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Vážení čtenáři,

v  rukou držíte informační brožuru Olomoucké aglo-
merace, jejímž prostřednictvím Vám představíme 
významné investiční akce, které jsme díky spoluprá-
ci obcí, institucí, firem a  dalších územních partnerů 
v minulých letech zrealizovali.

Olomouckou aglomeraci tvoří přes dvě stovky obcí, 
jež jsou funkčními vazbami propojeny s  trojicí hlav-
ních center v  našem regionu, a  to Olomoucí, Pro-
stějovem, Přerovem a  sedmi obcemi s  rozšířenou 
působností - Hranicemi, Konicí, Lipníkem nad Beč-
vou, Litovlí, Mohelnicí, Šternberkem a Uničovem. Žije 
tu přes 450 tisíc obyvatel.

Všechny subjekty, které v  tomto území působí, tj. 
obce, veřejné instituce jako jsou třeba univerzity 
a  výzkumné organizace, neziskové organizace, ale 
také menší či větší firmy, se mohly v  letech 2014–
2020 ucházet o finanční podporu na realizaci svých 
rozvojových projektů. Pokud se jednalo o kvalitní pro-
jekty, které navíc splnily náročná výběrová kritéria, 

byly podpořeny příspěvkem v  rámci tzv. integrova-
ných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace. 
O tomto nástroji se také v publikaci dozvíte.

Na následujících stranách Vás čeká představení těch 
nejzajímavějších a z našeho pohledu také nejpřínos-
nějších projektů realizovaných v  každém z  regionů 
naší aglomerace. Řada z nich je již zdárně ukonče-
ných, na některých ještě práce probíhají, což můžete 
ve svém okolí nebo při cestách touto oblastí sami 
pozorovat. Realizované projekty mají ambici být pro 
naše území skutečným přínosem, a  to nejen ekono-
mickým. Pevně věřím, že také přispějí ke zlepšení 
kvality života všech obyvatel Olomoucké aglomerace.

Příjemné čtení Vám přeje

Mgr. Matouš Pelikán

místopředseda řídicího výboru 

ITI Olomoucké aglomerace

Úvodní slovo
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Co jsou Integrované teritoriální 
investice Olomoucké aglomerace

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem 
Evropské unie vedoucím k podpoře územně vymezené 
metropolitní oblasti/aglomerace při využití finančních 
zdrojů z více operačních programů. Finanční prostřed-
ky směřují na klíčové investice řešící problémy daného 
území.

Potenciál lepších celkových výsledků při stejné výši 
veřejných financí je založený na koncentraci financování 
do určitého území a také na následném urychlení dopa-
dů. Integrovaný přístup je založený na principu partner-
ství a umožňuje regionálním subjektům zapojení se do 
přípravy a realizace ITI.

Vymezení Olomoucké aglomerace

Olomoucká aglomerace představuje území s nejinten-
zivnějšími interakcemi s  jádry aglomerace. Olomouc-
kou aglomeraci tvoří území s 450 tisíci obyvateli a 240 
obcemi, přičemž na největší města tvořenými městy 
Olomouc, Prostějov a Přerov připadá 190 tisíc obyva-
tel.

Vymezení OlOmOuCKé aglOmeRaCe

Olomoucká aglomerace byla vymezena na základě 
kvalitativního a kvantitativního přístupu s využitím tra-
dičních grafických metod. Mezi tyto metody patří index 
heterogenity a areály maximálního zalidnění. Při vyme-
zení aglomerace byl brán v  potaz podíl pracujících, 
kteří denně dojíždí do jádra aglomerace. Na základě 
sledovaných vazeb došlo k vytvoření tří zón aglomera-
ce, označených jako zóna A, zóna B a zóna C.

SPeCIfIKa OlOmOuCKé aglOmeRaCe

Specifikem Olomoucké aglomerace je polycentričnost. 
V  případě Olomoucké aglomerace se jedná o  trojja-
derné uspořádání, tvoří jej města Olomouc, Prostějov 
a Přerov. Neexistuje tak pouze jedno hlavní centrum, ale 
tři relativně silná jádra.



Realizace ITI Olomoucké aglomerace

Nositelem integrované strategie je statutární měs-
to Olomouc, které je zodpovědné za přípra-
vu, realizaci a  vyhodnocení integrované strategie. 
Realizace ITI je založena na kvalitně zpracované inte-
grované strategii a  je financována z programů Evrop-
ských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Alokace na realizaci ITI Olomoucké aglomerace dosa-
huje v  období 2014–2020 částky 4,5 miliardy korun. 
Úspěch ITI je podmíněn realizací kvalitních projektů 
a v neposlední řadě udržením a rozvíjením spolupráce 
měst, obcí a dalších zainteresovaných subjektů, která 
díky realizaci ITI vznikla.

OPeRační PROgRamy (PříSPěVeK unIe)

IROP – Integrovaný regionální operační program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 705 mil. Kč

OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost . . . . . . . . 624 mil. Kč

OP D – Operační program Doprava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 mil. Kč

OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282,5 mil. Kč

OP ŽP – Operační program Životní prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mil. Kč

OP z – Operační program Zaměstnanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77,5 mil. Kč

Celkový součet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 846 mil . Kč
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Počet Podaných Projektů

V  monitorovacím systému MS2014+ bylo 
k 19. 10. 2021 podáno celkem 268 projektů za 4,92 
mld . Kč dotace, z toho 188 projektů za 3,67 mld . Kč 
je v pozitivním stavu a 80 projektů za 1,25 mld . Kč 
je v negativním stavu.

Počet realizoVaných Projektů – ti, co Mají 

rozhodnutí

V realizaci, tedy projektů s právním aktem, je celkem 
175 za 3,435 mld . Kč dotace.

Počet PodPořených žadatelů

V rámci ITI OA bylo podpořeno celkem 91 žadatelů 
(projekty v pozitivních stavech dle IČ po odstranění 
duplicit) – 55 žadatelů je z veřejného sektoru, 36 
soukromý sektor

nejoblíbenější PodPořená téMata – Podle 

Počtu Podaných Projektů

Podle počtu podaných projektů do výzev nositele 
ITI OA byla nejoblíbenější následující témata:

• Rekonstrukce základních škol  – 48 podaných 
projektových záměrů za 331 mil . Kč požado-
vané dotace

• Zakládání a  rozvoj podnikových výzkumných 
a  vývojových center, zavádění inovací a  ochrana 
(programy Inovace  – Inovační projekt a  Patent, 
Aplikace, Potenciál) – 21 podaných projekto-
vých záměrů za 232,98 mil . Kč požadované 
dotace

• Revitalizace brownfields – 20 podaných projek-
tových záměrů za 230,9 mil . Kč požadované 
dotace

• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídě-
ní a úpravu odpadů - 8 podaných projektových 
záměrů za 108,2 mil . Kč požadované dotace

• Cyklostezky - 9 podaných projektových záměrů 
za 120,39 mil . Kč požadované dotace

ITI v číslech (stav k 21 . 10 . 2021)



indikátorY - záVazek realizoVaných Projektů

2,1 km
nOVě POSTaVe nÝCH S I ln IC

1,1 km
nOVÝCH TRamVaJOVÝCH TRaTí

1,3 km
R e KOn STR uOVanÝCH S I ln IC

18 km
nOVě VyB u DOVanÝCH CyKlOSTe z e K a CyKlOTRaS

6
nOVě POřízenÝCH VOzIDel PRO VeřeJnOu 
DOPRaVu

5
mODe R n íCH Př e STu Pn íCH Te R m I nÁlŮ

8
R eVITalIzOVanÝCH PamÁTKOVÝCH OBJ e KTŮ

71
PODPOř e nÝCH Vz Dě lÁVaCíCH zař íz e n í

26
nOVÝCH VÝz Ku m nÝCH PRaCOVn í KŮ 
V PODPOROVanÝCH S u BJ e KTeCH

15
m e z I nÁRODn íCH PaTe nTOVÝCH Př I H lÁŠ e K (PCT) 
VyTVOř e nÝCH PODPOř e nÝm I S u BJ e KTy

247
VyTVOř e nÝCH PaR KOVaCíCH m í ST

772
ÚčaSTn í KŮ, KTeř í z í S KalI KValI f I KaCI PO 
u KOnče n í SVé ÚčaSTI na PROJ e KTeCH

