Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2008 - 2010

Regionální operační program Střední Morava – aktuální
informace
8. 12. 2009, Olomouc

Aktivity projektu
1.
2.
3.
4.

Pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopů
Vydávání brožur, publikací a dokumentů
Propagační aktivity
Příprava a řízení Integrovaných rozvojových plánů
a projektů
5. Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni
projektů
Cílová skupina projektu:

příjemci podpory z ROP SM; potenciální příjemci podpory
z ROP SM; pracovníci krajského úřadu; zástupci obcí,
mikroregionů a MAS; členové projektového týmu.

1. Pořádání kurzů,
seminářů, školení,
workshopů

1. Pořádání kurzů, seminářů, školení,workshopů
• Semináře a školení
• Vzdělávací kurzy
• Pracovní setkání zástupců mikroregionů
Olomouckého kraje
• Zahraniční pracovní cesta
• Vzdělávací seminář s přenosem zkušeností z
členských zemí EU

1. Pořádání kurzů,
seminářů, školení,
workshopů
A)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizované:
10. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 8.10.2008 na
Bouzově, mikroregion Litovelsko (78)
Vzdělávací seminář „Veřejná podpora“ 20., 21. 1. 2009 (94)
11. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 5.5.2008 v Jesenci,
mikroregion Konicko (56)
Vzdělávací seminář „Základy účetnictví pro realizátory projektů“, 6. a 7. 10. 2009 v
Olomouci (44)
Vzdělávací kurz „Řízení a administrace projektů“, 8. – 9. 10. 2009 v Olomouci (11)
Zahraniční studijní cesta – přenos dobré praxe“, 12. – 16. 10. 2009, Německo Sasko (30)
Vzdělávací seminář „Úvod do problematiky Public Private Partnership projektů“,
15. 10. 2009 v Olomouci (18)
Vzdělávací kurz „Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit“, 22. – 23. 10.
2009 v Olomouci (11)
Vzdělávací seminář pro zástupce realizátora projektu, 12. 11. 2009 v Hrubé Vodě
(89)
Vzdělávací seminář ROP Střední Morava – projekt Technické pomoci, 8. 12. 2009 v
Olomouci

1. Pořádání kurzů,
seminářů, školení,
workshopů
B) Připravované:
• Vzdělávací semináře, kurzy a školení

1. Pořádání kurzů,
seminářů, školení,
workshopů
Pracovní setkání zástupců
mikroregionů Olomouckého kraje
Vzdělávací
semináře

Zahraniční
studijní cesta

2. Vydávání brožur,
publikací a dokumentů
2. Vydávání brožur, publikací a dokumentů
• Publikace a brožury ve vztahu ke zpracovaným
koncepčním materiálům
• Elektronický bulettin e-info
• Publikace a brožury ve vztahu ke konkrétním
výstupům realizovaných aktivit

2. Vydávání brožur,
publikací a dokumentů
A)
•
•
•
•
•
•
•

Realizované:
Elektronický bulletin č. 16 – srpen 2008
Elektronický bulletin č. 17 – říjen 2008
Elektronický bulletin č. 18 – prosinec 2008
Elektronický bulletin č. 19 – únor 2009
Elektronický bulletin č. 20 – duben 2009
Elektronický bulletin č. 21 – červen 2009
Elektronický bulletin č. 22 – září 2009

B) Připravované:
•
•

elektronický bulletin č. 23 - 25
tištěné materiály – informační letáky ke
zpracovaným koncepčním materiálům:
Rozvojové plochy Olomouckého kraje,
Vybrané projekty Olomouckého kraje a
jeho příspěvkových organizací realizované
z ROP SM

3. Propagační aktivity
3. Propagační aktivity
•

Konference a partnerská
setkání

•

Propagace v médiích
(články, inzerce apod.)

•

Web projektu

•

Propagační předměty

3. Propagační aktivity
A) Realizované:
•
•
•
•

Konference ROP Střední Morava a Olomoucký kraj, 1.10.2008 (164)
Setkání zástupců MAS Olomouckého a Nitranského kraje,
12.5.2009 (39)
Internetové stránky projektu www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
inzerce v tisku, vizitky, letáky

B) Připravované:
•
•

partnerská setkání, konference
inzerce, propagace projektu

4. Příprava a řízení
Integrovaných rozvojových
plánů a projektů

4. Příprava a řízení Integrovaných
rozvojových plánů a projektů
• Zpracování koncepčních materiálů – strategie a

analýzy pro území Olomouckého kraje, které slouží
k nasměrování výzev a přípravě vhodných projektů
pro ROP SM
• V rámci procesu zpracovávaní koncepčních
materiálů jsou ustaveny pracovní skupiny (složení:
zástupci projektu, realizátor, věcně příslušný odbor),
které garantují obsahovou správnost zpracovaného
materiálu.

4. Příprava a řízení
Integrovaných rozvojových
plánů a projektů
A) Realizované strategické dokumenty
Č.

Název strategie

Termín odevzdání

1.

Územní studie lokalit rozvoj.
ploch pro podnikatelské aktivity
v rámci rozvoj. oblasti
nadregionálního významu Přerov

Srpen 2009

Studie bude využita při přípravě
podoblasti podpory ROP 1.1.2,
zejména na propojení letiště na
jiné druhy dopravy a na s íť TENT.

