Úspěšné
projekty
venkova
Olomouckého kraje
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Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj

Vážené dámy, vážení pánové,
prostřednictvím publikace, kterou právě držíte v rukou, vám představujeme projekty podpořené z Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekty se snaží zlepšovat život v obcích do pěti tisíc obyvatel, které obývá více než třetina občanů
Olomouckého kraje. Jsem přesvědčen, že nově vybudovaná kulturní zařízení, domy
s pečovatelskou službou a veřejná prostranství, společně s dalšími projekty zaměřenými na kvalitnější fungování služeb na venkově, zpříjemní těmto lidem život na vesnici
a podpoří jejich sounáležitost s regionem. Nově vybudované a opravené školy a dětská
hřiště jsou zase jedním z kroků, jak zastavit odliv mladých lidí z venkova do měst a zabránit zhoršení věkové struktury obyvatelstva.
Následující stránky vám představí některé projekty, které čerpaly peníze v oblastech
podpory venkova 2.3.1 a 2.3.2 regionálního operačního programu do konce roku 2009.
Jsem rád, že vám jako předseda regionální rady mohu ukázat, jak se jim podařilo zlepšit
život na venkově. Vzhledem k tomu, že podíl obcí venkovského typu dosahuje v Olomouckém kraji devadesáti procent, považujeme rozvoj venkova za jeden z našich hlavních cílů. Díky údajům v tabulce, kterou naleznete uvnitř publikace, se můžete sami
přesvědčit, že na podporu více než stovky projektů v oblasti venkova již regionální operační program vynaložil přes miliardu korun. Dvanáct z nich si nyní můžete prohlédnout
právě v této publikaci. Mohu vám už nyní slíbit, že těmito projekty naše úsilí o lepší život
na venkově nekončí a my se budeme i nadále snažit významným způsobem přispívat
k rozvoji venkova Olomouckého kraje.
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
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Podpora venkova v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava
Regionální operační program Střední Morava (ROP SM) je operační program regionu
soudržnosti Střední Morava, který je zaměřen
na dosažení trvalého hospodářského růstu,
zlepšování životní úrovně obyvatelstva a řešení problémů v regionu Střední Moravy: Olomouckého a Zlínského kraje.
2.3 Rozvoj venkova
Venkov a rozvoj obcí je v rámci ROP SM podporován v oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova,
která je zaměřena na území obcí s méně než
5 000 obyvateli a s více než 500 obyvateli. Prostřednictvím investic je podporována tradiční
sounáležitost obyvatelstva s regionem s cílem
snižovat regionální rozdíly mezi venkovskými
a městskými oblastmi, zvyšovat kvalitu života
na venkově a zabránit masivnějšímu přesunu
části mladé populace z venkovských oblastí
do měst v důsledku omezených perspektiv.
2.3.1 – Fyzická revitalizace území
Fyzickou revitalizací území se rozumí podpora obnovy a výstavby infrastruktury a místních
komunikací, a to pouze ve vazbě na občanské
vybavení a veřejná prostranství, odstranění
nevyužívaných staveb a ekologických zátěží,
obnova a stavební úpravy, efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných
ploch. Záměrem je revitalizace a komplexní
řešení ucelených veřejných prostranství.

sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením.
Vzdělávací infrastruktura je modernizace vybavení škol tak, aby odpovídaly požadavkům
na poskytování vzdělávání pro potřeby trhu
práce a využívání moderních technologií.
Zdravotní infrastrukturou se rozumí zvýšení
kvality služeb a efektivní vynakládání zdrojů.
Podporovány jsou aktivity zaměřené na pořízení zdravotnické techniky a stavební úpravy
budov.
Infrastruktura pro volnočasové aktivity je zaměřena na investice do infrastruktury v rámci
kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit v rámci zvyšování kvality života na
venkově.
Krizová infrastruktura je infrastruktura pro
zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, prevenci
a řešení rizik v rámci Integrovaného záchranného systému. Cílem je ochrana obyvatelstva
a modernizace krizového řízení při mimořádných událostech.
Úprava infrastruktury s ohledem na integraci
marginalizovaných skupin společnosti (např.
osoby s handicapem) se zaměřuje na infrastrukturu pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální oblast nebo volnočasové aktivity.

Počty projektů a výše dotací schválených Výborem Regionální
rady ROP SM, oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

ROP SM
Obec s rozšířenou působností

Dotace EU + státní rozpočet (Kč)

Počet projektů

Hranice

24 071 858,98

4

Jeseník

200 872 293,70

16

Konice

8 244 034,00

1

Lipník nad Bečvou

15 300 934,42

2

9 298 022,56

3

Mohelnice

45 545 766,00

3

Olomouc

268 905 646,76

23

Prostějov

245 170 084,75

19

Přerov

61 669 340,14

9

Šternberk

61 736 736,30

2

Šumperk

196 924 249,01

17

Uničov

25 615 363,60

3

Zábřeh

0

0

Celkem

1 163 354 330,22

102

Litovel

Zdroj: www.rr-strednimorava.cz, stav k 31. 12. 2009

2.3.2 – Sociální infrastruktura
Sociální infrastruktura je rozvoj infrastruktury sociálních služeb včetně infrastruktury pro
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Zdravotní středisko
Bělotín

