Název aktivity

Podpora infrastruktury podnikatelských zón

Opatření

TO 42 Usilovat o příchod vnějších investic

Strategický cíl

5 Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

Specifický cíl

5.1 - Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst

Vazba na další aktivity AP
SRR
Popis aktivity a její
zdůvodnění

Odlišnosti mezi centrální a severní částí kraje na úrovni geografické se
promítají i do oblasti ekonomické, infrastruktury a zaměstnanosti.
Ekonomika v horských oblastech je silně ovlivněna sezónností a horší
dopravní dostupností. Na Šumpersku a Jesenicku se zvyšuje zájem
nových zahraničních investorů, ale i stávajících firem o rozšíření výroby
i dalších aktivit. Významnou bariérou je nedostatek připravených
a dostatečně velkých ploch v průmyslových zónách a strategických
průmyslových zón. Kvůli problému nedostatečných podnikatelských
ploch dále klesá atraktivita regionu pro nové zahraniční i domácí
investory. Pokud bude problém nadále přetrvávat, může být hrozbou
i odchod již sídlících investorů. Olomoucký kraj má převážně průmyslový
charakter.
Nabídka nově vytvořených kapacit v průmyslových zónách ve městě
Jeseník a Šumperk by měla přispět ke zpestření struktury
podnikatelských subjektů, snížení nezaměstnanosti v regionu, podpoře
podnikatelského prostředí s vyšší přidanou hodnotou, podpoře
regionálních produktů a zlepšení spolupráce s místními podnikateli.
Nové subjekty potřebují mít k dispozici průmyslové zóny s vyšší
kapacitou a s určitou možností výběru vhodného pozemku.
Role nositele aktivity je zajistit dostatečnou finanční podporu projektů.
Rolí realizátorů aktivity je úspěšné zrealizování projektů naplňujících
aktivitu, následná propagace průmyslových zón směrem k dalším
potencionálním investorům.
Průmyslová zóna IV
V rámci projektu se plánuje vybudovat most do průmyslové zóny,
komunikace, protipovodňové opatření cyklostezky a rozvodů veřejného
osvětlení a SLP. Zóna se plánuje obsadit podniky výrobního typu, jako
je výrobna jízdních kol, plastových oken a příslušenství, lehká
nástrojářská výroba aj. Dohromady obsadí průmyslovou zónu pět
podnikatelských subjektů a budou zaměstnávat místní obyvatele.
U většiny z nich to znamená rozšíření výroby, a tím i posílení jejich
pozice na trhu a zvýšení stability pro město z pohledu významných
zaměstnavatelů. Finanční náročnost realizace PZ se také odvíjí od její
polohy, neboť jde o území v těsné blízkosti silnice první třídy, navazuje
na již stávající průmyslové objekty a přirozeně tak doplňuje celistvostí
území sloužící stejnému účelu. Z hlediska přípravy území jde však
o náročný projekt mj. z důvodu nutnosti řešit protipovodňová opatření
a stabilizaci podloží. V současnosti je území nevyužité a cílem je obsadit
jej pěti podniky, přičemž budou cílově zaměstnávat několik set
zaměstnanců.
V souvislosti s důležitostí a potřebou této PZ se město rozhodlo
vybudovat na své náklady i další zastávku pro MHD, aby tak zajistilo
pohodlnou a funkční dopravní obslužnost lokality ve spolupráci
s místními podniky.
Stav připravenosti projektu: Zahájeno územní řízení na protipovodňová
opatření a cyklostezku a dále podána žádost na územní řízení
pro komunikaci a most. Protipovodňové opatření má již vydané stavební
povolení. Do současnosti se město potýkalo s tím, že neobdrželo kladné
stanovisko od KÚ závislé na vyjádření ŘSD v souvislosti s kapacitou
přilehlé okružní křižovatky, která slouží jako připojovací bod na silnici
první třídy. Po několikerých jednáních došlo k vyspecifikování
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požadavků ze strany ŘSD, které projektant zapracovává do projektové
dokumentace, tak aby mohlo být vydáno kladné stanovisko jak ŘSD, tak
KÚ.
Odhadované náklady: cca 48,8 mil. Kč
Průmyslová zóna Karlov
V plánu je obsadit toto dodnes nevyužívané území malými typizovanými
halami pro drobnou výrobu nezatěžující životní prostředí a sklady.
Vykryje se tak tento žádaný segment ze strany místních podnikatelů, pro
které jsou klasické průmyslové zóny nerentabilní. Vzhledem k povaze
záměru by realizace této průmyslové zóny měla být do konce roku 2022
reálná. Komunikace, která by byla součástí průmyslové zóny, by
odlehčila dopravně přilehlé obytné čtvrti od četné nákladní dopravy
stávajících přilehlých průmyslových areálů. Průmyslová zóna Karlov by
logicky propojila již dvě stávající průmyslové oblasti. Finanční podpora je
potřeba na zasíťování, na komunikaci a zeleň.
Stav připravenosti projektu: V tuto chvíli je připravena změna územního
plánu, která by měla být schválena v únoru 2020 a v současnosti je
schválena a zaregistrována územní studie.
Odhadované náklady: cca 20 mil. Kč

