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Finanční podpora
Olomouckého kraje
Vážení občané,
Olomoucký kraj se od svého vzniku snaží podporovat důležité projekty, které se na jeho
území uskutečňují. Partnery jsou mu samozřejmě především obce, ale také neziskové
organizace, podnikatelé přicházející se zajímavými nápady, sportovní oddíly a svazy
i jednotliví občané. Není snadné popsat podporu z krajského rozpočtu v jedné větě,
protože bychom do ní museli vměstnat peníze na budování venkovských návsí, podporu
mládežnického i vrcholového sportu, dotace na odstranění havárií na obecních vodovodech i příspěvky kulturním organizacím a ani tak by výčet nebyl zdaleka kompletní.

Nejvíce viditelné jsou samozřejmě velké projekty za miliony až
desítky milionů korun, nicméně svém pomyslné místo na slunci
mají také drobné příspěvky v řádech desítek tisíc. V příloze
našich novin se dočtete, kolik peněz jsme tímto způsobem
v jednotlivých letech rozdělili. Budu rád, pokud si pod těmito
drobnými příspěvky budete umět vybavit stovky akcí, které by se
bez našeho drobného přispění vůbec nemohly konat.

Pokud bych měl takzvaně vytknout před závorku některé příspěvky, tak bych jako
hejtman zodpovědný za integrovaný záchranný systém musel zmínit masivní podporu
sborům dobrovolných hasičů. Hovoříme o stovkách jednotek, které jsou připraveny
v klíčových situacích zasáhnout a ochránit občany, případně sloužit jako podpora
profesionálním hasičům. Dále bych musel zmínit navýšení Programu obnovy venkova,
zřízení učňovských stipendií a podporu zavádění inovací do praxe.

Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

festivalů v oblasti populárně-vědeckého filmu Academia Film Olomouc, jenž obdržel od
hejtmanství 1, 3 milionu korun.

Rok 2009
V roce 2009 Olomoucký kraj poskytl příspěvky ze svého rozpočtu za 348,9 milionu
korun. Hejtmanství rozdělilo přes 13 milionů korun na projekty do 25 tisíc korun. Z toho
největší částku přes 6 milionů korun kraj rozdělil mezi menší projekty ve školství, zhruba
3 miliony korun na kulturní projekty a 1,6 milionu korun na projekty, které přispěly ke
strategickému rozvoji regionu.

Integrovaný záchranný systém
Dobrovolní hasiči od kraje získali asi 6 milionů korun a 11 miliony korun kraj financoval
základní složky integrovaného záchranného systému.
Dobrovolní hasiči získávají od kraje dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek. Složky integrovaného záchranného systému
získávají ze speciálního programu finance na svůj chod. Kromě toho mohou obce žádat
o krajské příspěvky na řešení mimořádných událostí a Olomoucký kraj jim poskytuje také
finanční pomoc na odstraňování povodňových škod. Například v červnu 2009 zasáhly
Olomoucký kraj tzv. bleskové povodně. Olomoucký kraj požádal stát o okamžitou finanční
pomoc určenou k odstraňování následků této krizové situace. Mimo prvotní náklady byly
v září 2009 odsouhlaseny finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s odstraňováním následků povodní pro obce Bělotín ve výši 480 tisíc korun a Milenov ve výši 31 tisíc
korun z rozpočtu Olomouckého kraje.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje
Je hlavním nástrojem krajské samosprávy v rozvoji venkova. Program je zaměřen na
podporu budování a obnovy infrastruktury obcí, realizaci integrovaných projektů venkovských mikroregionů a na podporu zpracování územně plánovací dokumentace. Program
obnovy venkova se každoročně těší mimořádnému zájmu obcí, nejen malých, pro které je
primárně určen, ale i větších, které mají díky vyváženému systému kritérií také šanci uspět
a získat příspěvek.