Žadatel:
Obec Bělotín
Bělotín 151
753 64 Bělotín

původní stav
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Sportovní a dětské
hřiště v centru obce
Písečná

Žadatel:
Obec Písečná
Písečná 123
790 82 Písečná

Místo realizace:
Obec Bělotín

Místo realizace:
Obec Písečná

Celkové náklady:
13 898 676,90 Kč

Celkové náklady:
6 258 858 Kč

Dotace ROP SM:
8 005 175,76 Kč

Dotace ROP SM:
5 573 098,80 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

V nově opravené budově č. p. 177, vystavěné místním obchodníkem Franzem Ludwigem v roce 1889, vzniklo v letech 2009
až 2010 nové zdravotní středisko obce Bělotín, které nahradilo
dosluhující prostory v sousední budově stávajícího zdravotního
střediska. Obec získala v dražbě nemovitost do svého majetku
a tím se otevřela možnost k rekonstrukci objektu. Podařilo se
přestavět chátrající budovu v centru obce na důstojný stánek
zdraví.
V přízemí a prvním patře jsou umístěny ordinace lékařů, imobilní pacienti mohou využít plošinový výtah. V půdních prostorách jsou připraveny dva byty určené pro zdravotní personál.
Na dvoře objektu je umístěn přístřešek se stojany na kola i místo pro odstavení kočárků. U budovy jsou parkovací místa vyhrazená pro imobilní občany.

V obci Písečná již dlouhou dobu chyběl areál pro sportovně-rekreační a společensko-kulturní vyžití místních obyvatel.
Cílem projektu bylo zlepšit podmínky pro tyto aktivity a celkově zlepšit životní úroveň obyvatel a přispět tak k celkovému
rozvoji a zkvalitnění občanské vybavenosti obce.
Předmětem projektu byla poměrně různorodá stavba umístěná v západní části centra obce Písečná. V rámci této stavby
bylo vybudováno multifunkční sportovní hřiště a dětské hřiště.
Kromě toho bylo nutné také provést zatrubnění potoka a přeložení plynovodu. Sportovní hřiště zahrnuje plochu s umělým
travnatým povrchem, běžeckou dráhu pro sprint na 50 m, doskočiště do dálky a přístřešek na nářadí. Je určeno k provozování atletiky a míčových her (nohejbal, volejbal, minikopaná,
tenis, badminton, basketbal, softtenis, ﬂorbal apod.). Dětské
hřiště vybavené lavičkami a dřevěnými herními prvky (věžová
hrací sestava se skluzavkami a lezeckými stěnami, pružinová
houpadla, pískoviště, houpačky apod.) je pak určeno pro využití volného času a radost nejmenších dětí. Areál slouží široké
veřejnosti a žákům místní základní školy.
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Stavební úprava
kulturního domu –
2. etapa

Žadatel:
Obec Suchdol
Jednov 38
798 45 Suchdol

původní stav
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Revitalizace okolí
kostela Nanebevzetí
Panny Marie
v Soběchlebích

Žadatel:
Obec Soběchleby
Soběchleby 141
753 54 Soběchleby

Místo realizace:
Kulturní dům Suchdol

Místo realizace:
Obec Soběchleby

Celkové náklady:
9 355 990 Kč

Celkové náklady:
7 009 662 Kč

Dotace ROP SM:
8 244 034 Kč

Dotace ROP SM:
6 253 067,66 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

Cílem projektu byla rekonstrukce Kulturního domu jako důležitého zázemí pro činnost spolků v obci a jako místa vzájemného
setkávání občanů.
Součástí rekonstrukce bylo vyzdění a zateplení obvodové zdi
a vyzdění vnitřní příčky, výměna oken, instalace nového topení a vzduchotechniky, osvětlení a rozvodů elektrické energie.
Nové jsou i střešní krytiny a stropy, omítky a parkety. Kompletní rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení byla realizována
obcí před pěti lety z vlastních zdrojů.
Objekt nyní slouží jako společenské centrum obce, místo pro
konání plesů, rodinných oslav, svateb, maškarních karnevalů a dalších kulturních a společenských akcí. Kulturní dům se
stal zázemím pro spolkovou činnost a pravidelné aktivity občanů obce, jako je cvičení žen, oddíl stolního tenisu, schůzky
mladých hasičů, kroužek šachistů pod hlavičkou Orla apod.
Své slavnostní schůze zde má SDH Suchdol a místní klub Svazu
postižených civilizačními chorobami.

Cílem projektu bylo zajistit efektivnější využití veřejného prostranství centrální části obce okolo nemovité kulturní památky
a významné dominanty obce i celého Záhoří farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích, obnovit infrastrukturu a místní komunikace, vyřešit dopravně nebezpečný prostor,
a tím zvýšit bezpečnost obyvatel v okolí autobusové zastávky,
vybudovat bezbariérový přístup do kostela, vytvořit kvalitní
prostředí pro setkávání občanů všech věkových kategorií a navazování sociálních kontaktů.
V rámci projektu byla obnovena zahrada kolem kostela jako veřejně přístupný prostor s odpočinkovou a meditační částí, byla
provedena výsadba zeleně a sadové úpravy včetně fontánky,
byly vybudovány zpevněné plochy kolem kostela pro potřeby
provozu kostela a široké veřejnosti. Rekonstrukcí prošlo stávající hlavní schodiště ke kostelu, bylo odstraněno boční schodiště a nahrazeno novým prostorově vhodnějším schodištěm.
Dopravní situace byla vyřešena vybudováním nové autobusové zastávky a úpravou stávající asfaltové plochy před hlavním
schodištěm do kostela (vyřešen problém parkování).
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Společensko-vzdělávací
centrum v Luké

