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A. Projekty realizované
oddělením regionálního
rozvoje

1. Spolupráce s partnerským regionem AOV
• Projekt „Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání
finančních prostředků z fondů EU v AOV“
• Rozpočet projektu se skládá z příspěvku Olomouckého kraje, AOV
a poskytnuté dotace z ČRA ve výši 600 tis. Kč pro rok 2012
• Aktivity projektu 2011:
- Příprava školících materiálů a tematických okruhů vzdělávacích
modulů (duben 2012)
- Realizace jednotlivých školení v rámci vzdělávacích modulů pro
zástupce a představitele institucí v AOV (zahájení květen 2012)
• Aktivity a výstupy projektu navazují na realizované akce v roce 2011
v rámci projektu „Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje
a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních
prostředků z fondů EU“

A. Zapojení do projektů
realizovaných Olomouckým
krajem

2. Projekt Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb
ve venkovských oblastech
•Cíle projektu:
− příprava venkova na novou zemědělskou a kohezní politiku
− rozvoj a spolupráce veřejných a soukromých služeb na
venkově
− identifikace nástrojů rozvoje venkova, které mají pozitivní
dopad na zaměstnanost
•Financováno z programu: INTERREG IVC
•Vedoucí partner: francouzská rozvojová agentura (RCTDA)
•Partneři projektu: Olomoucký kraj a dalších 7 veřejnoprávních
organizací z 7 zemí EU (Francie, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko,
Kypr, Španělsko, Irsko)

A. Zapojení do projektů
realizovaných Olomouckým
krajem

3. Projekty technické pomoci ROP SM
•realizace od roku 2008 (Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2008-2010, Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012,
Příprava OK na KP EU 2014+)
•předpoklad realizace až do roku 2015 (Podpora rozvoje
Olomouckého kraje 2012-2015)
•Aktivity:
– Absorpční kapacita (vzdělávání, propagační aktivity, řízení
integrovaných rozvojových plánů a projektů, aktivity
zaměřené na poradenství)
– Příprava na kohezní politiku EU 2014+ (pilotní aktivity na
posílení regionálních inovačních systémů, řešení urbánní
politiky – JESSICA, strategické plánování)

A. Zapojení do projektů
realizovaných Olomouckým
krajem
4. Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí
•Dne 5. 10. 2011, Jelení Hora, Polsko, podpis Prohlášení o záměru
– deklarace společného zájmu 9ti partnerů (kraje Olomoucký,
Pardubický, Královehradecký, Liberecký, Dolnoslezské vojvodství,
Euroregiony Glacencis a Nisa (u obou česká i polská část)
– cíl: posoudit možnosti vytvoření Evropské společenství územní
spolupráce (ESÚS) a případně připravit jeho založení.
•Realizace projektu: 1/2012 – 12/2013
•Hlavní cíl projektu:
– tvorba společné Strategie integrované spolupráce partnerů pro
případné vytvoření budoucího ESÚS,
– tvorba organizační struktury v oblasti administrace a čerpání
prostředků z fondů EU v dalším programovém období 2014 –
2020.
•Dne 27. 3. 2012, Wroclaw, Polsko - úvodní konference k projektu
„Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“.

B. Oblast podnikání a
spolupráce s investory
Podpora podnikání
•Veletrhy investičních příležitostí
•Kulaté stoly pro podnikatele
•Podnikatelské mise
•Soutěže pro podnikatele
•Soutěže pro podnikavé studenty
•Podpora vzniku a činnosti klastrů
•Spolupráce s KHK OK, odborné semináře, Časopis podnikatelů
•Spolupráce s vysokými školami
•Spolupráce s CzechInvestem (jednání s investory)
•Regionální inovační strategie OK

C. Oblast venkova –
POV 2012
Oblast podpory č. 1

Oblast podpory č. 2

Oblast podpory č. 3

Finanční alokace 80%

Finanční alokace 12%

Finanční alokace 8%

výstavba, rekonstrukce a opravy
obecního majetku - obecních
úřadů,
komunikací,
škol,
sakrálních staveb, veřejných
prostranství,
veřejného
osvětlení a obecního mobiliáře,
příprava
a/nebo
realizace
protipovodňových
opatření
(hráze,
zatravnění,
meze,
úpravy na kanalizaci apod.,
včetně
projektové
dokumentace).

podpora realizace integrovaných
projektů venkovských mikroregionů
na pořízení společného vybavení
pro kulturně – společenské akce
a spolkové činnosti, na podporu
kulturních, společenských
a volnočasových projektů

je zaměřena na podporu tvorby
územně
plánovací
dokumentace.

