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ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP
každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM

Registrační číslo IPRM: 1/SM/57

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města „Přerov – JIH“

Datum zahájení realizace IPRM: 01/07/2009

Datum ukončení realizace IPRM: 30/06/2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Pořadové číslo zprávy: 4.

Monitorované období: Začátek 01/01/2012 Konec 31/12/2012

Datum schválení zprávy
v orgánech města:

10.4.2013

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM

IČ 00301825

Název: Statutární město Přerov

Adresa: Bratrská 709/34, 75011 Přerov

Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce):

Ing. Jiří Lajtoch, primátor

Zhotovitel zprávy - manažer

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Hana Mikulová

Telefonní číslo/mobil: 581 268 630

E-mail: hana.mikulova@mu-prerov.cz
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dne 1. 9. 2009 byla vyhlášena výzva na podávání projektových žádostí pro aktivitu 5. 2 c) Pilotní 
projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením, která zahrnuje 
aktivity 5. 2 c-a) Revitalizace veřejných prostranství a 5. 2 c-b) Regenerace bytových domů. Tato 
výzva je kontinuální, probíhala po celý rok 2012, žádosti je možné podávat až do 1. 9. 2013. 

V monitorovaném období byly do oblasti podpory 5. 2. c-a) Revitalizace veřejných prostranství
podány 2 projekty města: Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/9-12 a Dětské hřiště Jižní čtvrť III/1-3.

Realizace projektu „Parkoviště a komunikace Jižní Čtvrť - I. etapa“ byla ukončena v monitorovaném 
období r.2011, žádost o platbu byla podána dne 26.5.2011. Projekt, resp. zadávací řízení na 
dodavatele stavby, prošel veřejnoprávní kontrolou ze strany MMR. Výsledkem je neposkytnutí 
podpory z IOP, realizace tak zůstane hrazena pouze z prostředků žadatele.

Dále bylo soukromými vlastníky bytového fondu podáno 7 žádostí do oblasti podpory 5. 2 c-b) 
Regenerace bytových domů:

1) Modernizace bytového domu Husova 691/19- projekt je realizován ve 3 etapách, ukončení se 
předpokládá v roce 2013,

2) Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť IV/6, IV/7- projekt realizován do konce r. 2012,

3) Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/9,10,11,12- projekt realizován a ukončen do konce 
r. 2012,

4) Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/13,14,15,16 – projekt realizován a ukončen do 
konce r.2012,

5) Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť II/14,15,16 –projekt realizován do konce r.2012,

6) Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/28,29,30,31- žádost byla podána, ale od projektu 
bylo odstoupeno,

7) Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť IV/8,9 – projekt realizován do konce r. 2012.

V monitorovacím období byly realizováno 6 projektů pod čarou. V rámci OP LZZ, oblasti podpory 3.2 
byly v r.2012 ukončeny projekty: „Společně k integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit 
v Přerově“ realizovaný organizací Člověk v tísni. Předčasně byl ukončen projekt „Sociální firma 
stavební společnosti Gábor Aver Drom s.r.o.“ Dále jsou v realizaci 3 projekty: Jdeme za prací, Soulad 
práce a rodiny a Nejsme méněcenní.

V rámci OP VK, oblasti 1.2 byl v monitorovacím období ukončen projekt ZŠ Boženy Němcové –
Centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Rovněž byly podány další 2 projektových žádosti do OP LZZ a 2 žádosti do OP VK, o projektech ještě 
není rozhodnuto.

Informace o IPRM jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz), kde je rovněž 
pravidelně informováno o pokroku v rámci realizace IPRM. Další informace jsou pravidelně 
zveřejňovány v městském zpravodaji Přerovské listy.