Významné projekty
Kraj rozdělil téměř 52 milionů korun na významné projekty. V roce 2009 mezi ně patřila
sportovní akce Autor Šela Marathon, kterou kraj podpořil 150 tisíci korun, nebo závod
extrémních štafet Bobr Cup, který získal od kraje 100 tisíc korun. Olomoucké hejtmanství
podpořilo 300 tisíci korun konání Divadelní Flóry, dalším 1 milionem korun přispělo na
zpřístupnění Arcibiskupského paláce veřejnosti nebo podpořilo jeden z nejvýznamnějších

Rozvoj venkova
Olomoucký kraj v roce 2009 vyhlásil
krajský Program obnovy venkova.
Obce na rekonstrukci svého majetku
nebo tvorbu územních plánů mohly
využít 44 milionů korun. Stejně tak
mohly využít krajského programu na
obnovu kulturních památek, do kterého kraj investoval 13 milionů korun
a který byl určen jak obcím, tak městům, církvím nebo vlastníkům kulturních památek.
„Olomoucký kraj již druhým rokem
podporuje propagaci systému regionálního značení „JESENÍKY originální
produkt®“, jehož je MAS Horní Pomoraví o.p.s. nositelem. Olomoucký kraj
se finančně podílí na tvorbě tiskových
materiálů – tzv. kartiček výrobců, vydávání novin „Doma v JESENÍKÁCH“ a
také podporuje účast samotných
výrobců na regionálních i nadregionálních prezentačních akcích – např.
veletrhu Regiontour v Brně nebo
Země Živitelka v Českých Budějovicích. Tato podpora Olomouckého kraje umožňuje
nejen propagaci regionu, ale jedná se také o podporu drobného podnikání, podporu
vzniku regionálních kvalitních výrobků a v neposlední řadě o osvětu mezi obyvateli
i návštěvníky regionu, kteří jsou motivováni nakupovat „to pravé“ z našich regionů.“
Ing. Anna Bartošová
ředitelka společnosti MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Academia film Olomouc
Festival je zajímavý tím, že propojuje akademické prostředí se světem dokumentárního filmu a prezentuje nejnovější poznatky z oblasti
přírodních, humanitních i sociálně-vědních oborů prostřednictvím audiovizuální tvorby. Academia film Olomouc je prokazatelně oceňován v rámci
celého kontinentu a v současné době co do rozlohy programu, šíře výstupů a diváckého zájmu předčí všechny konkurenční akce (Atény, Paříž,
Miláno). Územní působnost je evropská, jedním z hlavních cílů projektu je propagace kraje a prosazování vize, že Olomoucký kraj je regionem
historie, vzdělávání a kultury. Účelem příspěvku byla podpora aktivit festivalu, jež směřují k prosazení image regionu jako prostoru inovací,
vzdělávání, historie a kultury či k realizaci těch cílů, které mají bezprostřední vzdělávací a osvětový efekt.
Festival nabídl v roce 2009 na 100 programových bloků, 121 filmů, 100 hostů z celého světa.
„Podpora Olomouckého kraje před několika lety zásadním způsobem pomohla nastartovat některé důležité změny, díky nimž se AFO dostalo na
festivalové mapě mezi viditelné filmové festivaly v ČR a svého druhu dokonce největší v Evropě. Olomoucký kraj zůstává klíčovým donátorem
dodnes, pomáhá v dnešní napjaté době festival stabilizovat a my doufáme, že více než pětinásobný nárůst diváků v posledních letech je
odměnou za tuto vytrvalou podporu.“
Jakub Korda
ředitel AFO
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Rok 2010
V roce 2010 Olomoucký kraj podpoří příspěvky za více než 350 milionů korun. Jednalo
se o 16 milionů korun, které kraj rozdělil na projekty do 25 tisíc korun, nejvíce 6,7
milionu korun putovalo do školství. Přes 9 milionů korun hejtmanství předalo jednotkám
sborů dobrovolných hasičů a základním složkám integrovaného záchranného systému
kraje. Olomoucký kraj v roce 2010 reagoval na předchozí roky hospodářské krize
a vytvořil plán na její zmírnění. Prostřednictvím tohoto plánu rozdělil 18,3 milionu korun
formou příspěvků na zateplení, na rekvalifikaci zaměstnanců anebo na podporu
absolventů vysokých škol.
Na Program obnovy venkova vyčlenil pro obce 40 milionů korun. Pro studenty a učně
vytvořil stipendia za 3,5 milionu korun. Hejtmanství přispělo na oblast sportu 37 milionů
korun. Z dotačního programu ve zdravotnictví putovalo na projekty 1,6 milionu korun.
Větší část peněz – zhruba 41 milionů korun – krajští zastupitelé rozhodli vyčlenit na
Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Necelých 14 milionů korun putovalo na rozvoj cestovního ruchu, další 1 milion korun pak na příspěvky
poskytovatelům sociálních služeb v regionu.

