Oznámení o záměru Olomouckého kraje
zpracovat Integrované plány rozvoje území
Bouzovska a Staroměstska
Olomoucký kraj v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010,
financovaného z Regionálního operačního programu Střední Morava, připravuje Integrované
plány rozvoje území. Tyto integrované plány rozvoje území jsou pilotně zaměřeny na rozvoj
lokalit vybraných obcí Bouzov a Staré Město.
Program, prioritní osa a oblast podpory:
Program:
Regionální operační program Střední Morava
Prioritní osa:
3 Cestovní ruch
Oblast podpory:
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Podoblast podpory:
3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami
Integrovaný plán rozvoje území:
je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k realizaci
integrovaného rozvoje dané lokality s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich
efektivnost.
Aktivity:
Aktivity podporovatelné z Regionálního operačního programu Střední Morava v prioritních
osách 1 Doprava, 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a 3 Cestovní ruch.
Příjemci:
Subjekty z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, jejichž individuální projekty
budou součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje území.
Územní zaměření:
Všechna katastrální území obce Bouzov (turistický region Střední Morava) a obce Staré
Město (turistický region Jeseníky).
Postup zpracování:
Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami bude administrován tzv. dvoufázovým
způsobem:
1. fáze: předložení Integrovaného plánu rozvoje území Bouzovska a Integrovaného plánu
rozvoje území Staroměstska. Koordinátorem Integrovaných plánů rozvoje území bude
Olomoucký kraj, kontaktní osobou je Ing. Eva Pospíšilová, oddělení regionálního
rozvoje, e-mail: e.pospisilova@kr-olomoucky.cz, tel.: 585 508 387, mobil: 725 788 295.
2. fáze: předložení dílčích projektů naplňujících dané pilotní aktivity.
Časový harmonogram:
Tato oblast podpory bude realizována po celou dobu programovacího období od jejího
vyhlášení, tj. květen 2010 – 2013.
Zpracovatel Integrovaných plánů rozvoje území:
SVS consult, s.r.o. se sídlem v Oblouková 202, 252 45 Ohrobec, IČ: 26748304.
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Výzva na předkládání projektových námětů
k zapracování do Integrovaných plánů rozvoje území
Bouzovska a Staroměstska
Komu je výzva určena:
Všem subjektům z katastrálního území obce Bouzov a obce Staré Město.
Jak předkládat projektové náměry:
Projektové náměty budou předkládány elektronicky e-mailem formou vyplněného formuláře
projektového námětu pro podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
pilotními aktivitami, který je přílohou č. 1 této výzvy. Formulář v elektronické podobě ve
formátu doc. bude zájemcům zaslán na vyžádání. Kontaktní osobou v této záležitosti je
Ing. Eva Pospíšilová, e.pospisilova@kr-olomoucky.cz
S kým a kdy je možno projektové záměry konzultovat:
Osobně dne 26. 4. 2010 od 11 hodin v obci Bouzov a dne 27. 4. 2010 od 10 hodin v obci
Staré Město. Pozvánky na tato jednání jsou přílohami č. 2 a č. 3 této výzvy.
Telefonicky je možné projektové záměry konzultovat až do konečného termínu pro zaslání
formulářů projektových námětů, a to se zástupcem zpracovatele Integrovaných plánů
rozvoje území, firmou SVS consult, s.r.o.:
Bc. Ondřejem Havlíčkem, e-mail: havlicek@svsconsult.cz, tel.: 723 994 499
Kam formuláře projektových námětů zasílat:
Vyplněné formuláře projektových námětů pro podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj
cestovního ruchu pilotními aktivitami prosím zasílejte elektronicky e-mailem na
Bc. Ondřeje Havlíčka, e-mail: havlicek@svsconsult.cz
Termíny pro zaslání formulářů projektových námětů:
Konečný termín pro předložení formulářů projektových námětů je 7. 5. 2010, 15:00 hodin.

Přílohy:
Příloha č. 1: Formulář projektového námětu pro podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj
cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP Střední Morava
Příloha č. 2: Pozvánka na veřejné projednání sběru projektových námětů pro Integrovaný plán
rozvoje území Bouzovska
Příloha č. 3: Pozvánka na veřejné projednání sběru projektových námětů pro Integrovaný plán
rozvoje území Staroměstska
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Příloha č. 1: Formulář projektového námětu pro podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj
cestovního ruchu pilotními aktivitami ROP Střední Morava

1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTOVÉM NÁMĚTU

1.1. Název projektového námětu

Název
1.2. Číslo a název relevantní prioritní osy/oblasti podpory ROP Střední Morava

Číslo a název prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory, v jehož rámci bude projektový námět
předkládán
Číslo
Název prioritní osy, oblasti a podoblasti podpory
2.
Integrovaný rozvoj a obnova regionu
2.3
Rozvoj venkova
2.3.2
Sociální infrastruktura
Projektový námět může být realizován v prioritních osách č. 1 Doprava, 2. Integrovaný rozvoj
a obnova regionu anebo v prioritní ose č. 3 Cestovní ruch.

2.

INFORMACE O ŽADATELI
Informace o žadateli

Úplný úřední název
žadatele
Právní forma
IČ
DIČ
Typ žadatele
Oficiální adresa žadatele
Adresa pro doručení
Webové stránky žadatele
Pozn.: Typy žadatele jsou např.: kraj, organizace založená krajem či obcí, organizace zřízená
krajem či obcí, obec, sdružení obcí, nestátní nezisková organizace, podnikatelský subjekt.

