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Integrovaný operační program je jeden z 26 operačních programů, z kterých bude možné žádat o dotace ze 
strukturálních fondů EU v období 2007 - 2013. 
Integrovaný operační program řeší problémy na národní úrovni a je především zaměřen na veřejně prospěšné 
projekty v oblasti bytové politiky, veřejné správy, zdravotnictví, sociálních služeb apod.  
Dne 20. 9. 2007 proběhl v Českých Budějovicích workshop, který seznámil účastníky s podporovanými 
aktivitami, výší dotace, vhodnými žadateli a dalšími náležitostmi pro úspěšné čerpání finančních prostředků z 
tohoto programu. Akce se uskutečnila v rámci projektu Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o.p.s Vývoj 
nových modulů dalšího profesního vzdělávání regionálních manažerů, který je financován z Evropského 
sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky,“ informovala projektová manažerka Barbora Vlková. 
 
Workshop lektoroval Ing. Martin Rybář, který poskytl odpovědi na následující otázky vztahující se k 
Integrovanému operačnímu programu. 
 
Co znamená pojem Smart administration? 
Smart administration je chytrá veřejná správa, která je chápána jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého 
vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby by měly naplňovat očekávání občanů, flexibilně reagovat 
na jejich potřeby a fungovat hospodárně. 
 
Jaké sídliště je považováno za problémové dle Integrovaného operačního programu? 
Problémové sídliště musí být součástí města s celkovým počtem obyvatel 20 tisíc obyvatel a více. Tato města 
musí mít zpracovaný Integrovaný plán rozvoje města, který doloží problémovost sídlišť (sídliště musí zahrnovat 
nejméně 500 bytů – což představuje cca 1300 obyvatel). Město doloží problémovost sídlišť na minimálně třech 
kritériích, mezi která patří např. dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba, kriminalita a zhoršené životní prostředí. 
 
Zápis z workshopu včetně prezentace je umístěn na stránkách projektu www.mashl.cz. 
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