milionu korun. Finanční pomoc získali i organizátoři Lidového roku ve Velké Bystřici, závodu
automobilů do vrchu ECCE HOMO, Olomouckého
půlmaratónu, tvůrci Rychlebských stezek nebo
centrum Sluňákov na projekt environmentálního
vzdělávání pro školy a veřejnost. Příspěvek ve
výši 150 tisíc korun získala tělovýchovná jednota
Vodní sporty Litovel na extrémní závod štafet
v běhu lesními cestami, jízdě na horských kolech
MTB cross-country a sjezdu na divoké vodě
BOBR CUP.

Rychlebské stezky
Rychlebské stezky se za pár let staly pojmem
mezi vyznavači horských kol. Síť stezek speciálně vybudovaných pro jízdu na horských kolech MTB, která začíná a končí v malebné
vesničce Černá Voda, láká k návštěvě stále větší
počet cyklistů. Cílem projektu bylo rozšířit
nabídku služeb cestovního ruchu na Jesenicku
prostřednictvím nového produktu – stezek pro
terénní cyklistiku. Stezky v roce 2012 vyhrály
krajskou anketu Sedm divů Olomouckého kraje.

Významné projekty
Také v roce 2010 hejtmanství podpořilo významné projekty, a to částkou 46,4 milionu
korun. Krajské podpory se tak dočkal projekt Pomáháme neziskovkám, kde kraj poskytl 1,5

BOBR CUP
Tento projekt byl určen široké veřejnosti – profesionálům i amatérům z celé České republiky i ze zahraničí. Jedná se
o největší a jedinou štafetovou soutěž tohoto druhu v Evropě. Závod byl organizován převážně v areálu koupaliště
ve městě Litovli a v oblasti Litovelského Pomoraví. Finanční příspěvek Olomouckého kraje byl použit na úhradu
nákladů na propagaci, medializaci sportovní akce, internetové prezentace soutěže a tiskové konference.
„Olomoucký kraj je významným partnerem extrémního závodu štafet FREE Litovel Bobr Cup a i díky jeho podpoře se
v roce 2012 uskuteční již 18. ročník. Že se jedná o významný mezinárodní a již tradiční závod právě v našem
regionu potvrzuje i to, že záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman, pan Martin Tesařík.“
Michal Kučera
organizátor závodu Bobr Cup

Rok 2011
V roce 2011 Olomoucký kraj alokoval přes 360 milionů korun na příspěvky podporující
všestranný rozvoj regionu. Z toho na podporu obnovy venkova putovalo 44,3 milionu
korun. Složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a dobrovolní
hasiči získali téměř 8 milionů korun. Za příspěvky na projekty do 25 tisíc korun kraj
zaplatil 19,4 milionu korun. Nejvíce již tradičně získaly malé projekty ve školství, a to
celkem 8 milionů korun. Z rozpočtu Olomouckého kraje využili zájemci 4,4 milionu
korun na příspěvek na zateplení a výměnu oken.

Projekty v sociální oblasti

revitalizace bývalého vojenského areálu Jeseník, projekt organizace Arak zaměřený na
postupné zlepšení stavu orálního zdraví dětské populace v regionu, Prostějovské hanácké
slavnosti, Hry V. letní olympiády dětí a mládeže, šachový festival „ OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ
LÉTO“ nebo vyznačení cyklostezky Bečva od Přerova po soutok Bečvy a Moravy s napojením
na Moravskou stezku.

Cyklostezka Bečva
Cyklostezka Bečva je svým rozsahem unikátní projekt, je nejdelší cyklotrasou v ČR a zároveň je součástí mezinárodní cyklotrasy Jantarová stezka, která spojuje Krakov a Vídeň.
Od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou mají cyklisté v délce
160 km možnost poznávat pamětihodnosti, přírodní krásy, lidové tradice i místní speciality
Valašska, Moravské brány a Hané.

Hejtmanství podpořilo ve velké míře také projekty v oblasti sociální. Celkem 1,25 milionu
korun získali senioři a osoby se zdravotním postižením na své aktivity. Kraj 2,5 miliony
korun financoval protidrogovou prevenci a 1 milionem korun rozhodl podpořit integraci
romských komunit. V neposlední řadě použil 1 milion korun na prevenci kriminality.

