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Zápis z 6. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2021 - 2027 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ  DATUM 

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  Kulturní dům ve Šternberku, 
Masarykova 307/20 

10. 11. 2021 
11:30 – 15:00 

   

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

Zahájení jednání, přivítání účastníků, kontrola úkolů  

Náměstek Mgr. Matouš Pelikán, zástupce předsedy ŘV ITI OA Mgr. Miroslava Žbánka, MBA, 
zahájil jednání ŘV ITI. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 18 z 24 členů je přítomno, 
tudíž je ŘV usnášeníschopný. Na úvod byla odsouhlasena změna programu. Nově schválený 
program jednání viz níže: 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

Zahájení jednání a přivítání účastníků 

1. Seznámení s projekty města Šternberk 
2. Prezentace MMR ORP (Příprava ČR na nové programové období EU 2021-2027, 

Modernizační fond, Národní plán obnovy) 

3. Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 

4. Integrovaná územní Strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

(Prezentace externí zpracovatel) 

5. Alokace ITI OA v OP JAK 2021-2027 

6. Různé 
 
 

1. Seznámení s projekty města Šternberk 
 

Náměstek Mgr. Matouš Pelikán zahájil jednání a na úvod předal slovo místostarostovi města 
Šternberka, Mgr. Liboru Šamšulovi. Ten nejdříve omluvil z jednání starostu města, Ing. Stanislava 
Orsága, nicméně alespoň jeho jménem všechny účastníky zasedání přivítal. Ocenil možnost 
představit členům ŘV integrované projekty, které se na území města podařilo díky investicím z 
nástroje ITI zrealizovat, což přispělo k nejen k rozvoji města, ale de facto celé aglomerace. 

Za klíčové projekty, které město zvládlo v periodě 2014-2020 postavit, označil hlavně ty v oblasti 
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mobility. Město ve vazbě na investice SŽDC zvládlo zmodernizovat přestupní terminál a celý 
přednádražní prostor, kompletně zmodernizovat příjezdovou komunikaci (ul. Věžní) do této oblasti 
a dovést sem i cyklostezku. Tato část města získala novou tvář a lze ji označit za dobrý příklad 
integrovaných investic v oblasti dopravy v celé aglomeraci. Stručně pak pohovořil o dalších 
aktivitách v oblasti rozvoje vzdělávací infrastruktury apod. Významné projekty v oblasti kulturního 
dědictví realizoval i Šternberský hrad.  

Město Šternberk chce být aktivní i v nadcházející etapě 2021-2027 a chce přispívat k plnění 
integrované strategie dalšími projekty. Místostarosta uvedl některé z nich - rekonstrukci MŠ 
Oblouková, revitalizaci komunitního parku Tyršovy sady, další rozvoj cyklistické dopravy nebo 
investic do bezpečnosti v dopravním provozu. Na území města plánují významné investice i další 
subjekty, např. arcibiskupství nebo opět Šternberský hrad. Díky dobré spolupráci města 
Šternberka s MAS Šternbersko se daří komunikovat přípravu projektů i v okolních obcích.  

Z aglomeračního pohledu patří Šternberk k dobrým příkladům, kdy se podařilo podporu ze 
strukturálních fondů EU efektivně nasměrovat i do soukromého sektoru. Konkrétním příkladem je 
rozvoj společnosti EXCALIBUR ARMY. Místostarosta spolu s předsedajícím Mgr. Pelikánem 
vyzvali zástupce této společnosti, aby detailněji představil zrealizovanou integrovanou investici a 
plány do budoucna.  

Slova se tedy ujal ředitel společnosti Zdeněk Novobilský a vedoucí vývojového centra Miloš 
Němec. Ti prezentovali členům ŘV ITI OA jak samotnou činnost společnosti a podnikatelské a 
výrobní aktivity, ale také vlastní zrealizovaný integrovaný projekt „Založení vývojového centra 
EXCALIBUR ARMY“, jeho průběh (realizaci) a dopady na činnosti společnosti. Dále byl členům 
ŘV ITI OA představen navazující strategický projekt „Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit 
společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.“, který chce společnost realizovat prostřednictvím ITI 
OA v novém programovém období 2021-2027.  