17 366
nOVÝCH nÁVŠTěVn í KŮ PODPOř e nÝCH Ku lTu R n íCH 
a Př í RODn íCH PamÁTe K a aTRaKCí

982 tun/rok
nOVě VyB u DOVanÁ KaPaCITa PRO Př e DCHÁz e n í 
Vz n I Ku KOm u nÁln í HO ODPaDu

12 900 tun/rok
nOVě VyTVOř e nÁ KaPaCITa SySTé m Ů S e PaRaCe 
a SVOz u VŠ eCH ODPaDŮ

mOB I lITa PamÁTKyVz Dě lÁVÁn í VěDa a VÝzKum   zaměSTnanOST ŽIVOTní PROSTřeDíPODn I KÁn í
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Hranice POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

34 055
POčeT OBCí V OR P

32
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

10
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

97 489 407 Kč

 49 370 106 Kč    8 369 210 Kč 

 9 879 505 Kč   29 870 586 Kč

Hranice jsou malebné město, pyšnící se historickým 
centrem, zámkem s  unikátně zastřešenou dvoranou, 
malebnou zámeckou zahradou, historickým parkem 
u řeky Bečvy a blízkými lázněmi. Okolí Hranic se chlu-
bí nejhlubší zatopenou sladkovodní propastí na světě 
nebo nejteplejšími jeskyněmi v  zemi. ORP Hranic je 
ale také významným kulturním a průmyslovým centrem 
a díky své poloze v Moravské bráně významnou doprav-
ní křižovatkou.



rekonstrukce části areálu jaslo Pro 

ÚČELY SPOLEČNOSTI STAVBY OMO S.R.O.

OPaTření: 1 . 4 . 1 Revitalizace brownfi eldů

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP PIK

nÁzeV VÝzVy: nemovitosti

RealIzÁTOR: STaVBy OmO s .r .o .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .01 . 2 . 07/0 .0/0 .0/17_118/0014332

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, cel-

kové způsobilé výdaje: 9 879 504,52 Kč, 21 954 454,50 Kč, 

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 25 . 5 . 2018–1 . 9 . 2020

Téma PROJeKTu: revitalizace brownfi eldů

Cílem projektu je komplexní revitalizace části areálu býva-
lých jaselských kasáren v Hranicích, které byly nevyuží-
vaným brownfi eldem v havarijním stavu. Jeden z objektů 
(bývalá vojenská ubytovna) bude zdemolován, vzhledem 
k nemožnosti a neekonomičnosti rekonstrukce. Dále dva 
objekty budou komplexně rekonstruovány a  mezi nimi 
vybudována výrobní a skladovací hala. Tyto objekty jsou 

vzájemně propojeny pro efektivnější manipulaci a komu-
nikaci během výrobního procesu. Ostatní nevyužívané 
plochy, včetně plochy po zdemolovaném objektu, budou 
revitalizovány formou zatravnění a zpevnění povrchu. 

cYklostezka bečVa

– PraVobřežní trasa, i. etaPa

OPaTření: 3 . 1 . 2 Výstavba a rekonstrukce

cyklistické infrastruktury

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

RealIzÁTOR: město Hranice

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0008627

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, cel-

kové způsobilé výdaje: 13 739 272,27 Kč, 16 163 849,73 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 6 . 2018–30 . 11 . 2018

Téma PROJeKTu: cyklostezka

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného pro-
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pojení již vybudovaného úseku od Lipníka nad Bečvou 
po začátek hranice katastru obce Černotín, kde nyní 
cyklostezka navazuje na další připravovaný úsek cyk-
lotrasy a napojení dalších obcí Skalička a Ústí. Jedná 
se o důležitý úsek pro bezpečnější cyklistickou dopravu 
z okolních obcí do města Hranice, využívaný zejména 
pro dojíždění do škol a zaměstnání. 

Modernizace zš šroMotoVo V hranicích

OPaTření: 1 . 1 . 2 zkvalitnění vzdělávací

infrastruktury základních škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací

infrastruktury základních škol

RealIzÁTOR: město Hranice

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0007877

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy:  výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 19 684 141,22 Kč, 23 157 813,21 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 11 . 2017–30 . 4 . 2020

Téma PROJeKTu: vzdělávání

Projekt řeší rekonstrukci stávajících půdních prostor pro 
potřeby rozvoje přírodovědného a jazykového vzdělává-
ní na ZŠ Šromotovo. Předchozí prostory školy kapa-
citně nedostačovaly a neumožňovaly zajištění kvalitního 
zázemí včetně nezbytného vybavení pro výuku odbor-
ných předmětů s cílem rozšíření zájmu žáků o odborné 
předměty již na základních školách. Stav neumožňo-
val v plné míře naplňovat školní vzdělávací plán, čímž 
mohlo mimo jiné například docházet k  poklesu zájmu 
o vzdělání na této škole. 

Modernizace zš šroMotoVo V hranicích



ekocentruM hranice - sběrný dVůr

OPaTření: 3 . 2 . 2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 

třídění a úpravu odpadů

eVROPSKÝ fOnD: fond soudržnosti

OPeRační PROgRam: OPŽP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 

třídění a úpravu odpadů

RealIzÁTOR: eKOlTeS Hranice, a .s .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .05 . 3 . 29/0 .0/0 .0/19_133/0010300

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 7 876 826,00 Kč, 31 507 304,00 Kč

Harmonogram projektu: 9 .4 .2020–30 .6 .2022

Téma PROJeKTu: odpadové hospodářství

Záměrem společnosti EKOLTES Hranice, a.s. je 
rekonstrukce stávajícího sběrného dvora, v kata-
strálním území Hranice. Sběrný dvůr bude sloužit 
převážně k nakládání s komunálními odpady a sepa-
rovanými odpady, což v konečném důsledku povede 
ke snížení negativního vlivu na životní prostředí. 
V areálu sběrného dvora budou vybírány a krátkodo-
bě uloženy vybrané druhy odpadů kategorie O a N. 
Ty, které budou schopny recyklace, budou předává-
ny k druhotnému využití, ostatní budou likvidovány 
v souladu s platnou legislativou. 
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Konice
POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

10 646
POčeT OBCí V OR P

21
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

1
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

2 148 100 Kč

 2 148 100 Kč

V ORP Konice je největší dominantou Muzeum řeme-
sel v Konici, které mapuje historii více než dvou desítek 
řemesel, která v tomto kraji fungovala. Nová stálá expo-
zice vznikla ve zdejším zámku a aktuálně čítá přes 690 
exponátů. Muzeum se může pochlubit největší sbírkou 
seker v Česku s největší universální tesařskou sekerou 
zapsanou do České knihy rekordů.



Modernizace učeben základní školY

V konici

OPaTření: 1 . 1 . 2 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

RealIzÁTOR: město Konice

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 .2 .67/0 .0/0 .0/16_066/0005736

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 2 148 100,01 Kč, 2 527 176,49 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 3 . 10 . 2016–21 . 9 . 2018

Téma PROJeKTu: vzdělávání

Cílem projektu byla modernizace odborných učeben na 
konické základní škole. Ve škole došlo k zajištění bez-
bariérového přístupu, posílení internetové konektivity 
a  částečné výměně podlahové krytiny na chodbách. 
Do odborných učeben se pořídilo odpovídající moderní 
vybavení s pomůckami a zařízením. Venku byly instalo-
vány stojany na kola a vysadil se zde strom. Realizace 
projektu přispěla k zatraktivnění, popularizaci a posílení 
odborného vzdělávání na Základní škole v Konici. 
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lipník
nad Bečvou

POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

15 099
POčeT OBCí V OR P

14
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

4
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

21 512 971 Kč

 6 980 932 Kč      1 783 606 Kč 

 12 748 433 Kč

Město Lipník nad Bečvou leží v  srdci Moravské brány, 
kterou protéká řeka Bečva. Chloubou této Městské 
památkové rezervace jsou centrum, hradby a  zámecký 
park s výstavní galerií Konírna se střešní zahradou. V blíz-
kosti města se nachází středověký hrad Helfštýn. Správní 
území města Lipník nad Bečvou, jako obce s rozšířenou 
působností, je vymezeno územím obcí: Bohuslávky, Dolní 
Nětčice, Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, 
Kladníky, Lhota, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, 
Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko.