Indikátory
Typ územní dimenze

Zóna Za Podjezdem
Zóna vznikla revitalizací bývalého vojenského areálu. Město Jeseník
pravidelně přispívá k rozvoji této lokality a její atraktivnosti pro případné
investory. V roce 2005 zde byla realizována v kompletním rozsahu
splašková a dešťová kanalizace, vodovod, v roce 2011 byla vybudována
část silnic, chodníků, osvětlení a odvodnění. Zóna je rozdělena
do několika bloků o celkové výměře cca 26 ha. Majetkoprávní vztahy
v celém území jsou zcela vyřešeny, včetně veškeré technické a obslužné
infrastruktury.
V současnosti v této lokalitě funguje či má své sklady několik společností
(zařízení pro gastronomii, výroba farmaceutických přípravků, oprava
vozidel, atd.). Realizují se zde nejen podnikatelské záměry, ale
na okrajích zóny vznikají či se uvažuje o vzniku míst pro volnočasové
aktivity (cyklo a in-line okruh, rybaření, běžkařské tratě, cyklostezky).
Cílem projektu je dobudování infrastruktury v zóně Za Podjezdem
(inženýrské sítě, rekonstrukce komunikací, chodníků, výsadba zeleně).
Stav připravenosti projektu: Aktuálně je zpracovaná projektová
dokumentace pro realizaci další etapy (revitalizace a rozvoj ploch).
Z jedné strany se hledají firmy s vyšší přidanou hodnotou v moderních
oborech výrobního segmentu (ukládání energie, průmysl 4.0), z druhé
strany se realizací projektu dokončí nabídka kvalitních prostor a návazné
infrastruktury.
Odhadované náklady: cca 20 mil. Kč
Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu
pro podnikání
Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Popis územní dimenze
SO ORP Jeseník a SO ORP Šumperk
(klíč)
Podklady pro vymezení ÚD Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Strategický
plán rozvoje města Jeseník, Strategie rozvoje města Šumperka
Předpoklad doby realizace Od 2021
Do 2022
aktivity
Hlavní nositel
MPO (CzechInvest)
Další nositelé

MMR, MŽP

Hlavní realizátoři

Obce, podnikatelé, kraj

Potřebnost v území

Průmyslová zóna IV (Šumperk)
Průmyslová zóna Karlov (Šumperk)
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Zóna Za Podjezdem – budování veškeré infrastruktury (Jeseník)
Rozpočet celkem (odhad)
Rozpočet pro období
platnosti AP

Objem (Kč):
Rok 2021

Rizika/bariéry/nedostatky
existujících nástrojů
Další postup po roce 2022

Finanční zajištění projektů naplňujících aktivitu

Název aktivity

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
komunikacích
TO 29 - Zlepšovat stav komunikací a železnic