 

2. Prezentace MMR ORP (Příprava ČR na nové programové období EU 2021-
2027, Modernizační fond, Národní plán obnovy) 

 

Náměstek Mgr. Matouš Pelikán předal slovo Dr. Marii Zezůlkové, ředitelce odboru regionální 
politiky Ministerstva pro místní rozvoj, která členy, společně s kolegou  
Ing. Zbyňkem Šimánkem, seznámila s prezentací o možnostech financování projektů ITI 
Olomoucké aglomerace v období 2021+ a s nejaktuálnějšími dotačními tituly, které existují. 

Ing. Bogoč vznesl dotaz ohledně brownfields pro nepodnikatelské využití, dnes je tam podmínka, 
že výše dluhů žadatele nesmí překročit 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 
Je zvažováno tuto podmínku odstranit nebo je na ní stále trváno? V současné době město 
Olomouc o tuto dotaci nemůže žádat (aktuální zadluženost města je ve výši 71 %). Dr. Marie 
Zezůlková sdělila, že na to momentálně nemůže odpovědět a prověří to se SFPI. Ing. Bogoč dále 
konstatoval, že v rámci oběhového hospodářství a nakládání s odpady se dostali do situace, že 
Olomoucký kraj zřídil Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. Tato společnost se 
nyní rozjíždí, v průběhu tohoto roku bylo jmenováno představenstvo a nyní hledá možnosti, jak 
s odpady nakládat. Měli přislíbenou dotaci na projekt Odpadového centra v Olomouci, ale tento 
projekt byl pozastaven, takže výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno a nyní v této 
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vazbě hledají nějakou celokrajskou koncepci pro modifikaci projektu Odpadového centra 
v Olomouci a pro členy ŘV by toto mohla být zajímavá informace a bude to jedno z témat, které 
se budou muset řešit. Šimánek doplnil, že toto téma je velice zajímavé z toho důvodu, že proběhl 
sběr veškerých projektů připravených k realizaci za všechny aglomerace v oblasti životního 
prostředí a v konzultaci s MMR tyto témata nějakým způsobem poptávají. Otázka odpadových 
center krajského významu je ze strany ŽP velice vítaná, ale pro vyjednání je stěžejní, aby ten 
daný projekt byl už v pokročilé fázi přípravy, potom je ochotno se bavit o zafinancování po 
rezervaci alokace a je tam i otevřený prostor k navýšení alokace i nad rámec částek 
v projektovém dokumentu. 

Ing. Obrusník se zeptal, jestli chápe dobře, že někde leží velký obnos peněz, kterými se dají 
realizovat zařízení na směsný komunální odpad. Šimáček odpověděl, že toto se netýká spaloven, 
ale pouze třídících linek s tím, že technologii je schopno posoudit pouze MŽP. Doporučil se 
rozhodnout, jestli do tohoto tématu jít a případně už připravovat projekt s pomocí MŽP. 

Mgr. Kladivo podotkl, ohledně pozastaveného projektu odpadového centra, že tam je realizace do 
poloviny roku 2023. Kdyby vznikl problém s realizací, vracela by se dotace 70 mil. Kč z OPŽP v 
rámci stávající integrované strategie ITI. Mgr. Pelikán odpověděl, že si jsou tohoto vědomi, ale 
bohužel skutečnost je taková, že stáli před sestavením rozpočtu, kdy jim chybělo 600 mil. Kč a po 
vyškrtnutí odpadového centra chybí ještě 190 mil. Kč, takže se budou muset finance vracet. JUDr. 
Malacka doplnil, že pokud máme v tomto státě nějak koncepčně fungovat, bylo by dobré vědět, 
jaká je ekonomika Evropské komise a aby v tomto duchu ministerstva mezi sebou komunikovala. 
Mgr. Pelikán souhlasil a sdělil, že Otakar Bačák slíbil, že na toto téma by měli udělat seminář pro 
zastupitele i případně širší veřejnost a budou na to hledat odpovědi. 

 

3. Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 

 

Na základě usnesení z minulého jednání ŘV ITI OA bylo přistoupeno ke zpracování integrovaných 
řešení s větším důrazem na zpracovanou analýzu stakeholderů v Olomoucké aglomeraci. 
Hlavním cílem přitom bylo sestavení a následné představení konkrétních významných lokálních 
integrovaných řešení rozhodujících stakeholderů.  