VYbudoVání zázeMí MiniškolkY osečánek

OPaTření: 1 . 1 . 1 zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury 

předškolního vzdělávání

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury 

předškolního vzdělávání

RealIzÁTOR: Osečánek, z .s .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_041/0008493

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 8 584 396,50 Kč, 10 099 290 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 3 . 2017–30 . 9 . 2019

Téma PROJeKTu: předškolní vzdělávání

Díky realizaci projektu mají místní rodiče možnost 
umísťovat své děti již od 1 roku v zařízení dětské sku-
piny. Mohou tak nastoupit dříve do práce nebo praco-
vat na částečný úvazek, tudíž dojde ke zvyšování jejich 
životní úroveň. Mladí lidé najdou v obci potřebné zázemí 
pro zajištění kvalitních podmínek života a nebudou mít 
důvod odcházet jinam. V rámci projektu byly provede-
ny také venkovní úpravy prostoru za budovou, došlo 
k  oplocení pozemku, srovnání terénu a  jeho přípravě 
pro umístění venkovních hracích prvků pro děti. 

VYbudoVání zázeMí MiniškolkY osečánek
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chodník koleM silnice i/47 

V oseku nad bečVou

OPaTření: 3 . 1 . 6 zvyšování bezpečnosti v dopravě

eVROPSKÝ fOnD: fond soudržnosti

OPeRační PROgRam: OPD

nÁzeV VÝzVy: zvyšování bezpečnosti v dopravě

RealIzÁTOR: Obec Osek nad Bečvou

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0006288

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 6 980 931,84 Kč, 8 212 860,99 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 24 . 3 . 2015–25 . 9 . 2018

Téma PROJeKTu: bezpečnost v dopravě

Stavba byla navržena jako bezbariérová a  splňuje 
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o  obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezba-
riérové užívání staveb. V  úvodním úseku je součástí 
trasy chodníku autobusová zastávka. Byla provedena 
úprava nástupiště a přeložka lampy veřejného osvět-
lení, která zasahovala do nástupní hrany. Chodník byl 
veden s  odstupem od silnice I/47 a  byl pravidelně 
přerušován sjezdy k nemovitostem. V místě sjezdu je 
chodník proveden v zesílené konstrukci. 



POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

23 594
POčeT OBCí V OR P

20
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

9
če R PanÁ alOKaCe (K DaTu 21 .  10 .  2021)

138 358 771 Kč

   78 597 088 Kč       20 216 812 Kč 

  10 000 000 Kč         23 248 115 Kč

          6 296 756 Kč

Litovel leží v oblasti úrodné Hané, kde je rozvinuto země-
dělství a  s  ním související potravinářský průmysl, lehký 
průmysl, dřevozpracující nebo těžký strojírenský průmysl. 
Mezi zajímavosti města patří nejvyšší radniční věž posta-
vená na řece Moravě, 3. nejstarší funkční kamenný most 
v ČR, „schody k Nečízu“, 6 ramen řeky Moravy protéka-
jících městem, morový sloup, budova gymnázia, hradby, 
švédská deska a další.

litovel

          6 296 756 Kč
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First job

OPaTření: 1 . 2 . 1 Podpora začlenění absolventů

přicházejících na trh práce

eVROPSKÝ fOnD: evropský sociální fond

OPeRační PROgRam: OPz

nÁzeV VÝzVy: Podpora začlenění osob ohrožených dlou-

hodobou nezaměstnaností na trh práce

RealIzÁTOR: Hanácká aktivní společnost z .s .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .03 . 1 . 48/0 .0/0 .0/16_045/0009917

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 6 296 756,01 Kč, 7 407 948,25 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 10 . 2018–31 . 3 . 2022

Téma PROJeKTu: zaměstnanost

Projekt je cílen na uchazeče a zájemce o zaměstná-
ní a neaktivní osoby ve věku do 25 let se statutem 
absolventa a ve věku 50 let a více. Hlavním smyslem 
projektu je motivovat obě cílové skupiny pro vstup 
na trh práce, zajistit jim ve spolupráci se zaměstna-

vateli zvýšení kvalifi kace prostřednictvím rekvalifi kací 
a měsíčních praxí (stáží) u zaměstnavatelů. Celý 
projekt je postaven na individuálním přístupu. Projekt 
je vytvářen ve spolupráci se zaměstnavateli, z jejich 
reálných potřeb a potřeb cílových skupin. 

cYklostezka litoVel-uničoV (k.Ú. střelice, 

k.Ú. čerVenka, k.Ú. litoVel)

OPaTření: 3 . 1 . 2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infra-

struktury

ORP: uničov, litovel

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a modernizace cyklistické infrastruktury

RealIzÁTOR: město litovel, obec červenka, město uničov

RegISTRační číSla PROJeKTŮ:

Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0011306

Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0011343

Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0011342



SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje, veřejné zdroje čR:

9 323 733,28 Kč; 10 969 097,98 Kč; 1 645 364,70 Kč

25 500 000,00 Kč; 30 000 000,00 Kč; 4 500 000,00 Kč

7 325 386,92 Kč; 8 618 102,26 Kč; 1 292 715,34 Kč

HaRmOnOgRamy PROJeKTŮ:

23 . 4 . 2018–15 . 9 . 2020

1 . 6 . 2017–30 . 11 . 2020

9 . 5 . 2018–30 . 9 . 2020

Téma PROJeKTŮ: cyklostezka

Města Litovel, Uničov a obec Červenka se rozhodla 
vybudovat novou cyklostezku, která odvede cyklisty 
rušné komunikace II/449, aby se jejich obyvatelé, 
cestující za prací a službami mohli bezpečněji přepra-
vovat právě mezi těmito městy. Stezka je budována za 
účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zvýšení podílu 
udržitelné dopravy v regionu. 

sběrný dVůr litoVel, k.Ú. nasobůrkY

OPaTření: 3 . 2 . 2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 

třídění a úpravu odpadů

ORP: litovel

eVROPSKÝ fOnD: fond soudržnosti

OPeRační PROgRam: OPŽP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 

třídění a úpravu odpadů

RealIzÁTOR: město litovel

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .05 . 3 . 29/0 .0/0 .0/17_085/0009142

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 20  216 811,50 Kč; 25 463 479,23 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 15 . 7 . 2020–1 . 2 . 2021

Téma PROJeKTu: odpadové hospodářství

Tento projekt má za cíl výstavbu sběrného dvora 
Litovel, jež je určen pro město Litovel, jeho místní části 
a obec Cholina. V rámci projektu došlo ke zpevnění 
manipulačních ploch, vybudování provozní budovy, 
vybudování otevřeného přístřešku pro kontejnery, oplo-
cení areálu, vybudování dešťové a splaškové kanaliza-
ce a napojení rozvod NN. Dále bylo v rámci projektu 
pořízeno vybavení SD. 

19
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mohelnice POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

18 403
POčeT OBCí V OR P

14
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

17
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

291 431 841 Kč

 107 225 450 Kč     12 675 879 Kč 

 79 780 747 Kč  27 334 085Kč

 64 415 680 Kč

Mohelnice se nachází na konci Hané, v  dosahu jsou 
významné turistické cíle, jako je hrad Bouzov, zámek 
Úsov či věznice Mírov. Mohelničtí občané sice nemají 
dlouho v  Mohelnici své kořeny, ale můžeme se dnes 
pochlubit moderním průmyslem, největší akcí svého 
druhu, festivalem trampské, country a  folkové hud-
by, módní přehlídkou TOP STYL nebo také hudebním 
festivalem Fingers Up. Mohelnicko svým návštěvníkům 
nabízí také ideální podmínky pro houbaření, rybolov, 
nenáročnou turistiku a cykloturistiku.



zVýšení konkurenceschoPnosti 

sPolečnosti dk Mont a.s. PořízeníM 

noVých technoloGických zařízení

OPaTření: 1 . 3 . 1 Poradenství pro malé a střední podniky

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP PIK

nÁzeV VÝzVy: Technologie

RealIzÁTOR: DK mont a .s .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .01 . 2 . 06/0 .0/0 .0/17_117/0011894

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 9 873 900 Kč; 21 942 000 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 3 . 1 . 2018–5 . 11 . 2020

Téma PROJeKTu: podnikání, technologie

Hlavním cílem projektu bylo další posílení konkurence-
schopného postavení společnosti na trhu a další růst 
jejích výkonů, a to díky pořízení nových vysoce moder-
ních technologických zařízení s  vyššími technickými 
a  užitnými parametry zvyšujícími stupeň inovativnosti 
technologie oproti stávajícímu stavu, jež umožní roz-

šíření stávajících výrobních kapacit a  další zvyšování 
efektivity, automatizace a  produktivity výroby. Dalším 
pozitivním dopadem je zvýšení zaměstnanosti a tvorba 
nových pracovních míst ve společnost a regionu, snižo-
vání produkce odpadu, emisí a  energie na jednotku 
produkce a zlepšení pracovního prostředí obsluhy. 