Opatření
Strategický cíl

Specifický cíl
Vazba na další aktivity AP
SRR
Popis aktivity a její
zdůvodnění

88,8 mil. Kč

Rok 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované náklady

na

pozemních

3 Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno
dostupná centra kultury, zaměstnanosti a obslužnosti příslušných
funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na regionální centra dobře
dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou v něm
uplatňována inovativní řešení
3.2 - Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů
3.2.5 – Nastavení systému financování krajské a místní silniční
infrastruktury
Město Jeseník užívá status lázeňského města a s rozvojem lázeňského
a cestovního ruchu se zde projevuje problém s navýšením automobilové
dopravy i s negativními dopady ze silniční dopravy na bezpečnost
chodců a plynulostí v dopravní infrastruktuře, která svým stavebním
a dopravně technickým stavem neodpovídá požadavkům současného
silničního provozu. Aktivita je prioritní z důvodu předcházení zranění
osob nebo dokonce jejich úmrtí.
Modernizace křížení regionálních a místních silničních komunikací
a budování chodníků podél silnic III. třídy zdůrazňuje úpravu silničního
provozu ve městě Jeseník směrem k přizpůsobení se potřebám pěšího
pohybu turistů a osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace. Realizací aktivity dojde ke zkapacitnění a dostatečné
propustnosti dopravy v dané lokalitě. Aktivita přispěje k zásadnímu
zvýšení bezpečnosti a plynulosti v provozu na pozemních komunikacích.
Jedná se o dva dílčí projekty v oblasti zvýšení bezpečnosti dopravy.
Role nositele aktivity je zajistit dostatečnou finanční podporu projektů.
Rolí realizátorů aktivity je úspěšné zrealizování projektů naplňujících
aktivitu.
Křižovatka silnice III/45319
V současné době jsou ulice Dukelská a Poštovní napojené na ulici
Lipovskou /silnice III/45319/ jako dvě odsazené stykové křižovatky
s odsazením pouze cca 40 m. Napojení těchto komunikací na silnici III.
třídy způsobuje problémy (nedostatečné rozhledové poměry, zvýšená
nehodovost, z důvodu levého odbočení zablokování přímého průjezdu,
krátký úsek mezi stykovými křižovatkami, nechráněné přechody
pro chodce). Stávající kapacita křižovatky dle ČSN - Kvalit dopravy – F
– nevyhovuje.
Předmětem je změna současné stykové křižovatky v těsné blízkosti
centra města na okružní křižovatku. Realizací okružní křižovatky dojde
k zkapacitnění křižovatky a dostatečné propustnosti v dané lokalitě
ve všech směrech. Okružní křižovatka přispěje k zásadnímu zvýšení
bezpečnosti a plynulosti v provozu na pozemních komunikacích.
Stav připravenosti projektu: V lednu 2020 bude dokončena podrobná
dopravní studie, která může být podkladem pro změnu územního plánu.
Odhadované náklady: cca 20 mil. Kč
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Indikátory
Typ územní dimenze

Chodník do lázní, Jeseník
Město Jeseník je s lázněmi spojeno silnicí III/45318. Tato komunikace
není opatřena komunikací pro pěší. Ve stávajícím stavu není umožněno
bezpečné propojení centrální části města Jeseník s lázeňskou oblastí,
kdy chodci využívají okraj vozovky nebo nezpevněnou krajnici, dochází
tak k mnoha kolizním situacím. Délka řešeného území je cca 1,4 km.
Realizací chodníku dojde k propojení centrální části obce a vlakového
nádraží se severní lázeňskou oblastí po nově navržených chodníkových
plochách. Jedním z cílů projektu je taktéž změnit zvyklosti návštěvníka
lázní a nabídnout mu variantu parkování v městě Jeseník s možností jiné
mobility do lázeňského prostoru. A tedy možnost pracovat s širší
nabídkou návštěvy samotného města Jeseník (s možností využití např.
sdílených kol). Součástí stavby bude obnova stromořadí podél
komunikace a nová výsadba vzrostlé zeleně. Dešťová voda
z komunikace bude zachycována a vsakována do podloží, posílí se tím
biodiverzita prostředí a hydrogeologie v území s výskytem pramenišť.
Stav připravenosti projektu: Projektová dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení, by měla být dokončena do 06/2020.
Odhadované náklady: cca 25 mil. Kč
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě,
Délka nově vybudovaných pěších stezek,
Délka rekonstruovaných silnic III. třídy.
Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Popis územní dimenze
SO ORP Jeseník
(klíč)
Podklady pro vymezení ÚD Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Strategický
plán rozvoje města Jeseník
Předpoklad doby realizace Od 2021
Do 2022
aktivity
Hlavní nositel
MD
Další nositelé