Výše příspěvku:
Minimální částka: 50.000,- Kč
Maximální částka: 500.000,- Kč
Procentní sazba: maximálně do
50 % celkových výdajů projektu

Výše příspěvku:
Minimální částka: 30.000,- Kč
Maximální částka: 300.000,- Kč
Procentní sazba: maximálně do
50 % celkových výdajů projektu

Výše příspěvku:
Minimální částka: 50.000,Kč
Maximální částka: 200.000,Kč
Procentní sazba: maximálně
do 50 % celkových výdajů
projektu.

Harmonogram:
•Podávání žádostí: 20. 12. 2011 – 24. 2. 2012 (do 12:00 hod)
•Hodnocení žádostí: 12. 3. 2012
•Projednání navržených žádostí k podpoře ROK: 3. 4. 2012
•Schválení navržených žádostí k podpoře ZOK: 27. 4. 2012
•Podpis smluv do 30. 6. 2012.
•Ukončení realizace projektů do 31. 12. 2012

C. Oblast venkova –
Přehled o podaných žádostech POV 2012
(včetně žádostí navržených na podporu)
OP 1

Okres
žádos ti
(podané/podpora)
% úspěšnosti

Olomouc

OP 2

OP 3

Celkem

ORP

Okres

výše
výše
počet
finanční
finanční
žádostí
podpory
podpory
navržených
celkem v tis. celkem v tis.
k podpoře
Kč
Kč

ORP

počet
podaných
žádostí

počet
žádostí
navržených
k podpoře

počet
podaných
žádostí

počet
žádostí
navržených
k podpoře

počet
podaných
žádostí

počet
žádostí
navržených
k podpoře

počet
podaných
žádostí

Litovel

14

10

1

1

2

2

17

13

4 086

(75/43)
57,33%

Olomouc

22

9

2

2

8

3

32

14

3 885

Šternberk

14

9

1

1

1

1

16

11

3 722

Uničov

8

3

1

1

1

1

10

5

1 880

Přerov

Hranice

15

9

4

4

6

3

25

16

4 446

(77/51)
66,23%

Lipník

8

5

2

2

1

1

11

8

2 337

Přerov

31

22

3

3

7

2

41

27

7 986

Prostějov

Konice

17

11

1

1

1

1

19

13

4 835

(89/52)
58,43%

Prostějov

48

24

4

4

18

11

70

39

9 472

Šumperk

Mohelnice

8

3

1

1

4

3

13

7

1 485

(63/40)
63,49%

Šumperk

18

9

2

2

8

8

28

19

4 748

Zábřeh

17

11

1

1

4

2

22

14

5 343

Jeseník

14

11

3

3

7

7

24

21

5 775

5 775

234

136
58,12%

26

26
100%

68

45
66,18%

328

207
63,11%

60 000

60 000

86 163

48 000

5 423

5 423

10 078

6 577

101 664

60 000
59,01%

60 000

60 000

13 573

14 769

14 307

11 576

Jeseník
(24/21)
87,50%

Počty žádostí celkem
Požadovaná a navržená
finanční podpora celkem
v tis. Kč

C. Oblast venkova –
Soutěž Vesnice roku
outěž vyhlašována každoročně již od roku 1995
8. ročník vyhlášen dne 28. 2. 2012 v Praze, u příležitosti Dne
malých obcí
naha o vyzdvižení aktivit obcí, jejich představitelů a občanů, kteří
se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjí i místní tradice a
zapojují se do společenského života v obci
ro obce vesnického charakteru, max. 6 200 obyvatel, podmínkou
zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem
obce
řihlášky do 30. dubna 2012 na www.vesniceroku.cz

C. Oblast venkova –
Soutěž Vesnice roku
•

•

Soutěží se o následující ocenění:
− 1. místo a Zlatá stuha - vítěz krajského kola (MMR – 1.000 tis. Kč)
− 2. místo v krajském kole soutěže (OK – 100 tis. Kč)
− 3. místo v krajském kole soutěže (OK – 100 tis. Kč)
− Modrá stuha za společenský život (MMR – 600 tis. Kč)
− Bílá stuha za činnost mládeže (MMR – 600 tis. Kč)
− Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí (MŽP – 400 tis. Kč)
− Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu (MZe
– 600 tis. Kč)
Další ocenění:
− Za vzorné vedení obecní kroniky (OK – 50 tis. Kč)
− Za květinovou výzdobu v obci, tzv. Fulínova cena (OK – 50 tis. Kč)
− Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou
společnost v obcích) a Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
(ocenění realizovaných stavebních děl na venkově).

