky, nové nebo rekonstruované objekty pro
vzdělávání, zdravotnictví, pro sociální služby, sportoviště,
kulturní centra, náměstí, rekreační zařízení apod. Pochopitelně předseda Regionální rady musí vnímat, jak se
svěřené evropské peníze daří využívat. Když srovnám již
zmíněnou certifikaci finančních prostředků našeho operačního programu s operačními programy jiných krajů
a s tematickými operačními programy našich ministerstev, tak si nestojíme vůbec špatně. Zatím bronzová
medaile je nepochybně úspěch. Mám za sebou i první
standardní jednání výboru a můžu konstatovat, že sys-

Členové Výboru Regionální rady Střední Morava
Olomoucký kraj:

Zlínský kraj:

Ing. Jiří ROZBOŘIL (ČSSD)

MVDr. Stanislav MIŠÁK (ČSSD)

Ing. Marie FOMICZEWOVÁ (ČSSD)

MUDr. Miroslav ADÁMEK (STAN-TOP 09)

Ing. Marian JUREČKA (Koalice pro OK)

Ing. Josef BAZALA (KDU-ČSL)

Mgr. Jiří POSPÍŠIL (ODS)

Ing. Jaroslav DROZD (ČSSD)

RNDr. Alena RAŠKOVÁ (ČSSD)

Ing. Ladislav KRYŠTOF (ČSSD)

Ing. Michal SYMERSKÝ (KSČM)

Ing. Jaroslav KUČERA (KSČM)

Ing. Zdeňka SZUKALSKÁ (KSČM)

Libor LUKÁŠ (ODS)

Bc. Pavel ŠOLTYS, DiS. (ČSSD)

Ing. Vratislav MYNÁŘ (SPOZ)

Harmonogram práce v roce 2013
Výbor Regionální rady

Monitorovací výbor

6. února

6. února

6. března
7. května
11. června

11. června

4. září
6. listopadu

6. listopadu

4. prosince
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Informace Úřadu Regionální rady

Jen dobré projektové záměry přinesou veřejnému
sektoru dotace na cestovní ruch
Bezmála sto milionů korun z ROP Střední Morava mohou získat kraje, města, obce či neziskové organizace
na projekty v cestovním ruchu, pokud do poloviny února letošního roku předloží Úřadu Regionální rady kvalitní projektové záměry. Rozhodl o tom Výbor Regionální rady při schvalování výzev na rok 2013.
V těchto dnech probíhá ověření poptávky veřejného sektoru po projektech v cestovním ruchu. Sběr projektových
záměrů se proto týká pouze krajů, měst, obcí a neziskových organizací z Olomouckého a Zlínského kraje. Potenciální
žadatelé mají do poloviny února čas na to, aby úřadu předložili své projektové záměry v oblasti lázeňství, výstavnictví,
kultury a sportu. Posledním dnem pro odevzdání projektového záměru je poledne 12. února 2013.
Veškeré informace, včetně formuláře návrhu projektového záměru, jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu
Regionální rady www.rr-strednimorava.cz pod odkazem ROP SM/Sběr námětů projektů v ČR (http://www.rr-strednimorava.cz/rop-sm/sber-nametu-projektu-v-cr). Projektové záměry lze také konzultovat přímo na Úřadu Regionální
rady, kontaktními pracovníky jsou Vilém Skyba, vedoucí oddělení řízení projektů v Olomouci a Jiří Pavlíček, vedoucí
oddělení řízení projektů ve Zlíně.