MMR

Hlavní realizátoři

Kraje, obce, dobrovolný svazek obcí, SFDI

Potřebnost v území

Chodník do lázní, Jeseník
Křižovatka silnice III/45319 s místními komunikacemi ul. Dukelská
a ul. nám. Svobody, Jeseník (odstranění bodových závad)
Objem (Kč):
45 mil. Kč
Rok 2021

Rozpočet celkem (odhad)
Rozpočet pro období
platnosti AP

Rok 2022

Rizika/bariéry/nedostatky
existujících nástrojů
Další postup po roce 2022

Finanční zajištění projektů naplňujících aktivitu, zpoždění přípravy
projektové dokumentace
Subjekt
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Název aktivity

Rozšíření občanské vybavenosti

Opatření

TO 46 - Zajistit občanskou vybavenost

Strategický cíl

5 Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

Specifický cíl

5.4 - Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

Vazba na další aktivity AP
SRR
Popis aktivity a její
zdůvodnění

5.3.6 - Podpora spolkového života v obcích
Cílem aktivity je zajistit dostupnost volnočasových aktivit (muzea, sport,
apod.) pro místní obyvatele a poskytnout komplexní služby
ve vyhovujícím proklientském a pracovním prostředí v rámci
centralizování úřadu. Rozšířením dostupnosti atraktivit pro místní
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obyvatele se zlepší podmínky pro život na Jesenicku a Šumpersku
a přispěje tak k menšímu vylidňování regionu.
Současně bude posílen i turistický ruchu v regionu, který je díky
geografickým podmínkám (hornatostí, hranicí s Polskou republikou
a přítomností CHKO Jeseníky) významný pro daný region. Rozvoj
potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování
kvality základní i doplňkové infrastruktury v cestovním ruchu povede
ke zvýšení počtu příjezdů návštěvníků a prodlouží průměrnou délku
jejich pobytu v regionu.
V rámci aktivity jsou podporovány činnosti občanského zařízení:
 Rekonstrukce muzeí,
 Výstavba sportovních areálů pro tělovýchovu a sport,
 Podpora obnovy budov administrativy.
Role nositele aktivity je zajistit dostatečnou finanční podporu projektů
(národní dotační tituly). Rolí realizátorů aktivity je úspěšné zrealizování
projektů naplňujících aktivitu a propagace aktivit pro využití potenciálu
cestovního ruchu.
SKI ARÉNA
Vytvoření ojedinělého tréninkového i závodního běžeckého lyžařského
areálu ve formě zpevněných tras, osvětlením a zasněžováním se
zázemím běžeckého lyžařského areálu ve formě stadionu s nezbytným
zázemím. Projekt cílí na podporu místních úspěšných mládežnických
sportovních klubů, rozvoji nabídky cestovního ruchu a vytvoření skvělých
podmínek pro pohyb a sport široké veřejnosti celého regionu. Očekává
se taktéž zvýšená kumulace organizace závodů a turistiky sportovních
klubů v rámci letních i zimních soustředění do regionu Jeseníku
s možností
realizace
bezpečného
a
zajímavého
tréninku
na předmětných tratích (kolo, brusle, kol. lyže, koloběžka).
Stav připravenosti projektu: 12/2019 finalizace architektonického řešení
celého areálu. Dále byly rozjednány diskuze s dotčenými orgány území
(CHKO, stavební úřad, životní prostředí).
Odhadované náklady: cca 50 mil. Kč
Rekonstrukce budovy Karla Čapka
Projekt zahrnuje úpravy vnitřních dispozic a kompletní vnitřní
rekonstrukci u stávajícího administrativního objektu. Jedná se o unikátní
administrativní komplex budov se společenským sálem, kuchyní
a jídelnou, který nyní slouží pro potřeby části městského úřadu Jeseník,
zároveň jsou zde významné kancelářské plochy pronajímány na základě
nájemních smluv MPSV a jeho organizačním složkám (ÚP, ČSSZ
a SUIP) za účelem výkonu státní správy.
Cílem projektu je centralizovat úřady do jedné k tomu určené
a zrekonstruované budovy, kde občané budou mít komplexní služby
ve vyhovujícím proklientském prostředí a vytvořit efektivní veřejné
centrum po stránce energetické, logistické i připravenosti práce s klienty
21. století – společnost 4.0. Budova bude v konceptu Smart-city,
s vysokým energetickým standardem.
Stav připravenosti projektu: V současnosti probíhají jednání s MPSV
za účelem stanovení rozsahu rekonstruovaných ploch a definice
aktuálních požadavků pro aktualizaci stávající projektové dokumentace.
Po definování potřeb MPSV se zahájí projekční příprava na rekonstrukci
celé budovy.
Odhadované náklady: cca 70 mil. Kč
Manufaktura
Město Šumperk se v roce 2017 stalo výhradním vlastníkem historické
budovy, zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek. Cílem
města Šumperka je systematicky pracovat na záchraně historicky
i technicky cenného objektu, který je jedinečnou dochovanou
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Indikátory