Mgr. Pelikán předal jako prvnímu slovo Mgr. Sittkovi, zástupci Arcibiskupství olomouckého,  
aby představil projekt integrovaného řešení OA z oblasti kulturního dědictví, a to církevních 
památek, které zpravidla tvoří pohledové dominanty měst a obcí. Mluvil o potenciálu církevních 
památek, obecném cíli, zmínil významné realizované projekty a dále projekty plánované 
k realizaci v rámci ITI OA. Zmínil, že z pohledu rozvoje kulturně-poznávacího cestovního ruchu, 
zaměřeného na využití potencionálu kulturních památek, se jeví jako rozhodující propojení dvou 
hlavních center, a to Olomouce a Kroměříže. Obě tyto města jsou významnými městskými 
památkovými rezervacemi a nachází se v nich památky zapsané na seznamu UNESCO, což dává 
destinaci mezinárodní význam. Závěrem sdělil navazující záměry, které budou iniciovány 
v návaznosti na tento projekt (tj. vyznačení páteřní cyklotrasy a turistické pěší trasy odpovídající 
ose projektu – Šternberk, Sv. Kopeček, Olomouc, Dub nad Moravou, Tovačov, Kroměříž, 
Velehrad, a dále vybudování kombinované cyklo a pěší stezky v úseku Olomouc - Charváty). 

Dotaz měla Dr. Marie Zezůlková, MMR, ohledně 200. výročí narození Gregora Mendela, který se 
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narodil v těchto lokalitách a chodil do školy, zda se s tímto příští rok počítá? Mgr. Sittek 
odpověděl, že bohužel ne, protože v době, kdy se tento projekt bude realizovat, tak to nebude 
aktuální. 

Mgr. Horák zmínil, že ho potěšila zmínka širšího okolí hlavní osy, protože měli obavy ze zůstatku 
prostředků na další projekty a vznesl dotaz, zda budou shánět i partnery ze širšího okolí, kteří by 
se k projektu připojili nebo jestli se jedná pouze o hmotné investiční projekty v rámci jejich 
majetku. Mgr. Sittek odpověděl, že v rámci majetku z toho co zmiňoval, je pouze objekt  
Wurmova 11 a kroměřížský zámek, vše ostatní patří jednotlivým farnostem, takže je vše na bázi 
partnerství s ostatními subjekty a je otevřený všem. 

Slovo si převzali JUDr. Malacka a doc. Marešová, zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, aby 
představili další integrované řešení z oblasti vědy, výzkumu a inovace. JUDr. Malacka sdělil, že se 
jim ve spolupráci s dalšími kolegy podařilo ještě lépe zdokonalit partnerství ve vnitřním slova 
smyslu, kdy úsilí FN Olomouc a dalších stakeholderů v oblasti vědy, výzkumu a inovace, bylo 
spojeno pod jednu vlajku, a tou je Univerzita Palackého v Olomouci, která je jednou ze 4 univerzit 
mezinárodně zasíťovaných v ČR. Doc. Marešová sdělila, že si sedli spolu s FN Olomouc a řešili, 
jak nastavit integrované řešení, aby bylo komplexní a pokrylo všechny tři strategické cíle v rámci 
hlavního cíle inteligentní a inovativní ekonomiky. Toto se jim povedlo a zároveň to dostali i na 
jedno území. Představila nejslabší prvky a výsledky, na co by chtěli v rámci integrovaného řešení 
zacílit, včetně digitalizace, podpory podnikání, investic MSP a revitalizace brownfields (představila 
komplexní schéma spolupráce). Sdělila, že v rámci další spolupráce chtějí zlepšit komunikaci se 
subjekty, jako je Flora Olomouc, Korunní pevnůstka, Pevnost poznání, aby došlo k lepší 
informovanosti veřejnosti a popularizaci výsledků vědy a výzkumu. 