Obce nad 500 obyvatel mohou letos získat víc
peněz na fyzickou revitalizaci území – svou šanci
už mají od poloviny února
V polovině února se bude opakovat vyhlášení výzvy
pro venkov na revitalizaci území. Původní alokace 227
milionů se zvýší na přibližně 400 milionů korun. Pro
obce je to posední příležitost, jak upravit veřejná prostranství s pomocí ROP Střední Morava.
Oblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území byla
původně vyhlášena v květnu loňského roku s alokací
227 milionů korun. Cílem bylo podpořit centrální části
obce jako místa s největší koncentrací obyvatel. Tato
místa byla popsána definicí zveřejněné v textu výzvy.
V polovině července 2012 Úřad Regionální rady přijal 79 projektových žádostí za 502 milionů korun. Po
vyhodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti projektů jich bylo 12 vyřazeno z hodnocení. Šest
obcí z dvanácti vyloučených ale podalo na Úřad Regionální rady stížnost. Úřad tedy nechal tyto projekty

znova posoudit Útvarem interního auditu. Po kontrole
auditorů vyšlo najevo, že na definici centrální části obce
se lze dívat z několika úhlů pohledu. To by však mohlo
být pro obce do budoucna velmi rizikové. Proto Výbor
Regionální rady využil svých pravomocí a výzvu zrušil.
Téměř okamžitě však stanovil nový termín vyhlášení na
únor. Vzhledem k převisu poptávky ze strany obcí byla
zároveň i navýšena alokace z původních 227 milionů na
přibližně 400 milionů korun.
Obcím, které podaly projekt do původně vyhlášené
výzvy, byl tento postup oznámen dopisem a také byl pro
ně připraven seminář v Olomouci a ve Zlíně, na kterém
byli seznámeni s důvody a novým nastavením výzvy. Starostové informace přijali bez výhrad. Zároveň obcím, které budou předkládat projekt revitalizace podruhé, budou
kompenzovány náklady na aktualizaci žádosti.
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Poslední výzvy i poslední peníze
z ROP Střední Morava
Poslední výzvy i poslední peníze z ROP Střední Morava čekají na kraje, města, obce i podnikatele
z Olomouckého a Zlínského kraje v roce 2013. Do konce roku se bude rozdělovat posledních
1,7 miliard korun. Nejvíce peněz půjde na silnice a do obcí na úpravy veřejných prostranství.
o finanční podporu na veřejných prostranstvích v únorové
výzvě, budou kompenzovány náklady za úpravu žádosti.
S ohledem na ukončení programového období musel
úřad provést i některé dílčí úpravy administrace projektů.
„Do konce roku 2013 musíme mít podepsány všechny
smlouvy o poskytnutí dotace, proto jsme museli posunout
některé lhůty doložení příloh při zajišťování podpisu dotačních smluv. Jedná se tedy o úpravu lhůt,“ doplnil ředitel
úřadu Matulík.
V letech 2007 až 2013 bylo v Regionálním operačním programu Střední Morava pro Olomoucký a Zlínský kraj vyčleněno 17,5 miliard korun. Příjemcům dotací bylo aktuálně
proplaceno 10 miliard korun. Zbývajících přibližně 8 miliard bude proplaceno v letech 2013 až 2015. „Proplácení
žádostí o platby, administrace projektů, vyhodnocení realizace ROP Střední Morava v regionu a příprava na další
programovací období jsou hlavní úkoly, které nás čekají
v nadcházejícím období,“ uzavřel ředitel Úřadu Regionální
rady Střední Morava Ivan Matulík.

„V letošním roce nás čeká spousta práce, protože pokud chceme využít všechny peníze, musíme mít
podepsány smlouvy o poskytnutí dotace do konce tohoto roku,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík.
Úřad Regionální rady má letos pro žadatele připraveno přibližně 1,7 miliard korun. Největší balík výzev bude
vyhlášen v březnu, kdy budou vyhlášeny oblasti podpory v objemu 1 162 milionů korun. Posíleny budou silnice
(450 mil. Kč), veřejná prostranství ve městech (200 mil.
Kč), zdravotnická zařízení ve městech (30 mil. Kč) nebo
podnikatelé v cestovním ruchu (160 mil. Kč). Malé obce
čeká dobrá zpráva už v únoru. Bude totiž opětovně vyhlášena výzva na úpravu veřejných prostranství v obcích
s počtem obyvatel od 500 do 5 000 (připraveno k vyhlášení 400 mil. Kč). Původně chtěl úřad podpořit pouze
centrální části obcí, ale protože v průběhu administrace
projektů vznikly nejasnosti v tom, co lze za centrální část
obce považovat a co už nikoliv, byla výzva Výborem Regionální rady zrušena. Obcím, které se znova budou ucházet