Partnerská síŤ V oblasti VýzkuMu 

a VýVoje zobrazoVací a osVětloVací 

technikY a oPtoelektronikY Pro oPtický 

a autoMobiloVý PrůMYsl

OPaTření: 2 . 1 . 1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázá-

ní strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační sférou

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP VVV

nÁzeV VÝzVy: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

RealIzÁTOR: univerzita Palackého v Olomouci

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .02 . 1 . 01/0 .0/0 .0/17_049/0008422
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SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 64 415 680 Kč; 89 255 336 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 8 . 2018–30 . 11 . 2022

Téma PROJeKTu: výzkum, vývoj

Projekt je unikátním uskupením pěti komerčních sub-
jektů a akademického partnera v oblasti spolupráce pro 
optický a  automobilový průmysl. Oblastí společného 
zájmu jsou zobrazovací a osvětlovací technologie s pře-
sahy do oborů opracování materiálů a  IT inženýrství. 
Cílem projektu bylo posílení dlouhodobé mezinárodní 
konkurenceschopnosti Olomouckého kraje v  oblasti 
vývoje optických a  fotonických technologií pro auto-
mobilový a optický průmysl. Díky efektivnímu přenosu 
know-how a  nejnovějších poznatků z  akademického 
prostředí do průmyslové praxe bude posílena inovační 
schopnost partnerů projektu, kterými jsou Meopta  – 
optika, s.r.o., Přerov; HELLA AUTOTECHNIK NOVA, 
s.r.o., Mohelnice; OLC Systems s.r.o., Olomouc; MON-
TIX, a.s., Mohelnice a LASER-TECH, spol. s r.o., Olo-
mouc. Součástí projektu bude rovněž vybavení společ-
ného výzkumného pracoviště investičními celky. Jedná 
se zejména o investice spojené s testováním a vývojem 
komponent zobrazovací optiky a nových typů světlome-
tů na bázi lcd, led-matrix apod. 

zkValitnění a rozVoj inFrastrukturY ddM 

MaGnet Mohelnice

OPaTření: 1 . 1 . 4 zkvalitnění infrastruktury zájmového 

a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního 

učení

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury střed-

ních a vyšších Odborných škol

RealIzÁTOR: město mohelnice

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0007438

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 11 230 758,87 Kč; 13 212 657,50 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 1 . 2017–31 . 12 . 2018

Téma PROJeKTu: neformální vzdělávání

Podstatou projektu byla celková rekonstrukce infra-
struktury pro zájmové vzdělávání DDM Magnet Mohel-
nice. Jedná se o  změnu dispozičního řešení celého 
objektu, nástavbu objektu pro získání dostatečného 



prostoru pro realizaci aktivit, přístavbu vstupní části pro 
osobní výtah a zajištění fyzické dostupnosti a bezbari-
érovosti objektu, kompletní vybavení vzdělávacích pro-
stor s vazbou na klíčové kompetence IROP a venkovní 
a vegetační úpravy před budovou DDM. 

reVitalizace autobusoVého nádraží 

V Mohelnici

OPaTření: 3 . 1 . 4 Výstavba a modernizace přestupních 

terminálů veřejné dopravy

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a modernizace přestupních termi-

nálů veřejné dopravy

RealIzÁTOR: město mohelnice

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0003328

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 49 910 116,65 Kč, 58 717 784,31 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 31 . 5 . 2016–30 . 9 . 2018

Téma PROJeKTu: udržitelná doprava

Projekt je určen cestujícím ve veřejné dopravě z  řad 
obyvatel i návštěvníků města, kteří autobusové nádraží 
využívají k dojíždění za prací, službami či zábavou. Cílem 
revitalizace bylo zvýšit komfort cestujících, poskytnout 
dostatečnou kapacitu parkovacích stání pro osobní 
automobily i  jízdní kola a  zatraktivnit veřejnou dopra-
vu. Revitalizace bude mít za následek zvýšení zájmu 
o udržitelné formy dopravy a tím i zlepšení kvality ovzdu-
ší ve městě a jeho blízkém okolí. 
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Olomouc je se svými více než sto tisíci obyvateli jed-
ním z nejvýznamnějších měst v České republice. Díky 
své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním 
a  řemeslným tradicím, ale především centrální poloze 
v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turis-
ty, obchodníky a  podnikatele. Město nabízí vědecko-
výzkumná centra mezinárodního významu, průmyslové 
zóny, ale i  neopakovatelnou atmosféru historických 
památek, výstav a festivalů.

Olomouc POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

165 404
POčeT OBCí V OR P

45
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

82
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

2 231 237 054 Kč

 1 056 737 546 Kč    107 949 326 Kč 

 52 743 012 Kč  223 764 169 Kč

 392 802 301 Kč  336 151 690 Kč

 61 089 010 Kč



Modernizace traMVajoVé tratě 1. Máje

OPaTření: 3 . 1 . 3 Výstavba a modernizace infrastruktur

y systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

eVROPSKÝ fOnD: fond soudržnosti

OPeRační PROgRam: OPD

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a modernizace infrastruktury 

systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

RealIzÁTOR: Statutární město Olomouc

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .04 . 1 . 40/0 .0/0 .0/16_019/0000068

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 30 962 633,23 Kč; 44 260 786,65 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 7 . 4 . 2017–21 . 11 . 2017

Téma PROJeKTu: udržitelná městská mobilita

Předmětem projektu byla modernizace tramvajové tratě 
na ulici 1. máje v historickém centru města Olomouce 
v délce 400 m s cílem zvýšení kvality a posílení konku-
renceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči indivi-
duální automobilové dopravě a zajištění každodenních 
přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol 

s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bez-
bariérového přístupu. 

doPraVní řídící Ústředna oloMouc

OPaTření: 3 . 1 . 5 Rozvoj systému a služeb 

pro řízení a optimalizaci dopravy

eVROPSKÝ fOnD: fond soudržnosti

OPeRační PROgRam: OPD

nÁzeV VÝzVy: Rozvoj systémů a služeb pro řízení a opti-

malizaci dopravy

RealIzÁTOR: Statutární město Olomouc

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .04 . 2 . 40/0 .0/0 .0/16_027/0000066

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 29 749 362,50 Kč; 34 999 250,00 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 21 . 5 . 2018–29 . 1 . 2019

Téma PROJeKTu: udržitelná městská mobilita

Předmětem projektu bylo vybudování nové Dopravní 
řídící ústředny, která bude zapadat do koncepce Jed-
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notného systému dopravních informací České repub-
liky včetně plné kompatibility se systémem Národního 
dopravního informačního centra (NDIC) s cílem zlep-
šení mobility ve městě a snížení dopravního přetížení, 
zlepšení řízení dopravního provozu včetně mimořád-
ných situací, snížení nehodovosti a v neposlední řadě 
snížení zátěže na životní prostředí. 

reVitalizace kostela sV. Mořice V oloMouci

OPaTření: 3 . 3 . 1 Rozvoj kulturního dědictví

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Rozvoj kulturního dědictví

RealIzÁTOR: římskokatolická farnost svatého mořice 

Olomouc

Reg . číSlO PROJeKTu:  Cz .06 . 3 . 33/0 .0/0 .0/16_036/0005273

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 104 550 000 Kč; 123 000 000 Kč,

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 15 . 1 . 2015–31 . 12 . 2022

Téma PROJeKTu: památky

Opravovat a restaurovat se budou světoznámé Engle-
rovy varhany, které jsou považovány za největší v Čes-
ké republice. Dále dojde k rekonstrukci fasády kostela 
včetně kamenných prvků a  vitráže. Kompletní rekon-
strukce se dočká jižní věž, kde je zvonice a vyhlídka. Po 
více než 70 letech budou obnoveny propadnutá patra, 
proražená padajícím pětitunovým zvonem, který spolu 
s dalšími Němci zabavili pro vojenské účely během dru-
hé světové války. Nový prostor bude využit jako muze-
um varhanářství. 