Ing. Sršeň vznesl dotaz, jaký je způsob vytváření takovýchto integrovaných řešení, jako 
Olomoucký kraj by totiž chtěli vytvořit integrované řešení sociálně inovativní metropole, rádi by 
zkombinovali různé typy moderních, sociálních služeb v kombinaci IROP, OPZ, apod., zda je to 
možné? Ing. Martinec odpověděl, že to možné je, není určený konečný seznam integrovaných 
řešení. Mgr. Kladivo doplnil, že chtějí oslovit všechny rozhodující stakeholdery tak, jak jsou 
identifikovány v analýze, mezi které Olomoucký kraj rozhodně patří a iniciativu vítají.  

Mgr. Struna, za oddělení strategie a řízení, vznesl dotaz, kdy budou osloveni a jak to vypadá 
s dalšími prezentacemi? Ing. Martinec odpověděl, že se předpokládá, že je budou oslovovat sami 
stakeholdeři se žádostí o integrované řešení v průběhu listopadu a prosince tak, aby kompletní 
strategie ITI OA mohla být schválena na lednovém ŘV ITI OA. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se – 2 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       16/2021/11/ŘV06 
Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
souhlasí 
s integrovanými řešeními dle důvodové zprávy 
a 
s dopracováním integrovaných řešení do grafické podoby. 
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4. Integrovaná územní Strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-
2027 (Prezentace externí zpracovatel) 

 

Mgr. Pelikán předal slovo externímu zpracovateli ISg ITI OA 2021-2027.  

RNDr. Misiaček sdělil, že v období od července do listopadu 2021 byla Integrovaná strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 2021-2027 doplněna o další kapitoly, které vyplývají z požadavků MP 
INRAP (verze 1.0, září 2021), z jednání pracovních skupin pro přípravu integrované strategie, z 
workshopu MMR k ITI ze září 2021 a z následné diskuze a konzultací jednotlivých metropolitních 
oblastí a aglomerací s MMR.  

ISg ITI OA 2021-2027 proto byla doplněna o vizi, vazby problémů a cílů, vazby na strategické 
dokumenty (zpracováno OSTR), analýzu rizik, implementační část (zpracováno ODP)  
a samostatnou přílohu Popis transparentnosti procesu a ošetření střetu zájmu.  

Během této doby došlo na národní úrovni ke schválení návrhů operačních programů, jejichž 
změny bylo nutné promítnout do ISg (zejména do karet opatření). 

Na základě Usnesení č. 14/2021/09/ŘV05 byla dopracována územní (lokální) integrovaná řešení, 
nyní lépe korelující s analýzou stakeholders v Olomoucké aglomeraci. Zpracovaná a projednaná 
integrovaná řešení ORP (Olomouc, Hranice, Konice, Lipník, Litovel, Prostějov, Přerov, Šternberk, 
Uničov) byla mírně upravena a přijata jako řešení měst (namísto ORP) a jejich organizací, tedy 
vybraných rozhodujících stakeholders, kteří mají v území největší potenciál generovat významné 
strategické projekty a integrovaná řešení. 

Ve vazbě na mail nositele ISg ITI OA (odbor dotačních projektů MMOl) ze dne 4. 11. s odkazem 
na Přílohu č. 1 MP INRAP a obdržený výklad MMR ORP k zákazu potenciální vazby mezi 
opatřeními programového rámce (akční plán ISg) a opatřeními strategického rámce ISg, by měla 
být provedena revize rozvržení opatření strategického rámce Integrované strategie ITI Olomoucké 
aglomerace, aby byly eliminovány případné problémy při tvorbě programových rámců (akční plán 
ISg) a monitoringu projektů v monitorovacím systému MS2021+.    

Návrh ISg ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027 bude předložen ke schválení ŘV ITI 19. 1. 2022, 
k projednání Radě města Olomouce v únoru 2022 a schválení Zastupitelstvu města Olomouce 
7. 3. 2022. 