Typ územní dimenze

připomínkou textilní tradice nejen v Šumperku, ale i okolí. Klapperothova
manufaktura byla založena v roce 1785. Významnost objektu
manufaktury jako svého času prvního a nejvýznamnějšího výrobce
manšestru a tripu ve středoevropském prostoru má jistě značný přesah
a jedná se o významný objekt i z hlediska celého regionu, Olomouckého
kraje, ale též oblasti bývalých Sudet, a to po obou stranách hranice. Náš
záměr je zmapovat dějiny textilnictví v celé této oblasti, takže zamýšlené
muzeum by získalo značný přesah, a to i ve vztahu k sousednímu
Polsku. Takto zřízené muzeum by tedy mohlo hrát i významnou roli
v oblasti posílení turistického ruchu v regionu.
Zastupitelstvo města Šumperka schválilo záměr vybudovat v části
objektu Klapperothovy manufaktury interaktivní digitální muzeum
textilnictví, dále tvůrčí dílny otevřené veřejnosti, což se jeví jako logická
volba pro budoucí využití. Proto byla zpracována studie u renomované
společnosti AV Media, s tím, aby vznikla audiovizuální expozice s velkou
variabilitou témat, která by zvala návštěvníky k opakované návštěvě.
S ohledem na požadavky kladené v oblasti muzejnictví v dnešní době,
bylo přistoupeno k využití současných digitálně-interaktivních
technologií, které poskytují obrovskou variabilitu budoucích expozic.
Architektonicky cenný areál chce město zachránit, projekt
na rekonstrukci si ale vyžádá desítky milionů. Objekt je v současnosti
v havarijním stavu, zemřelý vlastník totiž neměl i přes četné urgence
památkářů prostředky na opravy. Zchátralá budova vyžaduje celkovou
velmi nákladnou rekonstrukci. Proto město začalo intenzivně pracovat
na záchraně objektu, a to i s přispěním Olomouckého kraje, když město
již obdrželo dotaci ve výši 3,5 milionu Kč a samo již vynaložilo zhruba
20 mil. Kč.
Město Šumperk nemá i s ohledem na jiné rozsáhlé investice dostatek
finančních prostředků, aby takto náročnou investici mohlo v rozumném
čase provést z vlastních zdrojů. Proto nyní hledá finanční prostředky
nutné pro celkovou rekonstrukci památky i z jiných dotačních zdrojů.
Stav připravenosti projektu: Je vydáno územní rozhodnutí, podána
žádost na stavební povolení a zpracovává se projekt pro provádění
stavby, který by měl být hotov letos v září. Hotový je projekt
na multimediální expozici textilnictví.
Odhadované náklady: cca 80 mil. Kč
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí
zpřístupněných za vstupné,
Počet podpořených sportovců,
Plocha zrekonstruované kapacity veřejné budovy.
Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Popis územní dimenze
SO ORP Jeseník a SO ORP Šumperk
(klíč)
Podklady pro vymezení ÚD Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Strategický
plán rozvoje města Jeseník, Strategie rozvoje města Šumperka
Předpoklad doby realizace Od 2021
Do 2023
aktivity
Hlavní nositel
MMR
Další nositelé