C. Oblast venkova –
Celostátní sít pro venkov
Olomouckého kraje
• Cíle sítě:
– seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje
venkova a zemědělství
– vytvářet podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
– sběr a zpracovávání informací o nejlepší praxi a osvědčených postupech
– organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí

• 24 partnerských organizací v Olomouckém kraji, např.:
– Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje
– Centrum pro komunitní práci střední Morava
– Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.
– Spolek pro obnovu venkova OK

• Aktivity realizované společně s Olomouckým krajem:
– vzdělávací semináře pro představitele obcí a mikroregionů
– společná prezentace Olomouckého kraje a regionálních značek

D. Kontaktní místa v
evropských programech
1. Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR
2007 – 2013
• Dohoda o výkonu činností při naplňování činností OPPS
ČR-PR 2007-2013 mezi Olomouckým krajem a MMR ČR:
− regionální vztahy s veřejností (informace žadatelům)
− účast na hodnocení kvality a přeshraničního dopadu
projektů
− spolupráce s MMR ČR, JTS a regionálními subjekty
• 5. kolo výzvy – termín předkládání žádostí 17. 9. 2012
− zbývající alokace 17,1 mil. EUR (8% původní alokace)
• Pracovní skupina Task force pro přípravu programu
přeshraniční spolupráce ČR-PR pro období 2014-2020

D. Kontaktní místa v
evropských programech
2. Program švýcarsko-české spolupráce
•Podporované oblasti (sociální rozvoj, životní prostředí,
zdraví, Fond Partnerství, Blokový grant pro NNO, soukromý
sektor)
•Celkové finanční prostředky pro ČR 109,78 mil. CHF
•Připravované výzvy:
− Program zdraví – posílení dostupnosti služeb pro
seniory (OK, MSK) – vyhlášení konec dubna 2012
− BG FNNO – financování sociálních a enviromentálních
projektů NNO (OK, MSK, ZK) - 3. výzva červen 2012
− Program Inostart – podpora začínajících podnikatelů
(OK, MSK) – předpoklad 2. pol. roku 2012
− Fond Partnerství – průběžné předkládání žádostí ve
4měsíčních cyklech (příští termín 25. 7. 2012)

D. Kontaktní místa v
evropských programech
3. Finanční mechanismy EHP/Norsko 2009 – 2014
•V červnu 2011 podepsána Memoranda o porozumění pro
implementaci FM EHP a Norska 2009 – 2014
•Celková finanční alokace pro ČR 131,8 mil. EUR
•Oblasti podpory – životní prostředí, uchování kulturního
dědictví, zdravotnictví, věda a výzkum, spolupráce škol,
rozvoj občanské společnosti, atd.
•Programový přístup – probíhá příprava návrhů programů
ministerstvy
ČR,
schvalování
Výborem
finančních
mechanismů
•Vyhlášení prvních výzev – 3. čtvrtletí 2012

E. Oblast řešení
nezaměstnanosti
•
•

Spolupráce s vedením kraje, Úřady práce, OSSZ, ČSÚ na sledování
ukazatelů zaměstnanosti
Organizace kulatých stolů s podnikateli a veřejnou správou
k problematice nezaměstnanosti na Jesenicku
– Průmyslová zóna Za Podjezdem v Jeseníku
– Rušení pracovních míst ve veřejné správě
– Reorganizace úřadů práce od 1.4.2011, změny v oblasti Aktivní politiky
zaměstnanosti od 1. 1. 2012 (veřejná služba, veřejně prospěšné práce)
– Vybudování věznice v areálu bývalého kláštera ve Vidnavě
– Iniciativa SMOJ – systémové zvýhodňování regionů s vysokou mírou
nezaměstnanosti
Příští jednání se uskuteční dne 30. 5. 2012

E. Oblast řešení
nezaměstnanosti
•

Podpora sociálního podnikání
– Mediální propagace sociálního podnikání
– Realizace seminářů v Olomouci a Šumperku
• Možnosti čerpání dotačních prostředků z IOP a OPLZZ
• Příklady připravovaných a realizovaných aktivit v oblasti sociálního podnikání
v Olomouckém kraji (ERGONES, TREND, VS RYCHLEBY, SENZA,
GRANITES)

•

Spolupráce s Úřadem práce ČR při propagaci nástrojů MPSV pro
oblast zaměstnanosti
– Vzdělávejte se pro růst!
– RESTART
– Absolvent v Olomouckém kraji

•

Partnerství Olomouckého kraje v projektech
– Projekt „Narovno“ – rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce
– Projekt „Šance 2011“ – Zahraniční odborné stáže pro absolventy VŠ
v Olomouckém kraji

E. Oblast energetiky
1. Osvětová činnost 2012

•Program č. 1 AP ÚEK – uspořádání cca 16 seminářů, přednášek
a
exkurzí s energetickou tématikou – zajišťuje KEA pro OK
•Cílová skupina - zástupci měst, obcí, příspěvkové organizace, studenti
středních škol, odborná veřejnost, laická veřejnost

2. Aktualizace Územní energetické koncepce OK

•Splnění zákonné povinnosti dle zák. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
•OK čeká se na schválení SEK ČR – červen 2012