Mikroregion
pro nejmenší –
dětská hřiště

Žadatel:
SPERANZA 2005 o.s.
Luká 141
783 24 Slavětín

Žadatel:
Svazek obcí Mikroregionu
Mohelnicko, U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

Místo realizace:
Obec Luká

10

Místo realizace: Obce Klopina,
Loštice, Moravičany, Pavlov

Celkové náklady:
5 647 000 Kč

Celkové náklady:
6 265 983 Kč

Dotace ROP SM:
4 698 387,70 Kč

Dotace ROP SM:
5 639 384,11 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

Společensko-vzdělávací centrum (SVC) v Luké je partnerským
projektem SPERANZA 2005 o.s., obce Luká, kláštera sester
karmelitek Praha a Římskokatolické farnosti Luká a má sloužit
jako nástroj vyrovnání se s minulostí, usmíření, kulturního povznesení a vykročení do nové společné Evropy.
SVC je tvořeno čtyřmi objekty. Původní fara bude po rekonstrukci využívána sestrami karmelitkami, které budou jedním
z hlavních nositelů programové náplně SVC (možnost výuky
cizích jazyků, hudební výchovy, apod.). Přístavba bude sloužit veřejnosti. Je v ní umístěna učebna s kabinetem, kancelář
a kaple, v podkroví pak velká klubovna – sál. Spojovací část
mezi oběma objekty tvoří schodiště do podkroví, sociální zařízení a kancelář kněze. Poslední stavbou je garáž, která je upravena z části stávající hospodářské budovy. Nezbytnou součástí
je také čistírna odpadních vod.
V současné době pracuje při SVC výtvarně dramatický kroužek
Stonožka a hudební kroužek. V letošním roce byla zahájena
výstavba navazujícího relax parku, který propojí okolí kostela
s SVC, čímž vznikne ucelený areál.

Cílem projektu obcí sdružených v mikroregionu bylo především uspokojení potřeb a zájmů nejmladších obyvatel, umožnit jim aktivně využít volný čas, rozšířit v obcích nabídku služeb
pro obyvatele a také zvýšit atraktivitu území pro místní občany
i pro turisty přijíždějící do regionu. Obce si určily místo pro výstavbu, jednotlivé hrací prvky, chodníky, zeleň. Společným rysem celého projektu je materiál hracích prvků – akátové dřevo.
V obci Klopina je dětské hřiště postaveno v zástavbě nových
rodinných domů, od komunikace je odděleno nízkým plotem.
Hřiště je vybaveno oddechovým altánkem, který může využít
i doprovod dětí.
Obec Moravičany dala k dispozici pozemek u školy a tím umožnila dětem využít hřiště bezprostředně před příchodem a po
odchodu ze školy.
Obec Pavlov dala k výstavbě pozemek v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště, takže rozvoj fyzických schopností
a dovedností svých občanů soustředila na jedno místo v obci.
Město Loštice v projektu realizovalo dvě dětská hřiště ve dvou
lokalitách města a umístilo do nich hrací prvky: dvojhoupačku,
pružinová houpadla, prolézačku, domeček s tabulí, skluzavku
a kolotoč.
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Kulturní dům – fenomén
kultury, soudržnosti
a spolupráce
na vesnici

Žadatel:
Obec Bohuňovice
6. května 109
783 14 Bohuňovice
Místo realizace:
Kulturní dům Bohuňovice
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Veřejné prostranství –
místo vzájemného
setkávání

Žadatel:
Římskokatolická farnost Otaslavice
Otaslavice 38
798 06 Otaslavice
Místo realizace:
Obec Otaslavice

Celkové náklady:
28 009 814 Kč

Celkové náklady:
6 322 708 Kč

Dotace ROP SM:
18 663 615,87 Kč

Dotace z ROP SM:
5 690 437 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

Cílem projektu byla modernizace objektu Kulturního domu
jako společenského, vzdělávacího a spolkového centra obce.
Kromě generální opravy všech elektrických datových a signálních rozvodů byla vybudována účinná vzduchotechnika
a topení, nové izolace a fasáda. V objektu Kulturního domu
byly renovovány podlahy, opraveno pódium, střecha, vyměněny okna a dveře a celý objekt zateplen. Dále byly provedeny
úpravy a přístavby tak, aby objekt splnil všechny hygienické,
požární, ale i provozní požadavky. V rámci projektu byla upravena vstupní hala s centrální šatnou a kuchyně včetně baru,
skladových prostor v suterénu a nového přísálí s jídelnou. Byly
přistavěny šatny pro účinkující a personál a rovněž technické
i personální zázemí pro zásahovou jednotku hasičů, jejíž sídlo
je součástí objektu. Generální opravy a výrazného zvětšení se
dočkal i bar pod pódiem – „peklo“. V poschodí vznikl malý sál
využitelný pro klubovou či zájmovou činnost. V patře byla s podobným cílem upravena i vstupní hala nad schodištěm včetně
venkovní terasy. Sál disponuje novým divadelním osvětlením
a ozvučením, oponou a závěsy.