Oblast kultury
V oblasti kultury hejtmanství podpořilo příspěvky divadlům a filharmoniím 2 miliony korun.
Na podporu krajských programů kulturních aktivit v kraji, obnovu kulturních památek
a staveb drobné architektury místního významu rozdělil 29 milionů korun.

Cestovní ruch, environmentální vzdělávání, hospodaření v lesích
i mimořádné situace
Příspěvky na projekty v cestovním ruchu si vyžádaly z krajského rozpočtu 9,4 milionu korun,
5,4 miliony korun hejtmanství podpořilo žádosti na výstavbu cyklostezek. Částku 487 tisíc
korun získali organizátoři akcí na podporu zahraničních vztahů kraje. Přes 600 tisíc korun
putovalo na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Kraj také odsouhlasil
příspěvky na hospodaření v lesích za 13,5 milionu korun, poskytl obcím za 6,3 milionu
korun příspěvky na řešení mimořádných událostí.

Významné projekty
V roce 2011 hejtmanství schválilo významné projekty za 54,2 milionu korun. Ze zajímavých
podpořených projektů lze jmenovat například výstavbu budovy pro fitness, rehabilitaci
a ubytování ve sportovním areálu Acrobat Park ve Štítech, podporu sportovní činnosti
olympijské reprezentantky, mistryně světa a Evropy v BMX Jany Horákové a sportovní
činnost automobilového závodníka Víta Nosálka, Mistrovství Evropy v závodech automobilů
na trati ECCE HOMO, mezinárodní turnaj v kickboxu Czech Open 2011, Olomoucký
půlmaraton, ozdravný poznávací pobyt dětí ze srbské Vojvodiny v Ochozu u Konice,

Zlatý kanár
Krajští zastupitelé odsouhlasili finanční podporu také sportovní
akci vyhlášení ankety o nejlepší tenisty ČR „Zlatý kanár 2011“.
U příležitosti této ankety do Přerova každoročně přijíždí nejlepší
tenisté a významní hosté z politického a kulturního života.
Olomoucký kraj v roce 2011 přispěl na konání již 19. ročníku
ankety, ve které s přehledem zvítězila wimbledonská vítězka
Petra Kvitová z tenisového klubu Agrofert Prostějov. Titul
nejlepší český tenista si ze soutěže odnesl Tomáš Berdych také
z tenisového klubu Agrofert Prostějov.

Olomoucké šachové léto
Jedná se o největší šachovou akci na Moravě a jednu z největších sportovních akcí v olomouckém regionu. Na
tomto tradičním šachovém festivalu se každoročně schází na 300 šachistů a jejich rodinných příslušníků z 30 zemí
celého světa. Olomoucký šachový festival je nedílnou součástí prestižního evropského seriálu Czech Tour.
„Olomoucké šachové léto – největší šachový festival na Moravě - v roce 2012 oslavilo již patnácté narozeniny.
Nebýt finanční pomoci Olomouckého kraje, tak by Olomoucké šachové léto bylo jen regionální záležitostí. Ale díky
této pomoci se do Olomouce každoročně sjíždí stovky šachistů z celého světa. Ještě jeden postřeh, ne v každém
kraji se věnují podpoře sportu, tak jak v tom našem. Jménem všech šachistů bych chtěl představitelům
Olomouckého kraje za tuto podporu poděkovat.“
Jarosav Fuksík
ředitel festivalu Olomoucké šachové léto
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Rok 2012
Na rok 2012 Olomoucký kraj připravil na dotační tituly a příspěvky ze svého rozpočtu
více než 295 milionů korun. Z toho hodlá hejtmanství použít 60 milionů korun na
Program obnovy venkova (je to o 15 milionů korun více než v roce 2011), 37 milionů
korun na příspěvky v oblasti sportu, 30 milionů korun na program Podpory kultury
a památkové péče nebo 10 milionů korun na příspěvky na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje.

Vodohospodářská infrastruktura
Na základě žádosti obdrží obce Palonín, Kosov, Loučná nad Desnou, Jindřichov, městys
Hustopeče nad Bečvou, Olšany u Prostějova a Šišma od Olomouckého kraje příspěvky na
řešení mimořádných situací v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Obce řeší problémy
s množstvím a kvalitou pitné vody, likvidací odpadních vod, haváriemi a záplavami. V rozpočtu kraje pro rok 2012 je na tyto účely vyčleněno 5,3 milionu korun.