MŠMT, MK

Hlavní realizátoři

Obce, dobrovolné svazky obcí, MPSV

Potřebnost v území

SKI ARÉNA – Za Podjezdem, Jeseník, Brána do světa individuálního
sportu a aktivního pohybu
Rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku
Manufaktura (Šumperk)
Objem (Kč):
200 mil. Kč
Rok 2021

Rozpočet celkem (odhad)
Rozpočet pro období
platnosti AP

Rok 2022
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Rizika/bariéry/nedostatky
existujících nástrojů
Další postup po roce 2022

Finanční zajištění projektů naplňujících aktivitu, zpoždění přípravy
projektové dokumentace
Subjekt
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Název aktivity

Zvýšení kvalifikované zaměstnanosti

Opatření

TO 24 Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední
podnikatele
TO 40 Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
5 Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích
3 Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno
dostupná centra kultury, zaměstnanosti a obslužnosti příslušných
funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na regionální centra dobře
dopravně napojeno, disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou v něm
uplatňována inovativní řešení
5.1 - Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
3.1 - Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu
k potřebám trhu práce
5.1.2 - Rozvoj sítě lokálních konzultačních center pro propojování
místních aktérů
3.1.8
Implementace
relevantních
postupů
pro
rozvoj
a konkurenceschopnost firem
Území Jesenicka se vyznačuje vysokou mírou nezaměstnanosti
a stabilně se řadí mezi oblasti s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Region
dlouhodobě zaostává v inovaci a rozvoji firem i jednotlivců. Aktivita zajistí
lepší dostupnost pracovních příležitostí pro osoby v produktivním věku,
které mají trvalé bydliště na Jesenicku a které dojíždějí do práce mimo
místo svého trvalého bydliště. Udržení pracovní síly v regionu Jesenicka
a zamezení odchodu kvalifikované pracovní síly mimo daný region
a mimo kraj zamezení vylidňování daného regionu. Jesenicko je
znevýhodněno dopravní dostupností a vzdáleností od krajského města.
Aktivita bude naplněna prostřednictvím vybudováním inovačního centra.
Aktivita cílí na podporu podnikavosti, vzniku nových podnikatelských
aktivit a inovačního rozvoje regionu ve všech fázích inovačního procesu
(vznik myšlenky, VaV, ochrana, implementace do výroby, zpětná vazba).
Inovační centrum bude nástrojem výzkumné a vývojové činnosti regionu
pro zvýšení atraktivity pro zahraniční spolupráci a přestavuje příležitost
diverzifikovat nabídku pracovních míst. Aktivita je potřeba realizovat
s ohledem na nízkou podnikatelskou atraktivitu regionu.
Role nositele aktivity je zajistit dostatečnou finanční podporu projektů.
Rolí realizátorů aktivity je úspěšné zrealizování projektu a navázání
spolupráce s dalšími inovačními centry.