Cílem projektu bylo vytvoření veřejného prostranství (místa
vzájemného setkávání) v obci Otaslavice. Objekt kostela s krytým schodištěm (pavláčkou), kamenným mostkem a navazujícím areálem farní zahrady s historickou farní budovou tvoří
velkolepý památkový celek. Projekt revitalizace památkového
komplexu jednak vylepšil stavebně technický stav místních
památek (pavláčky, mostku, farní kůlny a kamenné zdi farní
zahrady), ale hlavně zpřístupnil veřejnosti celou plochu farní
zahrady. Hlavním důvodem obnovy objektu farní kůlny bylo
vybudování prostor pro klubovnu zájmových aktivit určenou
mladé generaci, která se nemá kde v obci scházet a provozovat volnočasové aktivity se zaměřením na rukodělnou, řemeslnou a výtvarnou činnost. V části prostoru bývalé farní kůlny
bude nově zřízena pamětní síň rodáka Josefa Františka a bude
zde umístěna expozice o historii obce. Na ploše zahrady vznikne letní scéna s posezením, meditační kout a prostor s hracími prvky pro menší děti. Prostory zahrady poskytnou dětem
a mládeži místo k aktivnímu trávení volného času, k rozvíjení
hudebního, literárního, rétorického a pohybového talentu.
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Vybudování nové
jazykové a počítačové
učebny a zajištění
bezbariérovosti v ZŠ
Radslavice
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Revitalizace náměstí
a přilehlých ulic města
Moravský Beroun

Žadatel:
Obec Radslavice
Na Návsi 103
751 11 Radslavice

Žadatel:
Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
793 05 Moravský Beroun

Místo realizace:
Základní škola Radslavice

Místo realizace:
Město Moravský Beroun

Celkové náklady:
13 800 000 Kč

Celkové náklady:
56 103 579,50 Kč

Dotace ROP SM:
10 493 000 Kč

Dotace ROP SM:
38 125 528,77 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

Projekt byl zaměřen na modernizaci objektu Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy v Radslavicích, především
na vybudování 2 nových jazykových a počítačových učeben
v původním půdním prostoru základní školy a nástavbě nad
knihovnou, včetně zřízení přístupového schodiště do tohoto
nadzemního podlaží. V rámci projektu byl postaven nový krov,
který tvoří zároveň nosnou konstrukci učeben. Uvnitř budovy
školy proběhla rekonstrukce schodiště a vstupu do budovy
tak, aby splňovala požadavky na bezbariérovost. Na schodišti byla nainstalována plošina a v přízemí vybudováno sociální
zařízení pro tělesně postižené. Smyslem projektu bylo podpořit rozvoj vzdělávací infrastruktury, zajistit vhodné prostory
pro výuku žáků, vyřešit bezbariérovost celého objektu školy
a zkvalitnit vzdělávací proces prostřednictvím nového vybavení obou učeben výpočetní technikou, kopírkami, dataprojektory, interaktivními tabulemi atd.

Investiční projekt komplexně řešil revitalizaci veřejných prostranství v centru města s cílem zatraktivnit toto území a zlepšit životní podmínky obyvatel a návštěvníků. Byla položena
nová žulová mozaika na horní a spodní část náměstí, drobnou
žulovou kostkou byla vydlážděna příjezdová komunikace na
náměstí se 39 parkovacími místy včetně 2 míst pro imobilní
občany, instalován mobiliář, předlážděny chodníky, zrevitalizována veřejná zeleň, vybudována jednotná kanalizace, nové
veřejné osvětlení a rozvody nízkého napětí. Bylo rozšířeno
vedení městského rozhlasu. Na náměstí byla od kostela Nanebevzetí Panny Marie přemístěna socha Panny Marie Immaculaty. V horní části náměstí se nyní nachází nová fontána. Byly
rekonstruovány přilehlé místní komunikace, vodovod, jednotná kanalizace. Směrově a šířkově byla upravena komunikace
I/46 a II/440, z náměstí byla rovněž odstraněna benzínová
čerpací stanice a společnost Telefonica O2 zde provedla modernizaci sítě. Náměstí se stalo přirozeným centrem, kde se
lidé mohou navzájem setkávat, bavit se, odpočívat, využívat
služby, vyvíjet kulturní a společenské aktivity.
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Vikýřovice –
po místních
komunikacích
ke komunikaci

Žadatel:
Obec Vikýřovice
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice

16

Úprava návsi Paseka –
I. etapa – dětská hřiště,
in-line trasa

Žadatel:
Obec Paseka
Paseka 17
783 97 Paseka

Místo realizace:
Obec Vikýřovice

Místo realizace:
Obec Paseka

Celkové náklady:
17 914 865,90 Kč

Celkové náklady:
12 558 511 Kč

Dotace ROP SM:
15 639 378,82 Kč

Dotace ROP SM:
7 897 467 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

Problémem, který projekt řešil, byl chybějící centrální prostor
obce – historická náves, což ztěžovalo identifikaci občanů i návštěvníků s charakteristickými symboly obce. Dlouhodobým
cílem urbanistické koncepce obce je propojení klíčových míst
v obci do pomyslného trojúhelníku: MŠ s galerií a keramickou
dílnou, park – sportovní areál, ZŠ s družinou – obecní úřad,
místní knihovna s veřejným přístupem k internetu, pošta, společenský sál hostince Pod Trámkama.
Potřeba realizace projektu byla vyvolána existencí nevyhovujícího technického stavu místních komunikací, veřejných
prostranství a veřejného osvětlení. V rámci projektu byla provedena rekonstrukce místních komunikací o délce 1,5 km, byly
provedeny přeložky souběžné vodoteče potoka, zatrubnění
potoka, byly vytvořeny nové parkovací plochy, do kanalizačních stok byly svedeny dešťové vody, bylo instalováno nové
veřejné osvětlení podél těchto komunikací. U budovy obecního úřadu bylo vybudováno parkoviště pro 5 stání, s přístupovým chodníkem od parkoviště, návrh klidové plochy se zelení
a mobiliářem. Celkem byla provedena regenerace a revitalizace 0,10 ha veřejných ploch.

Cílem projektu bylo zajistit pro obyvatele obce Paseka sportovní a odpočinkovou zónu. Předmětem projektu bylo vybudování bezpečného in-line okruhu, dětského hřiště a víceúčelového
sportoviště.
V rámci projektu byly postaveny dvě nové lávky přes potok
Teplička, položen asfaltový koberec o šířce 2,2 m. Současně byl
zrealizován i projekt Zeleň v intravilánu obce. Kolem okruhu
byly vykáceny staré nebezpečné stromy a nahrazeny novou výsadbou, vysazeno bylo 6400 keřů a trvalek, umístěny byly lavičky. Celý okruh o délce 1 km je tak citlivě umístěn mezi stromy,
které v letních měsících vytváří příjemný stín jak pro sportovce,
tak pro odpočinek na lavičkách. Součástí projektu bylo i vybudování dětského hřiště a víceúčelového sportoviště. Dvě dětská hřiště – pro děti do 6 let a samostatné pro děti starší – mají
pryžové, bezpečné dopadové plochy, atraktivní hrací prvky, lavičky s pergolou pro odpočinek rodičů apod. V sousedství dětských hřišť se nachází víceúčelové asfaltové hřiště pro míčové
sporty, které v zimě může být využíváno jako ledová plocha.
Uprostřed obce tak vznikl jedinečný komplex moderního areálu pro všechny věkové skupiny občanů.
17

a poradenství žadatelům a příjemcům podpory z ROP
Střední Morava. V rámci projektu bylo vydáno 10 čísel
elektronického bulletinu e-info a zpracováno 13 strategických materiálů a analýz.

Projekty Olomouckého kraje v rámci Technické pomoci ROP SM

Od července roku 2010 Olomoucký kraj realizuje další
navazující projekt PODPORA ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 2010–2012. Cíl nového projektu zůstává
stejný, ale aktivity jsou zaměřeny zejména na úspěšnou realizaci již podpořených projektů z ROP Střední
Morava v Olomouckém kraji a na jejich bezproblémovou cestu během doby udržitelnosti a také na konzultace a posouzení vhodnosti připravovaných projektů
do jednotlivých výzev ROP Střední Morava. V plánu realizovaných aktivit se zaměřením na oblast venkova se
předpokládá pořádání seminářů, školení a workshopů,
vydávání informačních materiálů, publikací a brožur,
poradenství pro žadatele a příjemce podpory z ROP
Střední Morava s propojením na Zásobník projektových námětů.

Na zvýšení absorpční kapacity a úspěšné čerpání finančních
prostředků ze SF EU je zaměřena Prioritní osa 4 Technická pomoc ROP SM. Prostřednictvím projektů pod názvem Podpora
rozvoje Olomouckého kraje, realizovaných po celé programové období 2007–2013, je poskytováno poradenství a pomoc
žadatelům a příjemcům podpory s přípravou a realizací jejich
projektů.
Jednou z klíčových cílových skupin projektů jsou i obce, mikroregiony a místní akční skupiny. Proto jsou na subjekty působící
ve venkovských oblastech regionu zaměřeny i konkrétní aktivity Olomouckého kraje.
V červnu letošního roku ukončil Olomoucký kraj realizaci úspěšného neinvestičního projektu PODPORA ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 2008–2010. Během dvou let realizace
aktivit projektu se uskutečnila pro zástupce obcí, mikroregionů a subjektů z venkovských oblastí 3 setkání zástupců
mikroregionů Olomouckého kraje, 2 konference, více než 40
seminářů a vzdělávacích kurzů, 1 zahraniční pracovní cesta –
přenos dobré praxe a bylo poskytnuto nespočet konzultací
18
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Vážení čtenáři,
také v druhé části příručky bychom vám rádi ukázali, že rozvoj venkova považuje
Olomoucký kraj za jeden ze svých hlavních úkolů. Na následujících stránkách vám
představíme některé z projektů realizovaných v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje (POV). Tento program je určen pro obce, které mají kvůli
nízkému počtu obyvatel v ostatních dotačních titulech omezené možnosti získání
ﬁnančních prostředků. Velmi mě těší, že právě v našem regionu se POV setkal
s tak mimořádným zájmem. Starostové malých obcí do něj každoročně zašlou na
tři sta žádostí. Během let 2007–2009 tak bylo z POV podpořeno téměř čtyři sta
projektů v celkové hodnotě dosahující čtvrt miliardy korun.
Jedním z hlavních cílů programu je vybudování základní obecní infrastruktury.
Právě sem bylo v rámci opatření Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
investováno nejvíce ﬁnančních prostředků. Olomoucký kraj tak přispěl více než
100 miliony korun na cesty, chodníky, školy, knihovny a jiné zázemí obcí. Celkem
bylo podpořeno 316 projektů v celkové hodnotě 233 milionů korun. POV nezapomíná ani na společenský život a kulturní dění v obci. Na projekty zaměřené na rozvoj venkovského společenstva, opravy sakrálních staveb, či vzdělávací aktivity
přispěl Olomoucký kraj necelými šestnácti miliony korun. Cílem těchto projektů
bylo posílení sounáležitosti obyvatel s daným územím.
Doufám, že vás informace obsažené v této příručce zaujaly a při pohledu na malebné obce našeho regionu si uvědomíte, že na jejich důstojnějším vzhledu má
zásluhu také POV Olomouckého kraje.
Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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Počty projektů a výše dotací schválených v POV OK
dle správních obvodů ORP
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385
134 027 802
134
44 890 847
Zdroj: Olomoucký kraj, usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje 2007-2009

