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Možnost doplnění aktivit tematických operačních programů (TOP) zařazených
v Integrovaném plánu rozvoje statutárního města Jihlavy (IPRM)
Na základě žádostí o zařazení nových aktivit TOP
do IPRM, které obdrželo statutární město Jihlava
od předkladatelů projektových záměrů TOP, a dále
v souladu s implementačními pravidly IPRM došlo
s ohledem na usnesení Rady města Jihlavy (Usnesení č. 355/10-RM ze dne 1. 4. 2010) ke schválení
vyhlášení výzvy k doplnění aktivit TOP zařazených
v IPRM. Předkladatelé projektových záměrů TOP
tak mají možnost podávat návrhy na doplnění stávajících aktivit TOP zařazených v IPRM.
Nové aktivity TOP musí navazovat na stávající aktivity IPRM financované z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP) oblasti podpory 3.1 - Rozvoj urbanizačních center a každá akti-

vita TOP může být dle pravidel IPRM financována
pouze z jednoho operačního programu.
Předkladatelům projektových záměrů TOP, jejichž projekty jsou v souladu s IPRM, ale nesplňují
návaznost na některou z vybraných aktivit TOP zařazených v IPRM, bude v případě vytvoření nové aktivity TOP v souladu se splněním podmínek IPRM
umožněno zařazení projektového záměru do IPRM
a získání tak 10% bonifikace z dosaženého počtu bodů při věcném hodnocení projektového záměru v
rámci výzvy příslušného Řídícího orgánu TOP.
Odborná i široká veřejnost má nyní možnost
vznést návrhy na nové aktivity TOP, které budou
stejně jako v případě stávajících aktivit TOP zařaze-

ných v dokumentu IPRM svým zaměřením navazovat na aktivity financované z ROP.
Seznam výchozích aktivit IPRM financovaných z
ROP a stávajících aktivit TOP je ke stažení na oficiálních internetových stránkách statutárního města
Jihlavy (www.jihlava.cz) v sekci Integrovaný plán
rozvoje města, v záložce Výzvy, v příloze výše uvedeného textu výzvy.
Připomínky je možné zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu iprm@jihlava-city.cz nebo
v tištěné podobě na adresu Ing. Iveta Dvořáková,
Magistrát města Jihlavy, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava nejpozději do 17. 5.
2010.
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