Dne 3.12.2012 proběhla monitorovací návštěva zástupce ŘO v území řešeném IPRM.
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4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Největším problémem v současné době je způsob, jakým jsou financovány regenerace bytových 
domů. Vzhledem k tomu, že jsou v rámci oblasti podpory 5.2 b) způsobilými pouze některé aktivity 
především v rámci společných prostor bytových domů, je pro město Přerov problém dofinancovat 
nezpůsobilé výdaje projektu tak, aby mohl být celkově bytový dům regenerován a sloužil tak plně jeho 
nájemcům. Navíc se zástupci města nesetkali s pozitivní reakcí obyvatel deprivovaného území na 
probíhající investiční akce modernizace bytových domů.

Některé projekty, které byly plánovány k realizaci, nemohou být realizovány z důvodu nevyjasnění 
majetkových vztahů na předmětných nemovitostech. Z tohoto důvodu město nemůže realizovat 1 
projekt na revitalizaci veřejného prostranství v lokalitě Jižní Čtvrť II.

Po provedené veřejnoprávní kontrole projektu CZ.1.06/5.2.00/07.07028 „Parkoviště a komunikace 
Jižní Čtvrť-I.etapa“ bude od projektu odstoupeno a dotace nebude v plné výši čerpána. Projekt tak byl 
zrealizován pouze z prostředků žadatele.

Nedochází tak k plnění indikátoru „Plocha revitalizovaného území“.

Během monitorovaného období byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci bytového domu Jižní 
Čtvrť I/28,29,30,31v Přerově. Projekt byl na městě schválen, ale žadatel od dotace ustoupil, projekt 
bude realizovat z vlastních zdrojů, ne z podporou IOP.

Zdržení v realizaci projektů přináší taktéž novela zákona o veřejných zakázkách. Nově zavádí pojem 
„dotovaný zadavatel“. Mezi tyto žadatele spadá většina žadatelů v rámci IPRM „Přerov-Jih“, kteří tak 
musí splňovat některé nové povinnosti podle zákona. 

Pozitivní zprávou je zvyšující zájem nově vznikajících SVJ v sídlišti Jižní Čtvrť o regeneraci 
odkoupených bytových domů a využití dotace v rámci IPRM. Problém je ovšem s nastavením 
harmonogramu realizace vůči podmínce procentuelního čerpání alokace v daném roce, kdy žádost je 
podána v jednom roce, ale žádost o platbu je plánovaná a podávána a v roce následujícím.

Opatření na odstranění těchto problémů:

Město Přerov tedy ještě více propaguje Integrovaný operační program a jeho možnosti u vlastníků 
bytových jednotek na vymezeném území a daří se tak zprostředkovat vstup soukromého kapitálu a 
realizovat investice v území díky privátní sféře. Jedině tak se prohlubuje spolupráce mezi veřejnou a 
soukromou sférou a fyzické osoby, stavební družstva i společenství vlastníků jednotek tak mohou 
modernizovat svá obydlí a přispívat tak k rozvoji území jako celku. 

Pozitivní zprávou je zvyšující zájem nově vznikajících SVJ v sídlišti Jižní Čtvrť o regeneraci 
odkoupených bytových domů a využití dotace v rámci IPRM.

Zástupci města se naopak více soustředí na zvelebení veřejných prostranství kolem těchto obydlí a 
město bude v letech 2012 a 2013 více aktivní v oblasti 5.2 a), tedy v realizaci investic do veřejných 
prostranství.
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5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace) 

Číslo 

výzvy
Aktivita Stav výzvy

Alokace výzvy

(ERDF+SR)

Celková dotace projektů

vybraných městem 

(ERDF+SR)
1

1
5.2 c-a 

5.2 c-b

Vyhlášená od 1.9.2009 

do 1.9.2013 

(kontinuální)

88 331 364,- Kč, 
z toho pro aktivitu c-
a) 16 782 959,- Kč,
z toho pro aktivitu c-

b) 71 548 405,- Kč

dotace pro c-a):

14 884 140,00

dotace pro c-b):

53 576 367,55

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) 

Projekty
2

Počet 
projektů

ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

Schválené městem 0 0 0 0

Schválené ŘO (projekty na 
které bylo vydáno Rozhodnutí)