 
Dále bez dotazů. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       17/2021/11/ŘV06 
Integrovaná územní Strategie ITI OA pro období 2021-2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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5.   Alokace ITI OA v OP JAK 2021-2027 

 
Slovo si převzal Bc. Lakomý, tematický koordinátor, k prezentaci dalšího bodu a sdělil,  
že Operační program Jak Amos Komenský (OP JAK) umožní žadatelům z aglomerací realizovat 
projekty v jedné aktivitě, a to SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit  
a zavádění pokročilých technologií, program Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Na projekty 
ITI byla ze strany MŠMT vyčleněna alokace 2,522 mld. celkových způsobilých výdajů, 
dotačních tedy 2,143 mld. Kč. Mechanismus rozdělení této alokace mezi ITI ČR, které mají 
zájem o zapojení do OP JAK, byl ze strany ŘO MŠMT ponechán na jejich vzájemné dohodě. 
S prvním relevantním návrhem přišla Ostrava. Tento návrh rozděloval alokaci OP JAK na 81 % 
(2,048 mld. Kč) alokace pro původních pět ITI (Ostravská metropolitní oblast, Ústecko-
chomutovská, Olomoucká, Hradecko – pardubická a Plzeňská aglomerace) a 19 % (473,5 mil. Kč) 
alokace pro nové ITI (Zlínská, Českobudějovická, Karlovarská a Jihlavská aglomerace).  
U původních ITI by rozdělení alokace vycházelo z výše alokace přidělené v období 2014-2020,  
a to ve výši 75 %. S ohledem na nízkou alokaci Ústecko-chomutovské aglomerace v období 
2014–2020 byl navržen kompenzační bonus 98 %. Nové ITI by si částku 473,5 mil. Kč rozdělily na 
základě interní dohody.  

Tabulka 1: Návrh rozdělení alokace dle Ostravské metropolitní oblasti 

Metropolitní oblast / aglomerace 
Původní alokace 

OP VVV 2014-
2021 (CZV, Kč) 

Navržený klíč 
alokace OP JAK 

2021-2027  
 (CZV, Kč) 

Podíl oproti 

alokaci  

2014-2021 

Podíl 

Ostravská metropolitní oblast  814 000 000 610 500 000 75 % 
2 048 500 000 

Kč 

81 % 

Ústecko-chomutovská aglomerace  309 000 000 301 750 000 98 % 

Olomoucká aglomerace  436 000 000 327 000 000 75 % 

Hradecko-pardubická aglomerace  487 000 000 365 250 000 75 % 

Plzeňská aglomerace  592 000 000 444 000 000 75 % 

Zlínská aglomerace  

 
191 750 000 

 473 500 000 Kč 

19 % 

Českobudějovická aglomerace  

 
191 750 000 

 Karlovarská aglomerace  

 
10 000 000 

 Jihlavská aglomerace  

 
80 000 000 

 CELKEM 2 638 000 000 2 522 000 000 
  

Výše uvedený návrh Ostravské metropolitní oblasti byl pro nositele ITI OA neakceptovatelný, 
protože se neopíral o žádná objektivně měřitelná kritéria a neodrážel výkonnost jednotlivých 
aglomerací/metropolitních oblastí ve vědě a výzkumu, navíc rozděloval jednotlivé ITI na staré  
a nové. Proto nositel ITI OA navrhl vlastní variantu mechanismu rozdělení alokace OP JAK 
(Olomoucká varianta). Tato variant vycházela z dat Českého statistického úřadu v oblasti vědy  
a výzkumu podle krajů k 31. 12. 2019. Bylo vybráno následujících 7 kritérií:  

1. počet obyvatel, 
2. zaměstnanci vědy a výzkumu, 
3. výzkumní pracovníci, 
4. počet pracovišť vědy a výzkumu, 
5. celkové náklady na vědu a výzkum, 
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6. projekt vědy a výzkumu podané v období 2014 – 2020, 
7. náklady na vědu a výzkum – vysoké školy. 