Propagace regionálního značení
Příspěvek 100 tisíc korun obdrží od Olomouckého kraje místní akční skupina Moravská cesta a 50 tisíc korun zájmové sdružení Hranická rozvojová agentura. Finance
na jejich projekty pomohou propagaci a
rozvoji regionálního značení, které je jedním
z dílčích cílů Koncepce zemědělské politiky
a rozvoje venkova Olomouckého kraje.

Mezi podpořené významné projekty kraje se zařadily také projekty monumentální opery
NABUCO na šternberském hradě, vytvoření televizního dokumentu o zábřežském
cestovateli Janu Welzlovi nebo slavnostního osvětlení hradu Bouzov. Kraj podpořil rovněž
soutěž českých dětských pěveckých souborů Svátky písní Olomouc a celoroční provoz
divadla Tramtárie.

Školství
Částku 1,5 milionu korun z krajského rozpočtu rozdělí Olomoucký kraj mezi žáky
středních škol, studenty vyšších odborných
škol a vysokých škol s trvalým pobytem na
území Olomouckého kraje na zahraniční studijní pobyty v maximální délce deseti měsíců. Od roku 2007 bylo prostřednictvím studijního stipendia Olomouckého kraje vyplaceno
406 žadatelům celkem 7,3 milionu korun.
Do zahraničí vyjelo studovat 34 žáků středních škol, 2 studenti vyšších odborných škol
a 370 studentů vysokých škol.

Euroklíč

Významné projekty
K 29. červnu 2012 schválilo krajské zastupitelstvo 113 významných projektů za celkem
45,2 milionu korun. Z těchto významných projektů kraj podpořil například údržbu lyžařských
běžeckých tras v Jeseníkách 500 tisíci korun, projekt modernizace ubytovacího křídla
Centra zdraví Bohuňovice za 650 tisíc korun, první etapu obnovy Mírového náměstí ve
Vidnavě za 750 tisíc korun. Hejtmanství přispělo 2 miliony korun na arkádovou chodbu na
zámku v Hustopečích nad Bečvou. Celkem 650 tisíc korun obdržela Unie výtvarných umělců
Olomoucka na centrum výtvarného umění a kultury Olomouckého kraje. Celkem 50 tisíci
korun kraj přispěl na vznik regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt, dalších
200 tisíc korun kraj poskytl regionálním značkám Haná a Jeseníky. V roce 2012 krajské
zastupitelstvo schválilo také 3milionový příspěvek na novostavbu turistické rozhledny na
vrcholu kopce Velký Kosíř. Hejtmanství podpořilo 1 milionem korun dostavbu zázemí
TJ Lokomotiva Olomouc. Dva
miliony korun získala od kraje Univerzita Palackého
v Olomouci na projekt k rozvoji biomedicínských oborů
v Olomouckém kraji. Ve
Šternberku z krajských peněz
podpořili podnikatelskou zónu, za 3,5 milionu korun zde
odstraní ekologické zátěže
v areálu bývalých kasáren.
Sto tisíc korun hejtmanství
poskytlo také občanskému
sdružení PAMPAEDIE – škola
zájmového vzdělávání.

V sociální oblasti se mezi podpořené žádosti zařadil například
projekt Euroklíč, který získal z krajského rozpočtu podporu ve výši
400 tisíc korun. Realizuje ho Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR a jedná se o mezinárodní projekt, který už více než
dvacet let efektivně pomáhá lidem
se sníženou schopností pohybu ve
vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl
projekt ve své kategorii oceněn
titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN
ROKU 2007“. Cílem projektu je
umožnit osobám se zdravotním
postižením a rodičům s malými
dětmi snadnější přístup k činnostem běžného života. V rámci projektu bude ve spolupráci s provozovateli veřejně přístupných objektů na území Olomouckého kraje
řešena rychlá a důstojná dostupnost veřejných sociálních (WC)
a technických kompenzačních
zařízení (např. výtahů) tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem. Osobám se zdravotním postižením budou zdarma distribuovány univerzální euroklíče. Tyto
euroklíče se budou ve spolupráci se Sítí mateřských center na území Olomouckého kraje
zdarma zapůjčovat také osobám pečujícím o děti do tří let. Národní rada použije finanční
příspěvek z kraje na nákup euroklíčů a eurozámků, dopravu euro-zámků, na označení místa
osazeného eurozámkem, výdaje spojené s výběrovým řízením, návrh a tisk informačních
letáků a administrativní práci s projektem spojenou.