Výzvy z ROP Střední Morava v roce 2013
Měsíc
vyhlášení

Oblast / podoblast podpory

Žadatelé

1

IPRM Olomouc – Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc

Olomouc

2

IPRM Olomouc – Městské parky

Olomouc

2

IPRM Zlín – Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

Zlín

2

2.2.2 – Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb

Města

2

3.4 – Propagace a řízení

Kraje

2

2.3.1 – Fyzická revitalizace území v obcích

Obce

3

1.1.1 – Silnice II. a III. třídy

Kraje

3

2.2.1 – Fyzická revitalizace území ve městech

Města

3

2.2.3 – Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Města

3

2.2.4 – Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví

Města

3

3.1.1 – výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Rožnovsko

Města / obce

3*

3.1.1 – výzva k předkládání projektů naplňující IPRÚ Olomouc*

Města / obce

3*

3.2 – Veřejná infrastruktura a služby*

Města / obce

3

Podoblast podpory 3.3.1 / Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Jesenicko

Podnikatelé

3

Podoblast podpory 3.3.1 / Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Šumpersko

Podnikatelé

3

Podoblast podpory 3.3.2 / Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

Podnikatelé

2013

CELKEM

1 705 mil. Kč

* Bude vyhlášeno na základě sběru projektových námětů, který bude ukončen 12. 2. 2013.
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ROP / Střední Morava v číslech

17,5 mld. Kč
ROP Střední Morava
2007–2013

16,3 mld. Kč
Schválené projekty,
vč. plánů a konceptů

10 mld. Kč

8 mld. Kč

Proplacené finanční
prostředky

Certifikované
finanční prostředky

586 projektů za 9 357 milionů korun z ROP Střední Morava
je ukončeno a slouží místním obyvatelům i turistům.

Schválené projekty ROP Střední Morava podle příjemců
Příjemce

Schválená dotace ROP

I DOPRAVA
Veřejný sektor

5 875 mil. Kč

Podnikatelé

475 mil. Kč

II MĚSTA A OBCE
Veřejný sektor ve městech

2 747 mil. Kč

Veřejný sektor na venkově

2 082 mil. Kč

Regionální centra: Olomouc a Zlín

717 mil. Kč

Podnikatelé - brownfields

131 mil. Kč

III CESTOVNÍ RUCH

Podnikatelé v cestovním ruchu

1 900 mil. Kč

Veřejný sektor v cestovním ruchu

1 131 mil. Kč
Data z 1. 1. 2013

Nově vzniklá pracovní místa díky ROP Střední Morava
Nově vzniklá pracovní místa

Závazek ze schválených
projektů

Reálně vytvořená pracovní
místa

V cestovním ruchu

796

227

Ve městech

245

44

Na venkově

67

44

Na brownfields

52

17

1160

332

CELKEM

Data z 1. 1. 2013
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Můj projekt / fotosoutěž