Tato kritéria nejlépe odráží výkonnost realizace vědy a výzkumu v území. Jednotlivá kritéria byla 
zprůměrována a na základě tohoto průměru byla rozdělena alokace. Alokace nebyla rozdělována 
na původní a nové ITI. S Olomouckou variantou sice ostatní ITI plně nesouhlasily, avšak na jejím 
základu bylo v průběhu následujících 4 týdnů na společných jednáních předloženo několik dalších 
návrhů s různými kombinacemi kritérií. V průběhu jednání ani nad jednou z těchto variant 
nepanovala shoda mezi jednotlivými metropolemi/aglomeracemi. Proto s ohledem k nárůstu počtu 
variant a k nemožnosti dojít ke shodě na některé z nich navrhl nositele ITI OA kompromisní 
variantu, která rozdělovala jednotlivé metropole/aglomerace do pásem dle podílu odpovídajících 
jednotlivým kritériím do několika skupin, jelikož několik metropolí/aglomerací se v jednotlivých 
variantách střídalo poměrně těsně. Na základě předchozích variant, olomoucké kompromisní 
varianty a vzájemné diskuzi byla vypracována Ostravskou metropolitní oblastí finální kompromisní 
varianta, na které byla vzájemná shoda mezi jednotlivými ITI kromě Českobudějovické 
aglomerace. Pro tuto kompromisní variantu byla využita následující kritéria:  

1. náklady na vědu a výzkum celkem,  
2. počet výzkumných pracovníků celkem,  
3. náklady na vědu a výzkum – VŠ a vládní sektor,  
4. počet výzkumných pracovníků – VŠ a vládní sektor,  
5. počet obyvatel.  

Postup výpočtu podle těchto kritérií:  

1. výpočet dle kritérií: 

 třetinová váha – náklady na vědu a výzkum (indikátory 1 a 3 v poměru 50:50), 

 třetinová váha – počet výzkumných pracovníků (indikátory 2 a 4 v poměru 50:50), 

 třetinová váha – počet obyvatel, 
2. vyrovnávací mechanismus („fix“): 77 mil. Kč (cca odpovídá podílu použitého fixu u IROPu), 
3. korektivy vzešlé z vyjednávání, ověření alokace s předchozími potenciálně kompromisními 

variantami. 

Tabulka 2: Kompromisní výsledná varianta rozdělení alokace ITI OP JAK 

Metropolitní oblast/aglomerace 
Kompromisní 

varianta + 77 mil. 
Kč fix (Kč) 

Návrh Ústí 
(1+2+5) + fix 

30 mil. Kč (Kč) 

Olomouc návrh 
pásma - 

pro porovnání 
(Kč) 

Kompromis 
(Kč) 

Odhadovaný 
počet 

projektů 

Ostravská metropolitní oblast 568 224 249 571 394 147 519 000 000 560 000 000 5-6 

Olomoucká aglomerace 391 479 674 367 187 657 380 000 000 380 000 000 4 

Hradecko-pardubická 
aglomerace 

378 949 555 402 289 304 380 000 000 379 000 000 4 

Plzeňská aglomerace 340 695 665 352 389 510 380 000 000 340 000 000 4 

Českobudějovická aglomerace 276 983 500 240 268 813 250 000 000 277 000 000 3 

Zlínská aglomerace 206 986 133 237 011 626 250 000 000 237 000 000 3 

Ústecko-chomutovská 
aglomerace 

246 681 224 239 458 943 250 000 000 237 000 000 3 

Jihlavská aglomerace 80 000 000 80 000 000 81 000 000 80 000 000 1-2 
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Karlovarská aglomerace 32 000 000 32 000 000 32 000 000 32 000 000 1 

Celkem 2 522 000 000 2 522 000 000 2 522 000 000 
2 522 000 

000 
30 

Bohužel se pravděpodobně nejedná o konečnou podobu. Českobudějovická aglomerace po 
odsouhlasení všemi stranami opětovaně nesouhlasila a požaduje alokaci ve výši minimálně  
320 mil. Kč a jednání tak budou pokračovat. Nositel ITI OA bude i v následujících jednáních 
nadále obhajovat svou pozici a přidělenou alokaci na základě relevantních kritérií. 