Příjmení
Titul před
Funkce osoby
Telefon
E-mail
Adresa
pracoviště
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Hlavní kontaktní osoba
Jméno
Titul za
Fax
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3.

POPIS PROJEKTOVÉHO NÁMĚTU

3.1. Cíl projektového námětu

Popište problém, který projektový námět řeší, včetně popisu místa realizace. Popište cíle
projektového námětu.

3.2. Popis očekávaných výsledků a výstupů, včetně kvantifikace cílů a definování relevantních
monitorovacích indikátorů projektového námětu

Popište očekávané výsledky a výstupy projektového námětu. Vyberte si příslušné indikátory
vztahující se k navrhovaným aktivitám a kvantifikujte je. Popište, jakým způsobem budete
indikátory naplňovat.
Relevantní monitorovací indikátory
Název indikátoru
Měrná jednotka
Výchozí hodnota
Plánovaná hodnota
Popis způsobu měření
Zdroj měření
Periodicita měření
Pozn.:V případě více plnění indikátorů projektem tabulku nakopírujte. Používejte monitorovací
indikátory uvedené Instrukcí pro práci s monitorovacími indikátory.

3.3. Zdůvodnění a popis vlivu projektového námětu na rozvoj cestovního ruchu

Zde popište, jaký vliv má projektový námět na rozvoj cestovního ruchu v území řešené obce,
včetně popisu vazby na růst návštěvnosti

3.4. Rámcový časový harmonogram přípravy a realizace projektového námětu

Vyplňte stručný a rámcový časový harmonogram přípravy a realizace projektového námětu a
jeho hlavních aktivit. Z harmonogramu musí být zřejmé, kdy jednotlivé aktivity začínají, končí,
jak na sebe navazují nebo zda se překrývají.
Rámcový časový harmonogram projektového námětu
Datum zahájení přípravy
Datum zahájení realizace
Datum ukončení realizace
Plán realizace hlavních
2010
2011
2012
2013
2014
2015
aktivit projektu projektů 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Aktivita č. 1 Název
Aktivita č. 2 Název
Aktivita č. N Název
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3.5. Předpokládané zdroje financování projektového námětu

Uveďte předpokládaný celkové výdaje projektového námětu a zdroje financování
projektového námětu v členění dotace z rozpočtu Regionální rady a vlastních zdrojů žadatele.
Vše v Kč.
Celkové výdaje projektového námětu
Kč
Způsobilé výdaje projektu:
Kč
− z toho požadovaná výše dotace z rozpočtu Regionální rady
Kč
− z toho vlastní zdroje žadatele (předkladatele projektového
námětu)
Kč

4.

PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE A PODPIS

Příjmení
Titul před
Podpis
Datum

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

Jméno
Titul za

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

Příloha č. 2: Pozvánka na veřejné projednání sběru projektových námětů pro Integrovaný plán
rozvoje území Bouzovska

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SBĚRU PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ PRO
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ PRO PILOTNÍ AKTIVITY –
BOUZOVSKO

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání sběru projektových námětů
Integrovaného plánu rozvoje území pro pilotní aktivity na území Bouzovska, které se
uskuteční dne

26. dubna 2010 od 11.00 hod. v Hotelu Bouzov v Bouzově
(Bouzov 15, 783 25)
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – Ing. Zdeněk Foltýn, starosta Bouzova
Vystoupení zástupce Olomouckého kraje – Ing. Marta Novotná,
vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Seznámení s podkladovým dokumentem Analýza rozvoje území pro
pilotní aktivity – Ing. Miroslav Červenka, SVS consult, s.r.o.
Informace k možným aktivitám a projektům na Bouzovsku –
Bc. Ondřej Havlíček, SVS consult, s.r.o.
Diskuse k návrhu Integrovaného plánu rozvoje území – předložení
projektových námětů
Závěr jednání

Předpokládané ukončení veřejného projednání cca ve 13 hodin.

Ing. Zdeněk Foltýn
starosta
Obec Bouzov
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Příloha č. 3: Pozvánka na veřejné projednání sběru projektových námětů pro Integrovaný plán
rozvoje území Staroměstska

POZVÁNKA
NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SBĚRU PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ PRO
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ PRO PILOTNÍ AKTIVITY –
STAROMĚSTSKO

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednání sběru projektových námětů
Integrovaného plánu rozvoje území pro pilotní aktivity na území Staroměstska, které se
uskuteční dne

27. dubna 2010 od 10.00 hod. v Kulturním domě ve Starém Městě
(Smetanova 52, 788 32 Staré Město)
Program: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – Ing. Vladimír Černín, starosta Starého Města
Vystoupení zástupce Olomouckého kraje – Ing. Marta Novotná,
vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Seznámení s podkladovým dokumentem Analýza rozvoje území pro
pilotní aktivity – Ing. Miroslav Červenka, SVS consult, s.r.o.
Informace k možným aktivitám a projektům na Staroměstsku –
Bc. Ondřej Havlíček, SVS consult, s.r.o.
Diskuse k návrhu Integrovaného plánu – předložení projektových
námětů
Závěr jednání

Předpokládané ukončení veřejného projednání cca ve 12 hodin.

Ing. Vladimír Černín
starosta
Staré Město
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