Modernizace školních dílen jako 

centruM odborné PříPraVY - strojní část 

a staVební část (siGMundoVa střední 

škola strojírenská, lutín)

OPaTření: 1 . 1 . 3 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol



eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury střed-

ních a vyšších odborných škol

RealIzÁTOR: Olomoucký kraj

RegISTRační číSla PROJeKTŮ:

Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0005321

Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0005322

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje:

25 904 040,70 Kč; 30 475 342 Kč

22 253 932,45 Kč; 26 181 097 Kč

HaRmOnOgRamy PROJeKTŮ:

14 . 11 . 2017–17 . 9 . 2018

21 . 6 . 2016–30 . 10 . 2018

Téma PROJeKTŮ: vzdělávání

Hlavním cílem projektu bylo pořízení nového vybavení 
školních dílen Sigmundovy střední školy strojírenské 
v Lutíně pro praktickou odbornou výuku studijního obo-
ru Mechanik seřizovač CNC a učebních oborů Karo-
sář, Nástrojař, Obráběč kovů CNC a Strojní mechanik. 
Hlavní zaměření projektu vede ke zvýšení kvality vzdě-
lávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné 
obory a přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnitel-
nost na trhu práce. 

hYdrodYnaMický desiGn čerPadel

OPaTření: 2 . 1 . 1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, 

navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé 

spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP VVV

nÁzeV VÝzVy: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

RealIzÁTOR: CenTRum HyDRaulICKéHO VÝzKumu spol . 

s r .o .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .02 . 1 . 01/0 .0/0 .0/17_049/0008408

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 59 510 239,67 Kč; 70 012 046,68 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 9 . 2018–31 . 12 . 2022

Téma PROJeKTu: výzkum, vývoj

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouho-
dobou mezisektorovou spolupráci v  oblasti výzkumu 
hydrodynamických strojů a  započetí hlavních výzkum-
ně-vývojových aktivit v  jejich interdisciplinárním pojetí. 
Dojde k  rozšíření stávajícího výzkumného pracoviště 
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a  výzkumného týmu na úroveň umožňující komplexní 
experimentální a výpočetní zkoumání celé šíře jevů sou-
visejících s  hydrodynamickými stroji. V  rámci projektu 
bude vybudována společná laboratoř tzv. „horká zku-
šební laboratoř“, jako unikátní výzkumná infrastruktura 
evropského významu. 

oa iti - arteca: Pokročilé FYzikálně-

cheMické MetodY Ve VýzkuMu a ochraně 

kulturního a uMěleckého dědictVí

OPaTření: 2 . 1 . 1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázá-

ní strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační sférou

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP VVV

nÁzeV VÝzVy: Předaplikační výzkum

RealIzÁTOR: univerzita Palackého v Olomouci

Reg . číSlO PROJeKTu:  

Cz .02 . 1 . 01/0 .0/0 .0/17_048/0007378

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 51 699 229,55 Kč; 60 822 623 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 7 . 2018–31 . 12 . 2022

Téma PROJeKTu: výzkum, vývoj

Cílem projektu je vytvoření excelentní multidisciplinární 
pracovní skupiny Arteca, budující kvalitní propojení 
přírodovědného a humanitního umělecko-historické-
ho bádání, která se v rámci předaplikačního výzku-
mu zaměří na inovativní péči o kulturní a umělecké 
dědictví. V rámci projektu dojde mimo jiné k vytvoření 
databáze určené k archivaci analyzovaných vzorků či 
vývoji a následně aplikaci nových postupů multimodál-
ního zobrazování založené na kombinaci pokročilých 
fyzikálně-chemických metod. 



rozVoj PředaPlikačního VýzkuMu 

V oblasti nano- a biotechnoloGií

OPaTření: 2 . 1 . 1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázá-

ní strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační sférou

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP VVV

nÁzeV VÝzVy: Předaplikační výzkum

RealIzÁTOR: univerzita Palackého v Olomouci

Reg . číSlO PROJeKTu:  

Cz .02 . 1 . 01/0 .0/0 .0/17_048/0007323

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 106 947 285,68 Kč; 125 820 336,10 

Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 7 . 2018–31 . 12 . 2022

Téma PROJeKTu: výzkum, vývoj

V  centrech CRH a  RCPTM Přídodovědecké fakulty 
UPOL vznikají významné vědecké výsledky s potenci-
álem komercializačního přenosu do praxe v oblasti bio-
technologií a  nanotechnologií, které by mohly přinést 
inovace do celé řady oborů lidské činnosti, jako jsou 
environmentální a  biomedicínské aplikace, hygiena, 
nová hnojiva a  ovlivnění růstu hospodářských plodin. 
Intenzivní zaměření se na tyto výsledky a umožnění jejich 
přenosu podporou infrastruktury a dopracování do pra-
xe přinese benefi t celému místu dopadu projektu. 
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Prostějov

Město Prostějov leží v severní části Hornomoravského 
úvalu, na úpatí Prostějovské pahorkatiny. První zmínka 
o Prostějovu, který byl nazýván hanáckým Jeruzalémem, 
je z první poloviny 12. století. Dnešní historické jádro 
města je vyhlášenou památkovou zónou. Město je pro-
slulé oděvní tradicí. Pyšní se i úspěšnou sportovní his-
torií a současností.

POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

97 858
POčeT OBCí V OR P

76
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

28
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

486 589 028 Kč

 293 776 503 Kč     3 790 672 Kč 

  28 158 511 Kč  101 165 034 Kč

 59 698 308 Kč



obnoVa národního doMu V ProstějoVě

OPaTření: 3 . 3 . 1 Rozvoj kulturního dědictví

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Rozvoj kulturního dědictví

RealIzÁTOR: Statutární město Prostějov

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 3 . 33/0 .0/0 .0/16_036/0007974

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 59 698 308 Kč, 70 233 304 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 23 . 6 . 2016–31 . 8 . 2020

Téma PROJeKTu: památky

Známá secesní památka od slavného architekta Jana 
Kotěry prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Práce se týkaly 
restaurování interiérů a střechy. Realizace projektu pro-
bíhala od roku 2015 s hlavním objemem stavebních prací 
v průběhu roku 2018 a 2019, kdy byl na konci loňského 
roku projekt fyzicky dokončen. Na webových stránkách 
Městského divadla Prostějov je již nyní k dispozici virtu-
ální prohlídka. 

nízkoPodlažní a bezbariéroVé autobusY 

Pro Mhd V ProstějoVě

OPaTření: 3 .1 .7 Pořízení vozidel pro přepravu osob

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Pořízení vozidel pro přepravu osob

RealIzÁTOR: fTl – first Transport lines, a . s .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 .1 .37/0 .0/0 .0/16_045/0005098

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 
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celkové způsobilé výdaje, veřejná podpora: 16 422 850,00 Kč; 

19 321 000,00 Kč; 2 898 150,00 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 4 . 1 . 2017–12 . 9 . 2018

Téma PROJeKTu: udržitelná městská mobilita

Cílem projektu bylo zvýšení kvality a  komfortu MHD 
a její bezpečnosti, zajištění potřeb specifi ckých skupin 
obyvatel v  dopravě (plně nízkopodlažní bezbariérová 
vozidla) a to formou pořízení třech plně nízkopodlažních 
a bezbariérových autobusů s pohonem na CNG. 

cYklostezka PluMloV - MostkoVice, 

atraktiVní Přehrada

OPaTření: 3 .1 .2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické 

infrastruktury

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruk-

tury

RealIzÁTOR: město Plumlov

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0010773

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje, veřejná podpora: 

15 479 898,73 Kč; 18 211 645,57 Kč; 2 731 746,84 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 4 . 9 . 2017–30 . 9 . 2021

Téma PROJeKTu: cyklostezka

Hlavním cílem projektu bylo zrealizovat stavbu cyklo-
stezky mezi Plumlovem a Mostkovicemi, podél silnice 
č. II/377, která nedisponovala vhodnými podmínkami 
pro pohyb cyklistů. Cyklistická infrastruktura nyní slouží 
pro dojížďku do práce, za službami či do školy. Jednou 
z největších výhod projektu je bezpečnost, resp. zajiště-
ní bezpečné mobility cyklistů pomocí oddělení od auto-
mobilové dopravy prostřednictvím smíšené stezky. 



linka Pro naVíjení Pružin z VálcoVaných 

kruhoVých tYčí

OPaTření: 2 . 3 . 1 zakládání a rozvoj podnikových 

výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana 

duševního vlastnictví v podnicích

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP PIK

nÁzeV VÝzVy: Inovace – Inovační projekt

RealIzÁTOR: HŽP a .s .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .01 . 1 . 02/0 .0/0 .0/17_157/0014448

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 11 828 178,50 Kč, 47 312 714 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 14 . 8 . 2018–30 . 12 . 2019

Téma PROJeKTu: inovace produktu

Hlavním cílem projektu je implementace inovovaného 
procesu navíjení pružin z  válcovaných kruhových tyčí, 
která povede k výrobě inovovaných typů výrobků s lep-
šími technickými a užitnými vlastnostmi. Důraz je kladen 
především na pevnost a životnost pružiny. Prostřednic-

tvím zavedení nových produktů na trh dojde ke zvýšení 
konkurenceschopnosti žadatele a posílení jeho vedoucí 
pozice oblasti z  tepla vyráběných šroubových pružin 
v segmentu železniční dopravy. 