Projekty ROP
očima amatérských fotografů
Od července do října loňského probíhala na webových stránkách www.mujprojekt.eu fotografická
soutěž s názvem „Vyfoť a vyhraj“, kterou organizoval Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Cílem této soutěže bylo ukázat veřejnosti místa, která v Olomouckém a Zlínském kraji
vznikla s finanční podporou Regionálního operačního programu Střední Morava.
Soutěžící každý měsíc vkládali fotografie projektů
na webové stránky www.mujprojekt.eu. Veřejnost pak
s měsíčním odstupem vybírala fotografii měsíce, jejíž
autor obdržel cenu. Během čtyř měsíců se do soutěže
zapojilo přes sto fotografů, kteří na web vložili přes dvě
stě fotografií. „Je to výborná věc, že se takovou soutěžní
formou můžu dozvědět o zajímavých místech našeho regionu. Na základě informací z www.mujprojekt.eu jsem
s přáteli navštívila již několik míst podpořených z ROP
Střední Morava a vždy se nám tam moc líbilo,“ vyjádřila
se k soutěži Božena Hlavinková, jedna z nejaktivnějších
soutěžících.
Mezi nejčastěji fotografovanými projekty byly cyklostezky, valašská krajina na Soláni, wellness a hotely, ale třeba také rekonstruované zastávky a dopravní terminály.
„Do soutěže jsem vyfotografovala právě naše přerovské
nádraží proto, že je potřebné mnoha lidem. Od narození bydlím v Přerově a z autobusového nádraží jezdím ke
strejdovi na vesnici. Skutečně oceňuji změnu nádraží lepším směrem nejen vzhledem, ale hlavně tím, že zastávky
jsou zastřešeny,“ vysvětlila soutěžící Markéta Huňková.
Byli vybráni i absolutní vítězové. Za Zlínský kraj to byl
Lubomír Petřík s fotografií hotelu Horal a za Olomoucký

kraj Jana Vykydalová s fotografií pevnůstky v Radíkově.
„Protože mě zaujala jak samotná pevnůstka, tak také úsilí těch, kteří se věnují její rekonstrukci, domluvila jsem se
průvodcem, že na pevnůstku přijdu znovu a nafotím z ní
pár fotek. Zbytek srpna jsem pak prožila na radíkovské
Poterně,“ dodává s úsměvem Jana Vykydalová.
Loni pořádal Úřad Regionální rady kromě fotografické
soutěže „Vyfoť a vyhraj“ také výtvarnou soutěž „Maluj
a vyhraj“ pro žáky základních škol. Zúčastnilo se jí celkem třicet pět základních a základních uměleckých škol
z regionu. Školy do soutěže zaslaly více než osmdesát
soutěžních prací a dalších bezmála šedesát mimo soutěž. Všechny fascinující obrázky žáků jsou stále k vidění
v galerii na webových stránkách www.mujprojekt.eu.
Webové stránky www.mujprojekt.eu jsou pravidelně aktualizovány. Dnes jsou na nich informace o více než pěti stech
projektech z ROP Střední Morava. Na stránkách jsou avizovány tipy na výlety a pozvánky na kulturní, společenské
a sportovní akce v místě realizovaných projektů. Na své si
zde přijdou také všichni milovníci křížovek. Každý měsíc
zde najdou jednu soutěžní křížovku. Každý správný luštitel
dostane propagační předmět. I fanoušci Facebooku můžou všechny aktivity likeovat na profilu Můj projekt.

Hotel Horal, fotografie Lubomíra Petříka

Poterna, fotografie Jany Vykydalové
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Proměny v čase