Strategický cíl

Specifický cíl

Vazba na další aktivity AP
SRR
Popis aktivity a její
zdůvodnění

Centrum moderního rozvoje lidí a technologie
Po stavební úpravě stávajícího objektu, jenž je ve vlastnictví města
Jeseník dojde k vytvoření kooperace (plné virtuální propojení)
s úspěšnými centry Olomouce. Cílem projektu je podporovat oblast
digitalizace veřejné správy i soukromého sektoru a pokračovat v rozvoji
podmínek pro coworkingové aktivity IT odborníků, grafiků, architektů,
projektantů aj. Souběžným cílem je využít nových zkušeností
podnikatelské sféry s oblastí využití energie (např. FENIX), IT
technologií, 5G a lákat vhodnými programy místní SŠ studenty
k zapojení do pracovního rozvoje v těchto tématech.
Stav připravenosti projektu:
Nejsou provedeny projekční práce
stavebních úprav a vybavení.
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Indikátory

Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV

Typ územní dimenze

Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Popis územní dimenze
SO ORP Jeseník
(klíč)
Podklady pro vymezení ÚD Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Strategický
plán rozvoje města Jeseník
Předpoklad doby realizace Od 2021
Do 2022
aktivity
Hlavní nositel
MPO
Další nositelé

ČTÚ, MŠMT, MMR

Hlavní realizátoři

Obce, kraje, sdružení právnických osob, hospodářská komora,
CzechInvest, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí
Centrum moderního rozvoje lidí a technologie (Jeseník)

Potřebnost v území
Rozpočet celkem (odhad)
Rozpočet pro období
platnosti AP

Objem (Kč):
Rok 2021

Rizika/bariéry/nedostatky
existujících nástrojů
Další postup po roce 2022

Výzkumné instituce pro své financování stále více musí využívat
spolupráci s aplikační sférou, která představuje další zdroj financování
pro udržení a případné rozšiřování a zlepšování výzkumných kapacit
a zázemí v území.
Subjekt
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Název aktivity

Příprava lokalit pro bydlení

Opatření

TO 44 Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami
a předcházet jejich vzniku
5 Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích

Strategický cíl
Specifický cíl
Vazba na další aktivity AP
SRR
Popis aktivity a její
zdůvodnění

15 mil. Kč

Rok 2022

5.3 - Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické
chudoby a podporovat komunitní život v obcích
Aktivitou se podpoří technické zasíťování nových lokalit pro výstavbu
rodinných a bytových domů. Jako předpoklad pro zastavení odlivu
především mladých lidí z regionu a vytvoření nových startovacích bytů
pro mladé rodiny.
Index stáří SO ORP Šumperk patří v republikovém měřítku
k nadprůměrným a bytová výstavba je v území podprůměrná.
Role nositele aktivity je zajistit dostatečnou finanční podporu projektů.
Rolí realizátorů aktivity je úspěšné zrealizování projektů.

Indikátory

Zasíťování a příprava lokality Bratrušovská
Cílově se jedná o ucelenou a koncepční výstavbu 43 rodinných domů
a 13 bytových domů se 143 bytovými jednotkami a 17 000 m2 zeleně.
Stav připravenosti projektu: Je zpracovaná územní studie, zahajují se
projektové práce na přeložkách a na projektu pro územní rozhodnutí.
Do roku 2022 mohou být realizovány přeložky (nadzemní VN, hlavního
vodovodního řadu a elektrického komunikačního vedení) a kompletní
projektová dokumentace pro celou lokalitu. Samotné zasíťování území
včetně komunikací až po roce 2022.
Počet podpořených nových bytů

Typ územní dimenze

Hospodářsky a sociálně ohrožená území
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Popis územní dimenze
SO ORP Šumperk
(klíč)
Podklady pro vymezení ÚD Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Strategie
rozvoje města Šumperka
Předpoklad doby realizace Od 2021
Do 2022
aktivity
Hlavní nositel
MMR
Další nositelé

ASZ, MPSV

Hlavní realizátoři

obce

Potřebnost v území

Zasíťování a příprava lokality „Bratrušovská“ (Šumperk)

Rozpočet celkem (odhad)
Rozpočet pro období
platnosti AP

Objem (Kč):
Rok 2021

Rizika/bariéry/nedostatky
existujících nástrojů
Další postup po roce 2022

Finanční zajištění projektů naplňujících aktivitu, zpoždění přípravy
projektové dokumentace
Subjekt
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

30 mil. Kč

Rok 2022
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