Výrobní technoloGie Pro holPlast

OPaTření: 1 . 3 . 1 Poradenství pro malé a střední podniky

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj
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OPeRační PROgRam: OP PIK

nÁzeV VÝzVy: Technologie

RealIzÁTOR: HOlPlaST, s .r .o .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .01 . 2 . 06/0 .0/0 .0/17_117/0011896

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 3 744 000 Kč, 8 320 000 Kč,

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 1 . 2018–30 . 12 . 2019

Téma PROJeKTu: podnikání, konkurenceschopnost

Předmětem projektu bylo pořízení nových výrobních 
technologií na výrobu plastů a kontrolu výstupní produk-
ce - vstřikovací stroj včetně příslušenství (manipulátor 
a pásový dopravník); portálový souřadnicový měřicí stroj. 
V rámci projektu dojde k tvorbě nových pracovních míst, 
nárůstu tržeb a posílení konkurenceschopnosti. Realiza-
ce projektu zvyšuje efektivnost procesů a zároveň dojde 
k dosažení technické soběstačnosti společnosti.  

VYbudoVání odborných učeben

na zš j. železného V ProstějoVě

OPaTření: 1 . 1 . 2 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

RealIzÁTOR: Statutární město Prostějov

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0005928

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 14 450 000 Kč, 17 000 000 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 10 . 3 . 2016–27 . 9 . 2018

Téma PROJeKTu: vzdělávání

Projekt reaguje na nízkou úroveň odborných kompeten-
cí žáků základních škol, která ovlivňuje jejich následnou 
uplatnitelnost na trhu práce. Předmětem projektu byla 
nástavba objektu ZŠ Jana Železného v Prostějově, kde 
v novém podlaží vznikly odborné učebny a přednáškový 



sál pro rozvoj klíčových kompetencí komunikace v cizích 
jazycích a přírodní vědy. Vybudování nových moderních 
učeben zatraktivní výuku odborných předmětů v klíčo-
vých kompetencích a posílí potřebnou odbornou kvalitu 
vzdělávání a dovednost žáků. 

ii/366 ProstějoV - Přeložka silnice

OPaTření: 3 . 1 . 1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba 

silnic na vybrané regionální silniční síti

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba 

silnic na vybrané regionální silniční síti

RealIzÁTOR: Olomoucký kraj

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 1 . 42/0 .0/0 .0/16_030/0009769

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 254 228 299,11 Kč, 299 092 116,61 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 1 . 2014–30 . 6 . 2022

Téma PROJeKTu: silnice

Realizací stavby dojde v  řešené trase k  vybudování 
přeložky sil. II/366 v  úseku od stávající křižovatky sil. 
II/366 se sil. II/449 ve směru na Smržice po napoje-
ní na okružní křižovatku na ul. Olomoucká, čímž dojde 
ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti silniční dopravy. 
Přeložka silnice bude tvořit vnější městský okruh, kte-
rý zajistí propojení rychlostní komunikace R46 se sil. 
II/449 a  II/366 ve směru na Kostelec. Součástí stav-
by je i přemostění stávající cyklostezky z Prostějova do 
Smržic. Realizace projektu přispěje ke kvalitní dopravní 
infrastruktuře v kraji, která je jedním z klíčových fakto-
rů ekonomického rozvoje tohoto území, a umožní bez-
pečný, plynulý, hospodárný a pohodlný silniční provoz 
s omezeným vlivem na životní prostředí. 
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Přerov

Přerov – moderní město s mamutí historií – leží v srdci 
Moravy. Celosvětovou proslulost zajistily městu nálezy 
z období „lovců mamutů“. Je také právem nazýván měs-
tem Blahoslavovým a Komenského - nejvýznamnějších 
osobností jednoty bratrské – které zde žily. Současný 
Přerov se chlubí zachovalou městskou památkovou 
zónou, zámkem s muzeem, městským parkem Michalov 
i novorenesančním Městským domem.

POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

79 747
POčeT OBCí V OR P

59
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

22
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

241 049 507 Kč

 23 631 741 Kč    18 579 553 Kč 

  43 482 642 Kč  114 704 694 Kč

 40 650 877 Kč 



Modernizace PrototYPoVých VýVojoVých 

dílen sPolečnosti MeoPta - oPtika, s.r.o.

OPaTření: 2 . 3 . 1 zakládání a rozvoj podnikových výzkum-

ných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana 

duševního vlastnictví v podnicích

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP PIK

nÁzeV VÝzVy: Potenciál

RealIzÁTOR: meopta - optika, s .r .o .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .01 . 1 . 02/0 .0/0 .0/17_162/0014326

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 14 300 000 Kč, 28 600 000 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 7 . 3 . 2019–26 . 8 . 2020

Téma PROJeKTu: vybudování infrastruktury výzkumu 

a vývoje

Cílem projektu bylo navýšení technologické vyspělos-
ti kapacit pro realizaci vývojových a  inovačních aktivit 
v  oblasti montáže a  justáže vysoce přesných opto-
mechanických sestav rekonstrukcí a  úpravou prostor 

vývojových prototypových dílen a  jejich vybavení nej-
modernějšími technologiemi. Konečným cílem projektu 
bylo mít k dispozici zrekonstruované pracoviště proto-
typové vývojové dílny, což podstatně usnadní a urychlí 
vývojový a  inovativní cyklus produktů, posílí inovační 
výkonnost a zvýší atraktivitu Meopty jako realizátora ino-
vativních řešení v oblasti přesné optiky a jemné mecha-
niky.

rozšíření VelMi Přesné industriální 

oPtikY sPolečnosti MeoPta – oPtika, s.r.o.

OPaTření: 2 . 3 . 1 zakládání a rozvoj podnikových výzkum-

ných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana 

duševního vlastnictví v podnicích

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP PIK

nÁzeV VÝzVy: Inovace – Inovační projekt

RealIzÁTOR: meopta - optika, s .r .o .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .01 . 1 . 02/0 .0/0 .0/17_157/0014363
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SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 26 350 877 Kč, 105 403 508 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 26 . 2 . 2019–30 . 11 . 2020 

Téma PROJeKTu: vybudování infrastruktury výzkumu 

a vývoje

Díky projektu došlo k  zavedení na trh dvou inovova-
ných produktů vyvinutých VaV pracovišti společnosti 
Meopta - optika, s.r.o. z oblasti velmi přesné industriál-
ní optiky. Spolu s inovací produktu (stěžejní) proběhne 
v rámci projektu inovace procesu (doprovodná). Pro-
jekt řeší problém rostoucích požadavků zákazníků na 
přesnost a  čistotu opto-mechanických sestav, které 
byly vyvinuty a  prototypově vyrobeny ve společnosti 
Meopta - optika, s.r.o. V Meoptě scházely odpovída-
jící technologie a také uspořádání čistých montážních 
prostor sériové výroby v oblasti vysoce přesné optiky 
a jemné mechaniky. 

cYklostezka a chodník Velká dlážka

 

OPaTření: 3 . 1 . 2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické 

infrastruktury

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruk-

tury

RealIzÁTOR: Statutární město Přerov

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0005944

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 6 526 067,86 Kč, 7 677 726,90 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 20 . 5 . 2016–5 . 6 . 2018

Téma PROJeKTu: bezpečnost v dopravě

Projekt řeší rekonstrukci původní cyklostezky a chod-
níku v  nevyhovujícím technickém stavu na obousměr-
nou cyklostezku a chodník na pravé straně ulice Velká 
Dlážka ze směru od centra. Cyklostezka byla navržena 
z části s odděleným provozem chodců a z části se spo-
lečným provozem cyklistů a chodců. Prostor kolem cyk-
lostezky byl doplněn stojany na kola a dalším nezbytným 
mobiliářem. Vybudováním cyklostezky v  délce 500 m 
došlo k bezpečnému zpřístupnění centra města s frek-
ventovanými ulicemi Velká Dlážka a Lipnická. 