132
45 680 000
43 456 955
Celkem

119

26
7 398 000
9
2 988 000
8
2 457 000
1 953 000
Zábřeh

9

21
7 984 000
8
3 687 000
9
3 097 000
1 200 000
Uničov

4

43
12 205 535
13
4 223 000
6
2 367 000
5 615 535
Šumperk

24

19
6 876 422
9
4 286 422
5
1 667 000
5
923 000
Šternberk

58
14 702 499
15
3 753 699
18
5 618 000
5 330 800
Přerov

25

44
23 986 318
21
5 950 808
23
8 121 000
9 914 510
Prostějov

0

19
12 928 000
10
2 746 000
9
3 435 000
6 747 000
Olomouc

0

10
3 309 037
5
1 005 037
5
1 416 000
888 000
Mohelnice

0

20
5 907 015
10
3 864 015
6
1 578 000
4
465 000
Litovel

21
6 456 000
5
1 650 000
9
3 261 000
1 545 000
Lipník nad
Bečvou

7

26
8 442 986
6
2 393 986
7
3 169 000
2 880 000
Konice

13

45
12 920 644
12
4 155 644
12
4 230 000
4 535 000
Jeseník

21

33
10 911 347
11
4 187 237
15
5 264 000
7
1 460 110

Dotace
(v Kč)
Počet
žádostí
Dotace
(v Kč)
Počet
žádostí

Dotace
(v Kč)

Počet
žádostí

2009

Dotace
(v Kč)

Oblast podpory č. 3:
Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace
Podpora je zaměřena na financování tvorby
územních plánů (včetně SEA, NATURA a jiných studií), které jsou zpracovány v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2008

Oblast podpory č. 2:
Podpora venkovského společenstva
Podpora je zaměřena na partnerství a spolupráci v oblasti rozvoje mezilidských vztahů,
kulturních a volnočasových aktivit. Cílem je
zvýšit kvalitu společenského života obyvatel
a prohlubování identifikace obyvatelů s daným územím. Veškeré podporované aktivity
jsou realizovány za účelem tvorby společné
kulturní identity.
Mezi nejčastěji podporované aktivity patří
kultura a společenský život, volnočasové aktivity (sportovní a zájmová činnost), obnova
a zachování tradic, vytváření tradic nových
(hody, masopust, dožínky, poutě) a vzdělávací aktivity v rámci mikroregionů.

2007

Oblast podpory č. 1:
Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce
Finanční alokace na tuto oblast podpory dosahuje 70 % z celkového rozpočtu POV OK.
Cílem oblasti Podpory budování a obnovy
infrastruktury obce je zlepšení kvality života
venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti daného území.
Mezi nejčastěji podporované aktivity patří výstavba, obnova a rekonstrukce místních cest,
chodníků, parkovišť, obecních úřadů, mateřských a základních škol, zdravotních středisek, veřejného prostranství, autobusových

zastávek, sakrálních staveb v majetku obce,
veřejného osvětlení, rozhlasu a jakékoliv další
infrastruktury v majetku obce.

Obec s
rozšířenou
působností

Olomoucký kraj od roku 2005 každoročně vyhlašuje dotační titul Program obnovy venkova Olomouckého kraje (POV OK), z kterého
mohou obce vesnického charakteru získávat
finanční prostředky na opravy majetku. Výše
podpory v jednotlivých opatřeních se pohybuje od 50 000 do 500 000 Kč. Olomoucký
kraj přispívá na schválené projekty maximálně
60 % z celkového rozpočtu projektu. Výběr
projektů probíhá pomocí více kriteriálního
hodnocení. Vyšší bodové ohodnocení získávají malé obce, jejichž projekty vychází z dlouhodobých rozvojových dokumentů (plánů). Dále
jsou zvýhodněny obce, které v posledních
dvou letech neobdržely podporu z POV OK.