0 0 0 0

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP) 

0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0

Komentář k přehledu projektů:

                                                    
1 Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam 
schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí 
obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.  
2 projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se 
celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa 
proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“). 
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Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) 

Projekty
2

Počet 
projektů

ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

Schválené městem 0 0 0 0

Schválené ŘO (projekty na 
které bylo vydáno 
Rozhodnutí)

0 0 0 0

0 0 0 0

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP)

0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0

Komentář k přehledu projektů:

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) 

Projekty
2 

Počet 
projektů

ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

Schválené městem 0 0 0 0

Schválené ŘO (projekty na 
které bylo vydáno 
Rozhodnutí)

1* 0 0 0

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP)

3 9 073 836,0 0 10 675 103,0

Celkem 4 9 073 836,0 0 10 675 103,0

Komentář k přehledu projektů:

* Výdaje projektu byly po kontrole ŘO neuznány, projekt tedy nebude proplacen z dotace a je plně 
hrazen z rozpočtu žadatele- města.
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Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) 

Projekty
2

Počet projektů ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

Schválené městem 1* 0 0

Schválené ŘO (projekty na 
které bylo vydáno 
Rozhodnutí)

3 13 650 208,0 2 757 534,0 26 765 116,0

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP)

14 26 386 399,0 4 656 416,0 65 808 407,0

Celkem 16 40 036 607,0 7 413 950,0 92 573 523

Komentář k přehledu projektů:

* Jedná se o projektovou žádost, která byla městem schválena, ale žadatel následně od projektu 
odstoupil a bude realizován pouze ze zdrojů žadatele.

                                                    
3 Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. 

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) 

Počet projektů

Zařazené do IPRM
3

(projekty zařazené do 
schváleného dokumentu + oznámením o 
změně schválené ŘO IOP)

13

Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí 
příslušným ŘO

3

Ukončené 4

20
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6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace: Od:  1.1.2013 do: 31.12.2013

Popis další aktivity IPRM:

I v následujícím monitorovaném období bude o realizaci IPRM pravidelně informováno 
prostřednictvím webových stránek města a městského zpravodaje Přerovské listy

Předpokládané období realizace: Od:  1.1.2013 do: 31.12.2013

Popis další aktivity IPRM:

Žadatelům o dotaci budou během zbývajícího období do ukončení příjmu žádostí na město
poskytovány individuální konzultace projektových záměrů a přípravy projektových žádostí.

Předpokládané období realizace: Od:  1.1.2013 do: 30.6.2013

Popis další aktivity IPRM:

Výzva vyhlášená v předcházejícím monitorovacím období pro oblasti podpory 5.2 c-a) a 5.2 c-b) je
kontinuální do 1.9.2013. Vzhledem k vyčerpanosti alokace a požadavku na zkrácení administrace 
bude výzva ukončena a následně bude vyhlášena nová časově a finančně omezená výzva pro 
překládání žádostí.

Předpokládané období realizace: Od:  1.1.2013 do: 30.5.2013

Popis další aktivity IPRM:

Město Přerov případně předloží změnu rozložení celkové alokace na jednotlivé aktivity (c-a, c-b) do 
maximálně možného rozložení dle Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje 
města ve prospěch aktivity c-a.

Předpokládané období realizace: Od:  1.1.2013 do: 31.3.2013

Popis další aktivity IPRM:

Město Přerov předloží změnu – žádost o zapojení finančního nástroje JESSICA do IPRM Přerov-Jih. 
FN tak bude nabídnut jako jedna z dalších možností spolufinancování projektů na regeneraci 
bytového fondu.

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně č.8

Využití finančního nástroje JESSICA ve stávající zóně IPRM Přerov-Jih.