Integrovaná řešení a strategické projekty relevantní pro vědu a výzkum 

Územní integrované řešení 11 Věda, výzkum a inovace může být částečně naplněno projekty, 
které tvoří absorpční kapacitu OP JAK. Celkově se jedná o 7 projektů Univerzity Palackého  
v hodnotě 379,44 mil. Kč dotačních prostředků a 2 projekty Fakultní nemocnice Olomouc  
v hodnotě 110,5 mil. Kč dotačních prostředků. Integrované řešení tak v rámci operačního 
programu Jan Amos Komenský zahrnuje projekty v celkové výši 489,94 mil. Kč dotačních 
prostředků. Prozatímní „vybojovaná“ alokace v OP JAK činí 380 mil. Kč celkových způsobilých 
výdajů, tedy 323 mil. Kč dotačních prostředků. To odpovídá možnosti podpořit zhruba 5 – 6 
projektů. Záleží tedy hlavně na nastavení projektů s ohledem na skutečnou výši jejich celkových 
způsobilých nákladů. Alokace tedy může pokrýt větší část integrovaného řešení. Projekty, které 
nebudou podpořeny prostřednictvím alokace ITI, mohou získat prostředky také z jiných dotačních 
zdrojů.  

Integrované řešení Věda, výzkum a inovace zároveň mohou naplnit projekty tvořící absorpční 
kapacitu OP TAK. Jedná se o 3 projekty Univerzity Palackého v hodnotě 69 mil. Kč dotačních 
prostředků, 1 projekt Inovačního centra Olomouckého kraje v hodnotě 18 mil. Kč dotačních 
prostředků a 2 projekty Fakultní nemocnice Olomouc v hodnotě 133,4 mil. Kč dotačních 
prostředků. Celková výše projektů v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost tak činí 220,4 mil. Kč dotačních prostředků. Jednání o skutečné výši 
přidělené alokace v OP TAK teprve budou probíhat. V současné době pracujeme s odhadem  
180 mil. Kč dotačních prostředků.  

Většina projektů, které mohou naplňovat integrované řešení Věda, výzkum a inovace, může být 
pokryta předběžně alokovanými prostředky výše uvedených operačních programů. Integrovanost 
řešení je tak předběžně zajištěna. 

Dále bez dotazů. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se – 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       18/2021/11/ŘV06 
Alokace ITI OA v OP JAK 2021-2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
aktuální stav vyjednávání alokace v OP JAK. 
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6.   Různé 

Mgr. Pelikán všem poděkoval za účast. Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny 
jednání ŘV ITI OA.  
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 8. 12. 2021 ve 13:00 – per rollam 

o 19. 1. 2022 ve 13:00 

o 23. 2. 2022 ve 13:00 

 

 Úkol Termín Odpovědnost 

    

ZAPSALI: Denisa Válková 10. 11. 2021 

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ: 

Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek 

SCHVÁLILI:  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

Mgr. Matouš Pelikán 
 

 
 

……………………………………..………………… 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

předseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 

 

……………………..……………………….. 
Mgr. Matouš Pelikán 

místopředseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

statutární město Olomouc                                                                                    Stránka 1 (celkem 1)             

USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  
PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 6. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  

DNE 10. 11. 2021 
 

Usnesení 16/2021/11/ŘV06 

Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

souhlasí 

s integrovanými řešeními dle důvodové zprávy 

a 

s dopracováním integrovaných řešení do grafické podoby. 

 

Usnesení 17/2021/11/ŘV06 

Integrovaná územní Strategie ITI OA pro období 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 

 

Usnesení 18/2021/11/ŘV06 

Alokace ITI OA v OP JAK 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

aktuální stav vyjednávání alokace v OP JAK. 

 
 
V Olomouci dne 10. 11. 2021 
 
 
 
…………………………………………….        ……………………………………………. 
       Mgr. Miroslav Žbánek, MPA       Mgr. Matouš Pelikán 
    předseda Řídicího výboru ITI OA         místopředseda Řídicího výboru ITI OA 



      

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
 

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

dne 10. listopadu 2021 
 

 

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI Podpis 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor statutárního města Olomouce 

NE 

JUDr. Martin Major, MBA 

náměstek primátora SMOl 
NE 

Mgr. Matouš Pelikán 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Ing. Otakar Bačák 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Petr Macek 
člen Zastupitelstva města Olomouce 

ANO 

Mgr. František Jura 
primátor statutárního města Prostějova 

NE 

Ing. Petr Měřínský 
primátor statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Jiří Pospíšil 
náměstek primátora statutárního města Prostějova 

ANO 

Mgr. Petr Kouba 
náměstek primátora statutárního města Přerova 

NE 

Mgr. Ivo Slavotínek 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

ANO 

Mgr. Dalibor Horák 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, radní města Uničova 

ANO 

Jiří Kudláček 
starosta města Hranice 

NE 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

ANO 

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 
prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOl 

ANO 

Ing. Marek Podlaha 
předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje 

NE 

Helena Chalánková 
ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově 

ANO 

Ing. Jaroslav Michalík 
předseda představenstva DPMO, a. s.  