2.

Podnikatelský plán pro využití
letiště Přerov

Březen 2009

Plán má za úkol připravit podklad
pro čerpání podpory ROP 1.1.2.

3.

Analýza poptávky po
vzdělávacích kapacitách pro
dospělé na území Olomouckého
kraje

Březen 2009

4.

Komparativní studie
střednědobých záměrů
Dlouhodobého záměru
vzdělávání OK a jednotlivých
ORP

Prosinec 2008

Vazba na ROP SM

Analýzu byla využita pro evaluaci
dopadů ROP a porovnání
s výchoz ím stavem. Analýza
určuje prioritní projekty vhodné
pro podporu ROP 2.2.3 a 2.3.2.
Studie určuje prioritní projekty
vhodné pro podporu ROP 2.2.1,
2.2.3, 2.3.1 a 2.3.2.

4. Příprava a řízení
Integrovaných rozvojových
plánů a projektů
A) Realizované strategické dokumenty
Č.

Název strategie

Termín odevzdání

Vazba na ROP SM

5.

Komplexní v yhledávací
studie na zásadní
infrastrukturní projekty
v oblasti cestovního
ruchu

Prosinec 2008

Studie určuje prioritní projekty vhodné pro
podporu ROP 3.2, 3.3.2 a 3.3.3.

6.

Analýza využití
sportovních zařízení
škol a školských
zařízení veřejností

Prosinec 2008

Analýza doporučuje prioritní projekty vhodné
pro podporu ROP 2.2.3, 2.2.5, 2.3.2 a 3.2.

7.

Analýza potřeb rodin v
OK

Září 2009

Analýza doporučuje vhodné typy projektů
pro podporu ROP 2.2.2, 2.2.5 a 2.3.2.

8.

Vyhodnocení
dotazníkového šetření u
Září 2009
obcí Olomouckého
kraje

Studie určuje prioritní projekty vhodné pro
podporu ROP 2.3.

4. Příprava a řízení
Integrovaných rozvojových
plánů a projektů
A) Realizované strategické dokumenty

Č.

Název strategie

Termín
odevzdání

9.

Analýza připravenosti
integrovaných
projektů na venkově

Září 2009

Analýza doporučuje vhodné typy projektů
pro podporu ROP 2.3, 3.2, 3.3.2

Územní studie rozvoje
10. cyklistické dopravy
OK

Říjen 2009

Studie určuje prioritní projekty vhodné pro
podporu ROP 3.2, 3.3.2 a 3.3.3.

Benchmarking
poskytovatelů
11.
sociálních služeb v
OK

Listopad 2009

Analýza doporučuje prioritní projekty vhodné
pro podporu ROP 2.2.3, 2.2.5, 2.3.2 a 3.2.

Vazba na ROP SM

4. Příprava a řízení
Integrovaných rozvojových
plánů a projektů
B) Plánované strategické dokumenty
Č.

Název strategie

Vazba na ROP SM

1

Studie zajištění dopravní
dostupnosti cílových lokalit
cestovního ruchu v
Olomouckém kraji

Studii lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a
porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol určit
prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 1.1.1, 2.2.5,
2.3.1 a 3.2.

2

Studie hipostezek na celém
území Olomouckého kraje

Studie bude využita pro budoucí evaluaci dopadů ROP
a porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol určit
prioritní trasy a projekty vhodné pro podporu ROP 1.3 a
2.2.5.

3

Socio–ekonomická analýza
Olomouckého kraje

Studii lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a
porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol rozvoj
území kraje s vazbou na všechny prioritní osy ROP.

4. Příprava a řízení
Integrovaných rozvojových
plánů a projektů

5. Informovanost
a poradenství
5. Aktivity zaměřené na informovanost
a poradenství na úrovni projektů
• Servisní pracovník ROP SM
• Technické zajištění projektu
• Personální zajištění projektu

5. Informovanost
a poradenství
Servisní pracovník ROP SM
•
•

•
•

poradenská a konzultační činnost pro cílovou skupinu
projektu, zejména pro malé obce (obce 500 – 5 000 obyv.)
informační a metodická pomoc obcím při:
– přípravě projektů
– při kompletaci povinných příloh projektu před podpisem
– následně pak při celé realizaci projektu (administrace
projektu, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, veřejné
zakázky, čerpání rozpočtu, způsobilé
výdaje,harmonogram atd.)
vyhledávání projektových námětů a posouzení vhodnosti
projektového záměru do ROP SM
v Olomouckém kraji působí od 1. 4. 2009, je zaměstnancem
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Personální zajištění
projektu
Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka
T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Eva Pospíšilová – projektová manažerka
T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: e.pospisilova@kr-olomoucky.cz

Ing. Radana Venháčová – finanční manažerka
T: 585 508 388, M: 725 788 290, E: r.venhacova@kr-olomoucky.cz

Bc. Petr Šafránek – servisní pracovník ROP SM
T: 585 508 655, M: 725 006 088, E: p.safranek@kr-olomoucky.cz

Odkazy
webové stránky kraje
www.kr-olomoucky.cz
webové stránky projektu
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

zásobník projektových námětů (ZPN)
http://kuok.kr-olomoucky.cz/zpn

Děkujeme za pozornost
projektový tým projektu
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010
oddělení regionálního rozvoje
www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