Modernizace sběrného dVora V PřeroVě

OPaTření: 3 . 2 . 2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 

třídění a úpravu odpadů

eVROPSKÝ fOnD: fond soudržnosti

OPeRační PROgRam: OPŽP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, 

třídění a úpravu odpadů

RealIzÁTOR: Technické služby města Přerova, s .r .o .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .05 .3 .29/0 .0/0 .0/17_085/000691 

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 4 909 600 Kč, 5 776 000 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 3 . 9 . 2018–29 . 11 . 2019

Téma PROJeKTu: odpadové hospodářství

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a  nevhodné 
uspořádání sběrného dvora, provozovaného Technic-
kými službami města Přerova, s.r.o. Dalším problé-
mem, který projekt řeší je změna systému nakládání 
s odpadem sbíraným od občanů pomocí velkoobje-
mových kontejnerů. Tento odpad končil na skládce 

odpadů, což bylo velmi neekonomické i neekologic-
ké. V  současné době je možné tento odpad svážet 
na sběrný dvůr a  třídit jej podle jednotlivých druhů 
odpadů. Velkoobjemový odpad, pro který není další 
využití, je podrcen, aby se snížil jeho objem a rozšířily 
se možnosti následného využití. 

Modernizace a VYbudoVání odborných 

učeben Pro zš PřeroV, Velká dlážka 5

OPaTření: 1 . 1 . 2 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

RealIzÁTOR: Statutární město Přerov

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0007882

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 6 638 681,25 Kč, 7 810 213,24 Kč
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HaRmOnOgRam PROJeKTu: 10 . 1 . 2017–31 . 12 . 2018

Téma PROJeKTu: vzdělávání

Cílem projektu bylo zlepšení vzdělávací infrastruktury 
Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 se zaměřením 
na klíčové kompetence žáků. Prostřednictvím rozvíjení 
znalostí a dovedností v moderně vybavené multimedi-
ální učebně došlo k zatraktivnění výuky přírodovědných 
oborů a  jazykových dovedností a  k  rozvoji schopností 
žáků pracovat s počítači a informačními technologiemi. 
V  rámci stavebních úprav došlo k  předláždění zpev-
něných ploch u  vstupu do školy a  k  bezbariérovým 
úpravám, díky nimž bude škola bezbariérově přístup-
ná. V rámci konektivity byla škola dále vybavena nový-
mi datovými rozvody, dodáno bylo i nové vybavení ICT 
nezbytného pro výuku v multimediální učebně. 

Modernizace a VYbudoVání odborných 

učeben Pro zš PřeroV, zš j. a. koMenského 

a Mš PřeroV - PředMostí, hranická 14

OPaTření: 1 . 1 . 2 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

RealIzÁTOR: Statutární město Přerov

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0005769

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 13 395 211,78 Kč, 15 759 072,69 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 3 . 10 . 2016–20 . 12 . 2018

Téma PROJeKTu: vzdělávání

Modernizace tří polytechnických, dvou jazykových, 
matematické učebny, společné učebny chemie, fyziky 
a přírodopisu a venkovní učebny (doplněním o učeb-
ní altán, zpevněné plochy, učební gabionovou stěnu) 
a jejich vybavení moderními didaktickými pomůckami 
umožní efektivnější praktickou výuku nebo využívání 
multimediálních prezentací a  vizualizací ve výuce. 
Díky modernizaci venkovní učebny bude škola moci 
zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů výukou 
ve školní zahradě a současně se výukou ve venkov-
ním prostředí podílet na environmentální výchově 
žáků. V rámci konektivity byla škola vybavena novými 
datovými rozvody a bylo vytvořeno spojení optickým 
kabelem z  místnosti serverovny do nových učeben. 
Dodáno bylo i  nové vybavení ICT nezbytného pro 
výuku v  odborných učebnách. V  rámci stavebních 
úprav byly provedené další úpravy, díky nimž je škola 
zcela bezbariérově přístupná pro všechny handica-
pované osoby. 



sšze PřeroV - Modernizace teoretické 

a odborné VýukY

OPaTření: 1 . 1 . 3 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury střed-

ních a vyšších odborných škol

RealIzÁTOR: Olomoucký kraj

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0005320

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy – výše dotace 

eu, celkové způsobilé výdaje: 18 445 000 Kč, 21 700 000 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 7 . 2017–30 . 11 . 2018

Téma PROJeKTu: Vzdělávání

Cílem projektu bylo zkvalitnění odborné i teoretické výu-
ky na Střední školy zemědělské v Přerově, Osmek 47 
ve vazbě na klíčové kompetence IROP v návaznosti na 
lepší uplatnitelnost absolventů této školy na trhu prá-
ce. Jedná se o modernizaci odborných učeben a labo-

ratoří (laboratoř chemie, rostlinná laboratoř a  učebna 
IKT) a pořízení nové zemědělské techniky pro odborný 
výcvik. Součástí projektu byla realizace opatření pro 
zajištění standardu konektivity a venkovní úpravy. 
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Šternberk

Moravské město Šternberk leží 16 km severně od Olo-
mouce na úpatí Nízkého Jeseníku, dokáže zaujmout 
zachovalým jádrem, bohatými architektonickými památ-
kami a krásnou okolní přírodou. Město vzniklo z osady 
pod hradem stejného jména, střežícího důležitou křižo-
vatku obchodních cest. Budovatelé města pravděpo-
dobně navázali na starší podhradní osídlení gotického 
hradu, založeného pány ze Šternberka.

POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

24 087
POčeT OBCí V OR P

22
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

8
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

107 764 211 Kč

 27 170 905 Kč     15 683 718 Kč 

 6 796 076 Kč  41 650 000 Kč

 16 463 514 Kč



koMu se nelení, toMu se zelení!

OPaTření: 1 . 2 . 1 Podpora začlenění absolventů 

přicházejících na trh práce

eVROPSKÝ fOnD: evropský sociální fond

OPeRační PROgRam: OPz

nÁzeV VÝzVy: Podpora začlenění osob ohrožených dlou-

hodobou nezaměstnaností na trh práce

RealIzÁTOR: ecce Homo Šternberk, z .s .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .03 . 1 . 48/0 .0/0 .0/16_045/0010298

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 16 463 514 Kč, 19 368 840 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 1 . 1 . 2019–31 . 12 . 2022

Téma PROJeKTu: zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je aktivizace ekonomicky neak-
tivních osob s kumulací handicapu na trhu práce a vyšší 
participace mladých osob na trhu práce v Olomoucké 
aglomeraci v letech 2019–2021, a to převážně v ORP 
Olomouc, Šternberk a  Přerov. Předmětem projektu 
je rozšíření kompetencí a  kvalifi kace cílové skupiny, 

potřebných pracovních návyků a zkušeností. Zvýšením 
motivace dojde k  vyšší uplatnitelnosti na trhu práce, 
resp. ke snížení míry nezaměstnanosti osob z  cílové 
skupiny. Cílovou skupinou byli osoby mladší 25 let 
a osoby starší 50 let. 

založení VýVojoVého centra 

eXcalibur arMY

OPaTření: 2 . 3 . 1 zakládání a rozvoj podnikových výzkum-

ných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana 

duševního vlastnictví v podnicích

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: OP PIK

nÁzeV VÝzVy: Potenciál

RealIzÁTOR: eXCalIBuR aRmy spol . s r .o .

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .01 . 1 . 02/0 .0/0 .0/17_162/0013131

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 15 683 718 Kč, 31 367 436 Kč,

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 21 . 6 . 2019–10 . 9 . 2020
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Téma PROJeKTu: vybudování infrastruktury výzkumu 

a vývoje

 

Realizací projektu došlo k založení nového centra výzku-
mu a vývoje spočívající v rekonstrukci a dostavbě staré 
nevyužívané kotelny v  průmyslovém areálu EXCALI-
BUR ARMY ve Šternberku a ve vybavení tohoto centra 
moderními technologiemi, HW a SW, nezbytnými pro 
realizaci vývojových aktivit. Tým až 30 vývojových pra-
covníků bude v novém centru vyvíjet prototypy vojen-
ských bojových vozidel nové generace za využití inova-
tivních konstrukčních řešení. Tato řešení budou vznikat 
i díky spolupráci s inovativními fi rmami využívající kapa-
city VTP Univerzity Palackého.   