Celkem

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Hranice

Počet
žádostí

Celkově bylo v uplynulých třech letech podpořeno 385 projektů, jejichž celkový rozpočet
přesahuje čtvrt miliardy korun. Olomoucký kraj prostřednictvím POV OK každý rok rozdělil
cca 45 milionů korun ze svého rozpočtu.
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Oprava autobusových
zastávek v obci
Bílá Voda, části
Kamenička a Ves
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Výstavba
víceúčelového hřiště

Žadatel:
Obec Bílá Voda
Kamenička 37
790 69 Bílá Voda

Žadatel:
Obec Domašov u Šternberka
Náměstí 35
783 06 Domašov nad Bystřicí

Místo realizace:
Obec Bílá Voda

Místo realizace:
Obec Domašov u Šternberka

Celkové náklady:
200 000 Kč

Celkové náklady:
1 151 000 Kč

Dotace POV OK:
120 000 Kč

Dotace POV OK:
500 000 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

Cílem projektu byla rekonstrukce nevyhovujících autobusových zastávek v obci Bílá Voda, které přestaly plnit funkci
ochrany osob před nepřízní počasí a vhodného prostoru pro
čekání. Provedené opravy odstranily všechny zmíněné nedostatky a citlivou volbou barev a materiálů působí velmi estetickým dojmem. Součástí projektu bylo umístění informačních
vitrín do prostoru obou zastávek. Realizací projektu došlo
ke zvýšení komfortu cestování občanů i návštěvníků obce.

Cílem projektu bylo vybudovat multifunkční areál pro sport
a volnočasové aktivity občanů, zejména dětí a mládeže.
Na výstavbu plnohodnotného víceúčelového sportoviště
s umělým trávníkem o rozměrech 32 x 15 m obec využila stávající pozemek technicky nevyhovujícího hřiště, které se nachází
v centru obce vedle mateřské školy.
Vybudované multifunkční sportoviště je vhodné pro volejbal,
nohejbal, tenis, basketbal, minikopanou a jiné míčové hry.
Splňuje veškeré bezpečnostní předpisy, minimalizuje riziko
zranění, snižuje náklady na údržbu sportovních ploch. Víceúčelové hřiště je určeno pro širokou veřejnost nejen z obce,
ale i z okolí.
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Hasičská zbrojnice –
stavební úpravy

Žadatel:
Obec Pivín
Pivín 220
798 24 Pivín
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Opatovice – oprava
místní komunikace
Na Loučkách

Žadatel:
Obec Opatovice
Hlavní 170
753 56 Opatovice

Místo realizace:
Obec Pivín

Místo realizace:
Obec Opatovice

Celkové náklady:
820 000 Kč

Celkové náklady:
962 000 Kč

Dotace POV OK:
492 000 Kč

Dotace POV OK:
500 000 Kč

Stručná informace o projektu:

Stručná informace o projektu:

Cílem projektu byla rekonstrukce hasičské zbrojnice pro účely
zajištění činnosti Sdružení dobrovolných hasičů Pivín.
Rekonstrukcí objektu došlo k jeho vnitřním i vnějším úpravám a to zejména k rozšíření stavby do podkroví, kde vznikla
dlouho požadovaná a očekávaná klubovna hasičů. Původní
rovná střecha byla nahrazena střechou sedlovou, která svým
charakterem lépe koresponduje s blízkým okolím a okolními
budovami. Součástí rekonstrukce objektu byla výměna stávajících nevyhovujících garážových vrat za nová. Opravou fasády,
rekonstrukcí střechy a novými okny došlo ke zlepšení tepelněizolačních vlastností budovy a tím k úspoře energie při vytápění.
Budova hasičské zbrojnice dnes slouží 39 stálým členům,
z nichž je 16 mládežníků – zástupců nové generace hasičů. SDH
je aktivní složkou obce i širokého okolí, kde je jednotka v případě požáru, povodní nebo jiného ohrožení připravena okamžitě zasáhnout. Mimo to se členové SDH pravidelně schází,
věnují se výchově a výcviku nastupující mládeže a účastní se
hasičských soutěží.

V lokalitě Na Loučkách II obec vybudovala odpočinkový kout
pro starší občany s velmi kvalitním zázemím pro matky s dětmi. Pro děti zde byly instalovány v roce 2008 herní prvky, byla
doplněna výsadba stromů a keřů. Opravený areál se stal vyhledávaným zejména pro svou klidnou polohu a dostatečnou
vzdálenost od velmi frekventované silnice.
Cílem projektu byla rekonstrukce místní komunikace v uvedené lokalitě a tím pokračování aktivity obce ve zlepšování
kvality života místních obyvatel a životního prostředí v dané
lokalitě.
V rámci realizace projektu byla opravena místní komunikace
Na Loučkách a v části ulice Nová v délce 1 196 m2, včetně výměny poškozených obrubníků, opravy kanalizačních vpustí a vyfrézování a nového položení asfaltového povrchu.
Projekt významnou měrou přispěl ke zlepšení dopravní infrastruktury v obci. Dále se realizací projektu zlepšil vzhled veřejného prostranství a s ním i atraktivita obce.

původní stav
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Rekonstrukce
Kulturního domu
ve Starém Městě

Žadatel:
Město Staré Město
nám. Osvobození 166
788 32 Staré Město
Místo realizace:
Město Staré Město
Celkové náklady:
1 200 000 Kč
Dotace POV OK:
500 000 Kč