V dokumentu IPRM v kap.11. Nástroje finančního řízení bude doplněno ustanovení o možnosti 
spolufinancování projektů v oblasti  5.2. c-b) Regenerace bytových domů pomocí finančního nástroje 
JESSICA. V případě, že žadatel bude chtít využít možnosti financování svého projektu 
prostřednictvím tohoto FN na projekt realizovaný v zóně IPRM Přerov-Jih, předloží na sekretariát 
IPRM svoji projektovou žádost. Po projednání v hodnotící komisi bude manžer IPRM Přerov-Jih 
vydávat žadateli Potvrzení o věcné a místní příslušnosti k zóně IPRM Přerov-Jih.

Stav řešení nepodstatné změny:

změna zaslána
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Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně č.7

Aktualizace projektů pod čarou v rámci OP VK:

- Člověk v tísni o.p.s. – Pojďme do školky

- ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – Inkluzívní škola

Stav řešení nepodstatné změny:

Oznámení zasláno, změna schválena.

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně č.6

Aktualizace projektů pod čarou v rámci OP LZZ:

- KAPPA-HELP o.s. – Druhá šance

- FM- kurzy s.r.o. – Dveře trhu práce otevřeny

Stav řešení nepodstatné změny:

Oznámení zasláno, změna schválena.

Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: Oznámení o změně 

Aktualizace projektů pod čarou v rámci OP LZZ:

- INERWORK SERVICE s.r.o. – Nejsme méněcenní-podpora vstupu OZP natrh práce  -
projekt byl dopracován a podpořen dotací. Pracovní skupina IPRM pro řešení projektů pod 
čarou vyhodnotila projekt jako smysluplný a naplňující cíle IPRM Přerov-Jih. Změna 
neschválena

- KAPPA-HELP  o.s. – Druhá šance – viz oznámení o změně č.6

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne

Popis podstatné změny v monitorovaném období:

Stav řešení podstatné změny:
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9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP

Monitorovací 
indikátor 

Měrná 
jednotka

Plánovaná
cílová 

hodnota dle 
Dohody

Dosažená 
hodnota

ukončených 
projektů za 

monitorované 
období

Dosažená 
hodnota

ukončených 
projektů za 

období
realizace 

IPRM

Orientační 
hodnota za 

projekty 
v procesu 

hodnocení a 
realizaci

Plocha 
revitalizovaného 
území

m
2

35000 4 425 5 748 0

Počet 
regenerovaných 
bytů

počet 1000 0 301 102

Úspora spotřeby 
energie

% 30 0 48,98 60,41

Poznámka

Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP 

Monitorovací 
indikátor 

Měrná 
jednotka

Plánovaná
cílová 

hodnota

Dosažená 
hodnota

ukončených 
projektů

4
za 

monitorované 
období

Dosažená 
hodnota 

ukončených 
projektů za 

období
realizace 

IPRM

Orientační 
hodnota za 

projekty 
v procesu 

hodnocení a 
realizaci

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

                                                    
4 Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.
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Monitorovací indikátory za jiné OP 

Monitorovací 
indikátor 

Měrná 
jednotka

Plánovaná
cílová 

hodnota

Dosažená 
hodnota 

ukončených 
projektů

5
za 

monitorované 
období

Dosažená 
hodnota 

ukončených 
projektů za 

období
realizace 

IPRM

Orientační 
hodnota za 

projekty 
v procesu 

hodnocení a 
realizaci

Počet 
podpořených osob 
(OP LZZ)

počet 540 410 410 137

Počet 
podpořených osob 
v počátečním 
vzdělávání celkem 
– dětí, žáků (OP 
LZZ)

počet 30 0 0 0

Počet osob 
poskytujících 
služby nebo 
podporujících 
poskytování 
služeb (OP LZZ)

počet 15 6 6

Počet nově 
vytvořených/ 
inovovaných 
produktů (OP 
LZZ)

počet 1 1 1 1

Počet 
podpořených 
organizací (OP 
LZZ)

počet 5 5 5 4

Počet úspěšných 
absolventů kurzů 
(OP LZZ)

počet 20 11 11 122

Počet 
podpořených osob 
(OP VK)

počet 910 547 2007

Počet 
podpořených osob 
v počátečním 
vzdělávání celkem 
– dětí, žáků (z 
toho předškolní) 
(OP VK)

počet 740 527 1821

Počet osob 
poskytujících 
služby nebo 

počet 12 24 24

                                                    
5 Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.
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podporujících 
poskytování 
služeb (OP VK)