šternberské hradní náVrší „čas ProMěn 

hradního Parku a Podhradí“

OPaTření: 3 . 3 . 1 Rozvoj kulturního dědictví

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zefektivnění prezentace, posílení ochrany 

a rozvoje kulturního dědictví

RealIzÁTOR: národní památkový ústav

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 3 . 33/0 .0/0 .0/16_036/0009209

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 41 650 000 Kč, 49 000 000 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 19 . 6 . 2014–31 . 12 . 2021

Téma PROJeKTu: památky

Některé části areálu státního hradu Šternberk byly 
z technického hlediska ve velmi špatném až havarijním 
stavu. Hlavním cílem projektu je výrazné zlepšení tech-
nického stavu kulturní památky, která je jednou z domi-
nant olomouckého regionu, a která přispěje ke zvýšení 
atraktivity celého území. Cíle bude dosaženo obnovou 
dožilých částí předmětného areálu a  otevření dosud 
nezpřístupněných prostor. Výstupy projektu budou 
využívány zejména návštěvníky hradu. 



sMíšená stezka ul. oloMoucká - i. etaPa

OPaTření: 3 . 1 . 2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické 

infrastruktury

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj 

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruk-

tury

RealIzÁTOR: město Šternberk

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 .1 .37/0 .0/0 .0/16_045/0011685

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 5 921 651,79 Kč, 6 966 649,17 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 30 . 3 . 2020–1 . 3 . 2021

Téma PROJeKTu: cyklostezka

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší 
dopravy v  zájmu zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy a zajištění dopravní dostupnosti do zaměstná-
ní, škol a za službami. Cíle bude dosaženo přestavbou 
stávajícího chodníku přilehlého k silnici I/46 na smíše-
nou stezku. Celková délka nově vybudované smíšené 
stezky pro chodce a cyklisty je 612,72 m. Bezpečnost 
cyklistů a chodců bude posílena rovněž novým veřej-
ným osvětlením.   
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uničov

Uničov je jedno ze sedmi moravských královských 
měst, jehož historické jádro bylo prohlášeno městskou 
památkovou zónou. Město je kulturním a společenským 
centrem severní části Hornomoravského úvalu. Rovi-
natý terén, který je vymezen na severovýchodě podhů-
řím Hrubého a Nízkého Jeseníku a na jihu lužními lesy 
CHKO Litovelského Pomoraví, činí tuto oblast oblíbe-
ným cílem turistů a cyklistů.

POčeT OByVaTe l Oa V OR P (K 1 .  1  .  2021)

22 356
POčeT OBCí V OR P

10
POčeT R ealIzOVanÝCH PROJ e KTŮ

6
če R PanÁ alOKaCe (K 21 .  10 .  2021)

46 330 932 Kč

 38 534 113 Kč    5 569 651 Kč 

 2 227 167 Kč 



cYklostezka litoVel-uničoV (k.Ú. střelice, 

k.Ú. čerVenka, k.Ú. litoVel) 

OPaTření: 3 . 1 . 2 Výstavba a rekonstrukce 

cyklistické infrastruktury

ORP: uničov, litovel

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: Výstavba a modernizace cyklistické infrastruk-

tury

RealIzÁTOR: město litovel, obec červenka, město uničov

RegISTRační číSla PROJeKTŮ:

Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0011306

Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0011343

Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0011342

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy:

výše dotace eu, celkové způsobilé výdaje, veřejné zdroje čR:

9 323 733,28 Kč; 10 969 097,98 Kč; 1 645 364,70 Kč

25 500 000,00 Kč; 30 000 000,00 Kč; 4 500 00,00 Kč

7 325 386,92 Kč; 8 618 102,26 Kč; 1 292 715,34 Kč

HaRmOnOgRamy PROJeKTŮ:

23 . 4 . 2018–15 . 9 . 2020

1 . 6 . 2017–30 . 11 . 2020

9 . 5 . 2018–30 . 9 . 2020

Téma PROJeKTŮ: cyklostezka

Města Litovel, Uničov a  obec Červenka se rozhodla 
vybudovat novou cyklostezku, která odvede cyklisty 
rušné komunikace II/449, aby se jejich obyvatelé, ces-
tující za prací a službami mohli bezpečněji přepravovat 
právě mezi těmito městy. Stezka je budována za účelem 
zvýšení bezpečnosti dopravy a zvýšení podílu udržitelné 
dopravy v regionu. 

rekonstrukce a bezbariéroVé ÚPraVY 

chodníků a Přechodů V uničoVě

OPaTření: 3 . 1 . 6 zvyšování bezpečnosti v dopravě

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zvyšování bezpečnosti v dopravě
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RealIzÁTOR: město uničov

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 1 . 37/0 .0/0 .0/16_045/0006080

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje, veřejné zdroje čR: 25 117 072,50 Kč; 

29 549 497,07 Kč; 4 432 424,57 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 13 . 2 . 2017–18 . 1 . 2019

Téma PROJeKTu: Bezpečnost v dopravě

Předkládaný projekt cílil na zvýšení bezpečnosti dopravy 
v Uničově prostřednictvím rekonstrukce chodníků vedou-
cích podél komunikací II., III. třídy a místních komunikací 
Pionýrů, Bratří Čapků, Moravské nám., Dukelská, Jiřího 
z Poděbrad, Mohelnická a Nádražní, a dále pak rekon-
strukcí míst pro přecházení v ulicích Pionýrů, Dukelská, 
Jiřího z Poděbrad, Mohelnická a Nádražní. Projekt sou-
časně zajistil bezbariérový přístup k železničnímu a auto-
busovému nádraží a  k  zastávkám autobusů, které jsou 
součástí IDSOK Olomouckého kraje.   

VYbudoVání sPecializoVaných učeben 

základní školY uničoV, u stadionu 849

OPaTření: 1 . 1 . 2 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

RealIzÁTOR: základní škola uničov, u Stadionu 849

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0005744

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 2 454 762,60 Kč; 2 887 956 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 30 . 5 . 2016–28 . 9 . 2018

Téma PROJeKTu: vzdělávání

Záměrem projektu bylo zvýšení kvality a  dostupnos-
ti infrastruktury pro vzdělávání Základní školy Uničov, 
U Stadionu 849, a to prostřednictvím modernizace stá-
vající odborné učebny informatiky, cvičné školní kuchy-
ně a  školních dílen, zajištění bezbariérového řešení 



školy pro pohyb žáků (osob) se sníženou schopností 
pohybu, a  zajištění vnitřní konektivity školy a připojení 
k internetu. 

obnoVa odborných učeben 

a inFrastrukturY na základní škole 

haškoVa

OPaTření: 1 . 1 . 2 zkvalitnění vzdělávací infrastruktury 

základních škol

eVROPSKÝ fOnD: evropský fond pro regionální rozvoj

OPeRační PROgRam: IROP

nÁzeV VÝzVy: zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základ-

ních škol

RealIzÁTOR: základní škola uničov, Haškova 211

Reg . číSlO PROJeKTu: Cz .06 . 2 . 67/0 .0/0 .0/16_066/0006353

SCHVÁlené fInanční PROSTřeDKy: výše dotace eu, 

celkové způsobilé výdaje: 3 114 888,75 Kč; 3 664 575 Kč

HaRmOnOgRam PROJeKTu: 26 . 9 . 2016–18 . 12 . 2018

Téma PROJeKTu: vzdělávání

Realizací projektu došlo k  navýšení možností výuky. 
Změna a efektivita využití některých prostor školy nasta-
la především v přízemí při obnově dílen - učeben poly-
technického vzdělávání. Učebna byla vybavena novou 
projekcí a síťovou infrastrukturou. Realizace bezbarié-
rovosti připravila možnost integrace příslušných žáků ve 
škole. Očekává se celkové zvýšení zájmu o školu, výuku 
v ní i mimoškolní kroužky. 
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Kontakty

nositel iti oa:

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

kontaktní e-Mail:

 
iti@olomouc.eu

Data jsou uvedena k datu 21. 10. 2021.
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Brožura Úspěšné projekty Olomoucké aglomerace 2014—2020 byla fi nancována 

z projektu OPTP 2014 - 2020 reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000229.