Stručná informace o projektu:
Cílem projektu byla rekonstrukce Kulturního domu, která spočívala ve stavebních úpravách části objektu. Bylo vybudováno
nové sociální zařízení pro veřejnost, doplněné o sociální zařízení pro imobilní občany. Přestavbou knihovny vznikly oddělené
místnosti pro přístup k veřejnému internetu a pro studovnu.
Zpřístupněn byl balkon ve II. patře velkého sálu. Kulturní dům
ve Starém Městě je využíván pro širokou paletu kulturních
a společenských aktivit ve městě (plesy, zábavy, divadelní představení, hudební vystoupení, akce pro děti – maškarní plesy,
dětské dny, cestopisné přednášky, Česko-polské dny kultury
a řemesel apod.). Dále je prostor využíván pro aktivity formálních i neformálních občanských sdružení působících ve městě.
Navíc je Kulturní dům stálým působištěm místního divadelního
souboru ŠOK, který organizuje každoročně divadelní festival.
Realizací projektu byl zvýšen hygienický standard a estetická
úroveň Kulturního domu nejen pro místní obyvatele, ale i pro
turisty. Výrazně stoupl zájem obyvatel o účast na jednotlivých
akcích, kulturní dům se tak stal významným komunitním centrem města.
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Program rozvoje venkova ČR
Program rozvoje venkova (PRV ČR) je dotačním programem, jehož financování je zajištěno z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EAFRD). Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) zajišťuje
administraci žádostí o dotaci. PRV ČR je základním nástrojem podpory venkovských
oblastí z prostředků EU. Program je primárně
zaměřen na podporu zemědělců v rámci evropské společné zemědělské politiky.
Program rozvoje venkova řeší velmi širokou
oblast aktivit z oblasti zemědělství, lesnictví
a jiných činností, které souvisí s rozvojem
venkova a podnikání na venkově.
PRV ČR obsahuje tyto prioritní osy:
Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví
– podpora projektů zaměřených na rozvoj
technologií a lidských zdrojů v zemědělství
Osa II – Zlepšování životního prostředí
a krajiny
– podpora projektů zaměřených na udržitelné využití zemědělské a lesní půdy
Osa III – Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace hospodářství
venkova
– podpora projektů, které se zaměřují na roz-

voj obcí a podporu nezemědělských činností
na venkově
Osa IV – LEADER
– podpora místních akčních skupin, které pracují metodou LEADER
Venkovské obce mohou čerpat finanční prostředky na své rozvojové projekty v ose III –
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.
Osa III obsahuje tato opatření:
2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
– podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
podporuje projekty zaměřené na dopravní
a vodohospodářskou infrastrukturu (tj. místní komunikace, vodovod, kanalizace a ČOV)
– podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení
a služby podporuje projekty zaměřené na
rozvoj služeb občanské vybavenosti (oblasti
veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností,
předškolní a mimoškolní péče o děti)
2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
– opatření je zaměřeno na obnovu, zhodnocování a využití kulturního dědictví venkova (kulturních památek, prvků vesnic a venkovské krajiny, budování nových stálých expozic a muzeí)
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Počty projektů a výše dotací schválených z PRV ČR
pro subjekty z Olomouckého kraje
opatření / podopatření
III.2.1.1
Počet podaných žádostí
Požadovaná dotace (v Kč)

Celkem
47

346

956 066 143

431 444 942

70 115 000

1 457 626 085

52

11

32

95

249 339 253

42 428 147

48 674 604

340 442 004

46

8

24

78

129 112 381

37 063 358

25 921 627

192 097 366

Počet ukončených projektů
Proplacená dotace (v Kč)

III.2.2
142

Počet schválených žádostí
Schválená dotace (v Kč)

III.2.1.2
157

Obce a mikroregiony Olomouckého kraje za dosavadní dobu existence PRV ČR uspěly takřka
se stovkou projektů. Největší počet úspěšných žádostí je v podopatření Obnova a rozvoj vesnic (III.2.1.1). V tomto podopatření bylo podpořeno 52 projektů za necelých 250 milionů korun
a více než polovina z těchto finančních prostředků již byla proplacena. V podopatření Občanské
vybavení a služby (III.2.1.2) bylo v Olomouckém kraji vybráno k podpoře 11 projektů a 8 z nich již
bylo ukončeno. V opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (III.2.2) byli žadatelé
z Olomouckého kraje také nadmíru úspěšní s 32 schválenými projekty.
Zdroj: Monitorovací Výbor PRV ČR, 25. 3. 2010
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Bílá Voda

Úspěšné
projekty
venkova

Písečná

Olomouckého kraje

JESENÍK
Staré Město

nositelé projektů podpořených z ROP SM
nositelé projektů podpořených z POV OK
Vikýřovice

ŠUMPERK

Paseka
Domašov
u Šternberka
Bohuňovice

Luká

OLOMOUC

Suchdol

PROSTĚJOV

Radslavice

Bělotín
Opatovice
Soběchleby

PŘEROV
Pivín
Otaslavice

Vydal Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz
Zpracováno v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012
Design, zpracování, tisk: m-ARK Marketing a reklama s.r.o., www.m-ark.cz. Foto: m-ARK, archivy měst a obcí
Olomouc 2010. Neprodejné – spolufinancováno Evropskou unií, www.rr-strednimorava.cz