Rozhledna na Velkém Kosíři
Nová 25metrová rozhledna z kamene a dřeva s celoročním provozem by již brzy mohla stát
na místě bývalé rozhledny z roku 1927, která dosahovala výšky 26 metrů a kvůli špatnému
technickému stavu musela být v roce 1939 odstraněna.

Pampaedie
Pampaedie je škola zájmového vzdělávání, která nabízí veřejnosti smysluplně strávit volný čas.
Pampaedie naučí zájemce vyrobit aranžmá z květin, nahlédnout do zákulisí restaurace, proniknout
do tajů písma či psychologie barev, dozvědět se zajímavosti z oblasti dějin umění, seznámit se
s historií piva nebo je naučí vařit. Cílem projektu PAMPAEDIE – škola zájmového vzdělávání je
příprava, propagace a realizace kurzů zájmového vzdělávání pro veřejnost, tedy pro dospělou
populaci Olomouckého kraje s akcentem na integrující funkci ve vztahu k seniorům. V průběhu roku
2012 bude realizováno celkem 25 kurzů zájmového vzdělávání pro více než 400 účastníků. Kurzy
budou zaměřeny do oblasti techniky, kreativních kurzů, gastronomie, pohybových aktivit nebo
společensko-vědních témat. S podporou Olomouckého kraje bude možno snížit účastnické poplatky
a dojde též ke zkvalitnění nabídky dalšího zájmového vzdělávání v kraji a okolí.
„Myšlenkou projektu Pampaedie je nabídnout všem dospělým občanům možnost smysluplného
trávení volného času. Díky finanční podpoře Olomouckého kraje můžeme tuto myšlenku naplňovat
a přispívat tak ke zvyšování subjektivního pocitu kvality života na Olomoucku.“
Mgr. Jitka Hanáčková,
předsedkyně sdružení Pampaedie – škola zájmového vzdělávání, o. s.

Ř Í J E N 2 012 | 4

PŘÍLOHA | INZERCE

VYHLÁŠENÍ VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O FINANČNÍ PODPORU GRANTOVÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI
GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Olomoucký kraj vyhlašuje výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí
o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci čtyř
globálních grantů (GG) zaměřených na podporu vzdělávání v Olomouckém kraji:
– Výzvu č. 02 v rámci GG v oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“ zaměřeného na zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Olomouckém kraji,
– Výzvu č. 02 v rámci GG v oblasti podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve
vzdělávání v Olomouckém kraji II“ zaměřeného na zlepšení rovných příležitostí žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji,
– Výzvu č. 02 v rámci GG v oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Olomouckém kraji II“ zaměřeného na zlepšení kompetencí
pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji,
–

Výzvu č. 04 v rámci GG v oblasti podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v Olomouckém kraji“ zaměřeného na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání
a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji.

Termíny výzvy:
Datum vyhlášení výzev:
Datum zahájení příjmu žádostí:
Datum ukončení příjmu žádostí:

2. 10. 2012
15. 11. 2012
30. 11. 2012 do 12:00 hod.

Kontakt
Kontaktním místem je oddělení grantových schémat Odboru investic a evropských programů
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc (výšková budova RCO,
6. patro), Ing. Stanislava Palová, vedoucí oddělení grantových schémat, tel: 585 508 233, e-mail:
s.palova@kr-olomoucky.cz.
Další informace
K vyhlášeným výzvám proběhnou semináře pro žadatele, na kterých se dozvíte základní
informace o výzvách, jak napsat projektovou žádost, na co si dát pozor, apod. Semináře budou
pořádány v Jeseníku, Olomouci, Prostějově, Přerově a Šumperku. Bližší informace k termínům
pořádání jednotlivých seminářů a způsobu přihlašování na ně naleznete na www.krolomoucky.cz/opvk. Na stejné adrese pak také naleznete dokumentaci k výzvám a další
podrobné informace týkající se výzev.