Počet nově 
vytvořených/ 
inovovaných 
produktů (OP VK)

počet 12 5 15

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3 479 083

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč
6

87 707 682,43

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a 
ukončených projektů

7
za monitorované období v Kč: 

38 597 239,43

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a 
ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:

1 531 028,93

                                                    
6 K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.
7 Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou 
pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a 
EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, 
včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce /
oprávněné osoby:*

Ing. Jiří Lajtoch

Funkce: primátor

Místo a datum: Přerov, 12.4.2013

Podpis a razítko:

                     ……………………………….

Poznámky:

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být 
jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního 
zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho 
doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. 
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č. Název přílohy:
Přiloženo:

(Ano/Nerele
vantní)

1
Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční 
zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše)

nerelevantní

2
Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a 
zdůvodněním změn – Příloha č. 2  

Ano

3 Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 Ano

4 Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4 Ano

5 Oznámení o změně č.8 Ano

Datum doručení 

na ŘO IOP:

Převzal (jméno a podpis):
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Příloha č. 2 

Harmonogram IPRM 

kurz 25,21Kč / EUR 

Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech

(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)

Nezpůsobilé 
výdaje

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem

Oblast 
intervence/aktivita

5.2.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.c) 0 0 12.004.578,0 28.992.200,0 35.486.732,0 54.896.394,00 44.955.550,23 0 176.335.454,23 0

Způsobilé výdaje celkem 176.335.454,23

Nezpůsobilé výdaje celkem 0

IPRM celkem 176.335.454,23
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Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou 

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) 

Název projektu
Předkladatel 

projektu

OP včetně 
oblasti 

intervence

Dotace / CZV 
projektu

Zařazení projektu (v rámci 
Dokumentu IPRM, v rámci 

oznámení č….)

Termín realizace 

PROČ – příběhy rozprávějící o člověku KAPPA-HELP OP VK 1.2
1 463 620,-

Kč/dtto
Oznámení v RMZ č.1 2010 - 2011

Společně k intergraci obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit v Přerově

Člověk v tísni 

o.p.s.
OP LZZ 3.2

7 446 252,-

Kč/ dtto

Projekt do 31.12.2012 – již 

neprodlouženo
2011 - 2012

ZŠ Boženy Němcové - Centrum podpory 

žáků ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí

ZŠ Boženy 

Němcové
OP VK 1.2

2 435 867,36 

Kč/dtto

Oznámení v RMZ č.1

Do 30.6.2012
2010-2012

Sociální firma stavební společnosti 

Gábor Aver Drom s.r.o.

Gábor Aver 

Drom s.r.o.
OP LZZ 3.2

4 819 036,-

Kč/dtto

Oznámení v RMZ č.2

Předčasně ukončeno 

31.5.2012

2011-2012

Jdeme za prací Interwork OP LZZ 3.3 4 561 232,- Oznámení v RMZ č.2, 2011-2013
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Service Kč/dtto podpořeno a realizují

Soulad práce a rodiny

RPIC-

EKONOMSERVIS 

s.r.o.

OP LZZ 3.4
6719210,72

Kč/dtto

Oznámení v RMZ č.3, 

Podpořeno a realizují
2012-2014

Nejsme méněcenní

podpora vstupu OZP na trh práce

Interwork 

Service

s.r.o

OP LZZ 2.1
5 000 000,-

Kč/dtto

Oznámení o změně v RMZ č.4, 

Podpořeno a realizují od 

1.12.2012

2013-2015


		2013-04-22T09:09:16+0100