Odpočinek, relaxace i zábava po celý rok,
to je wellness hotel Helios v Jeseníkách
V létě i v zimě nabízí své služby tří hvězdičkový wellness hotel Helios. V zimě si zde přijdou na své zejména
lyžaři – co by kamenem dohodil, se nachází skiareál
Miroslav a jen několik kilometrů dál je lyžařské středisko Ramzová či Červenohorské sedlo. V létě nabízí
sportovní rybaření a venkovní multifunkční hřiště. Vždy
však přijde hvod uvolnit se v místním wellness centru
a doplnit energii v hotelové restauraci.
„Mnoho současných návštěvníků a hostů hotelu Helios
si dnes už ani neumí představit, že ještě před pár lety
byl na místě tohoto moderního komplexu běžný penzion sloužící svým standardem jako levné ubytování,“
shrnuje ředitel hotelu Ivan Dědovský. Rekonstrukce
byla podpořena z ROP Střední Morava, který na tuto
přestavbu poskytl dotaci necelých dvaceti čtyř milionů korun. „Na hosty hotelu čekají moderní, vzdušné,
vkusně zařízené pokoje s veškerým vybavením,“ doplňuje ředitel Dědovský. Wellness centrum nabízí tři typy
saun, krytý vyhřívaný bazén, Kneipův chodník, brouzdaliště a whirlpool s nádherným panoramatickým pohledem na hřebeny Jeseníků. Několikrát do roka si ve wellness centru Helios mohou návštěvníci užít i saunovou
noc při romantické atmosféře svitu svíček.
Po celý rok nabízí aktivní trávení volného času také nedaleký rybník. Ten v zimě slouží jako kluziště, v létě si
zde mohou hosté hotelu zarybařit. Svůj úlovek si pak
mohou nechat upravit v hotelové restauraci. „K místnímu rybníku se váže takový příběh vodníka, který se
zamiloval do místní šenkýřky a proměnil se v hospodského. Pravda, občas prý trpce litoval zašlých krásných
časů, kdy hlas své milované slýchával pouze skrz vodní
stěnu,“ vypráví s úsměvem ředitel hotelu.
Po celý rok nabízí hotel Helios svým návštěvníkům cenově výhodné balíčky na ubytování a wellness. „Naši
hoteloví hosté mají slevu 10% na permanentky i servis
ve ski areálu Miroslav a na našich webových stránkách
se již brzy objeví výhodný valentýnský balíček,“ shrnuje
nejbližší aktivity hotelu Helios ředitel Dědovský.
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Na cestách s ROP Střední Morava

4

Tipy na výlety s ROP
Peníze z ROP Střední Morava pomohly vzniku či obno-

3
1

OLOMOUC

2

vě spousty zajímavých míst v Olomouckém a Zlínském
kraji. Lidé je postupně začínají objevovat a trávit v těch-

ZLÍN

to místech svůj volný čas nejen s rodinou, ale se všemi
svými blízkými či přáteli. Proto stojí za to na některá
místa podpořená z ROP Střední Morava upozornit.

1

Lyžování v srdci Valašska

GPS: +49° 21' 27.61", +18° 19' 29.68"
Lyžařský Ski areál SYNOT – Kyčerka se nachází ve Velkých Karlovicích, v údolí Pluskovec. Dva a půl kilometrů
sjezdovek s devíti vleky najednou odbaví až šest a půl
tisíce osob za hodinu. Ostatní se mohou nechat unášet
atmosférou valašské hospody s nefalšovanými pochutinami z Valašska.

2 Pro nedělní odpoledne

3 Na kukandu do Šatlavy

GPS: +49° 4' 2.08", +17° 27' 41.18"
Bývalá jezuitská kolej v Uherském Hradišti se v polovině roku 2012 proměnila na Centrum slovácké kultury
a tradic. Kromě rozsáhlé expozice rodáka Joži Uprky
jsou zde prezentovány tradice a historie Slovácka. Vhod
přijde i místní kavárna nebo kolejní nádvoří s plánovaným kulturním programem.

4

Za pohodou do Jeseníku
GPS: +50° 14' 24.62", +17° 11' 5.78"

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník už dávno nejsou
jen senatoriem pro nemocné. V překrásném prostředí
Jeseníků nabízí kombinaci špičkového wellness s aktivní dovolenou. Skipas v kombinaci s thajskou masáží
lázně nabízejí klientům teď v zimě.

13
14

GPS: +49° 46' 8.96", +17° 7' 17.88"
Uničovská Šatlava nabízí unikátní zážitek prohlédnout
si vězení, které fungovalo od 2. pol. 16 stol. až do roku
1945. Kromě prohlídky mučících nástrojů lze na zdech
cel číst nápisy, které zde zanechali bývali vězňové. Nejstarší z nich se datuje z 2. pol. 18. stol., poslední pak
v azbuce z roku 1944.

90 sportovišť
5 dopravních terminálů

17,5 miliard pro region

107 km silnic

89 zastávek veřejné dopravy

586 projektů realizováno

24 kulturních center

1125 schválených pracovních míst

10 111 milionů proplaceno
43 ha veřejné zeleně

5 domovů důchodců
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