3. Optimalizace provozu OM elektřiny z VN - vnitřní energetický
management
•Vybrán centrální dodavatel na zhotovení chybějící dokumentace
a
provádění poradenství při optimalizaci provozu všech
40
provozovaných trafostanic
•Vybrán centrální dodavatel na provádění pravidelných kontrol a revizí 18
trafostanic v majetku OK na základě rámcové smlouvy na dobu 4 let

E. Oblast energetiky
4. Centrální nákup energií pro PO a KÚ OK na rok 2012
•Nákup pro rok 2012 proveden na Českomoravské komoditní burze Kladno pro
cca 800 odběrných míst
•Vybraní dodavatelé, nakupované množství, vyvolávací a dosažené ceny :
Energie

Dodavatel

Množství/
MWh

Vyvolávací
cena

Dosažená
cena

Elektřina NN

ČEZ Prodej s.r.o.

14 298

1500

1492

Kč/MWh

Elektřina VN

Centropol Energy a.s.

5 402

1500

1437

Kč/MWh

Plyn maloodběr

Lumen Energy a.s.

48 414

750

704

Kč/MWh

Plyn velkoodběr

United Energy
Trading a.s.

53 170

750

704

Kč/MWh

•Celkový objem uzavřených obchodů 100,6 mil. Kč
•Celková úspora z provedené aukce 5,1 mil. Kč
•Odhadnutá úspora proti dominantním dodavatelům cca 40 mil. Kč

F. Koncepční oblast –
regionální rozvoj
1. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

•Zpracováno Pilotní hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje (PRÚOOK) za rok 2011
•Zpracován Akční plán PRÚOOK na rok 2012
•Budou probíhat další práce na implementaci PRÚOOK do procesů na
krajském úřadu – zásobník projektů (externí i interní)
•Analýza existujících koncepčních materiálů Olomouckého kraje a plán jejich
aktualizace

2. Strategické materiály pro programovací období 2014+

•Spolupráce s MMR na zajištění podkladů pro nastavení kohezní politiky
•Příprava na zpracování materiálů ke splnění ex-ante kondicionalit
•Budou zpracovávány materiály pro budoucí čerpání z kohezní politiky – až
po upřesnění podoby budoucí kohezní politiky, pravděpodobně bude
potřeba spolupráce i se subjekty v území, zejména ORP

F. Koncepční oblast –
územní plán a stavební řád
•

Územně plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje
Olomouckého kraje
– závazný dokument pro rozhodování v území
– Splnění zákonné povinnosti dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

•

Územně plánovací podklady
– Územní studie
• Nezávazný, avšak neopomenutelný podklad pro rozhodování v území

– Územně analytické podklady
• Splnění zákonné povinnosti dle stavebního zákona
• Obsahují informace o území

F. Koncepční oblast –
územní plán a stavební řád
Územně plánovací dokumentace
•Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje nabyly
účinnosti dne 28. 3. 2008
•1. aktualizace zásad nabyla účinnosti dne 14. 7. 2011
•V současné době krajský úřad shromažďuje podněty pro
zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje, která bude
předložena zastupitelstvu Olomouckého kraje v roce 2013

F. Koncepční oblast –
územní plán a stavební řád
Územně plánovací podklady
•Územně analytické podklady Olomouckého kraje – jsou průběžně
aktualizovány, úplná aktualizace probíhá dle zákona č. 183/2006 Sb.
každé dva roky
•Územní studie
– v současné době pořizujeme územní studii
• přeložka silnice I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice
• prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu k přeložce silnice II/449
v úseku Uničov – silnice R 35

– v roce 2012 plánujeme pořídit územní studie
• přeložka silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné,
Velké Losiny
• modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov – Bohutín

G. Aktivity oddělení územního
plánu a stavebního řádu
1. Připravované legislativní změny na úseku veřejného stavebního
práva
• novela zákona o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.) – schválena
usnesením Vlády ČR dne 28. 3. 2012, bude předložena Poslanecké
sněmovně k dalšímu projednání
• novela stavebního zákona – v současné době ji projednává
Poslanecká sněmovna, je zařazena na dubnovou schůzi sněmovny
do 2. čtení
2. Účast v pracovních skupinách MMR
• Konzultační výbor, který je ustaven v souvislosti s přípravou Politiky
územního rozvoje ČR

G. Aktivity oddělení územního
plánu a stavebního řádu
1.
•
•
•

Přenesená působnost
Dozorová a metodická činnost
Odvolací a přezkumný orgán
Řešení stížností a podnětů

2. Samostatná působnost
• Stanoviska kraje v samostatné působnosti ke konkrétním záměrům v
území
• Příprava koncepčních materiálů kraje podle stavebního zákona
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