ANO 

Ing. Jiří Šabata 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR 

ANO 

Ing. Michal Servus 
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 

ANO 



      

 

Ing. Stanislav Orság 
starosta města Šternberk NE 

Viktor Kohout 
starosta města Litovel 

ANO 

Mgr. Ondřej Vlček 
místostarosta města Lipník nad Bečvou 

ANO 

Ing. Michal Obrusník 
starosta města Konice 

ANO 

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. 
neuvolněný člen Rady Olomouckého kraje ANO 

Mgr. Bc. Štěpán Sittek 
Česká biskupská konference 

ANO 

  

Jméno a příjmení ostatních účastníků jednání Podpis 

Ing. Radovan Sítek 
vedoucí odboru dotačních projektů, SMOl NE 

Ing. Aleš Martinec 
vedoucí oddělení dotačních titulů a strategie ITI, SMOl 

ANO 

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. 
tematický koordinátor ITI OA, SMOl 

ANO 

Bc. Petr Kolář 
tematický koordinátor ITI OA, SMOl ANO 

Bc. Ondřej Lakomý 
tematický koordinátor ITI OA, SMOl ANO 

Ing. Vlastimil Mikulášek 
projektový manažer/metodik ITI OA, SMOl ANO 

Ing. Eliška Horňáčková 
tematická koordinátorka ITI OA, SMOl ANO 

Ing. Lenka Kriegischová 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Řídicí orgán IROP 

NE 

Denisa Válková 
sekretariát ŘV ITI OA 

ANO 

Ing. Radek Dosoudil 
Olomoucký kraj ANO 

Ing. Miroslava Šestáková 
Město Šternberk ANO 

Ing. Lenka Havránek Malenková 
MMOl, OSTŘ ANO 

Ing. Daniel Konczyna 
zpracovatel ISg ITI OA 2021+, BeePartner ANO 

Mgr. Dušan Struna 
MMOl, OSTŘ ANO 

Radim Misiaček 
zpracovatel ISg ITI OA 2021+ ANO 



      

 

Zbyněk Šimánek 
MMR ANO 

Zdeněk Bogoč 
MMOl, OSTŘ ANO 

Mgr. Libor Šamšula 
místostarosta města Šternberka ANO 

Ing. Marie Zezůlková 
MMR ANO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Možnosti financování pro ITI Olomoucké aglomerace 
v období 2021+

Jednání ŘV ITI Olomoucké aglomerace, 10. listopadu 2021, Šternberk



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a její struktura

• schválena usnesením vlády č. 775/2019 ze dne 4. 11. 2019
• struktura: 5 územních a 1 průřezový cíl



Finanční zdroje EU pro období 2021–2027 (2030)



Alokace v programech

Program Resort

OP Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost

MPO

OP Jan Amos Komenský MŠMT

OP Rybářství MZe

OP Životní prostředí MŽP

OP Doprava MD

OP Zaměstnanost+ MPSV

Integrovaný regionální operační 
program

MMR

OP Technická pomoc MMR

OP Spravedlivá transformace MŽP



Strategie metropolitních oblastí/aglomerací (nástroj ITI)

• Integrované územní investice (ITI)

• Nástroj pro rozvoj metropolitních 
oblastí 
a aglomerací → jádrové město 
a obce v zázemí

• Vymezení na bázi funkčních 
vazeb → překonávání
územně-správního členění 
a roztříštěné sídelní struktury

• 13 ITI v ČR



Strategie metropolitních oblastí/aglomerací (nástroj ITI)

• Zpracování integrované územní 
strategie

• Příprava a realizace strategie na 
partnerském principu

• Řešení vybraných témat vedoucí 
k úsporám z rozsahu a zvyšování 
efektivity veřejných zdrojů

• Pro úspěšnou realizaci strategií je 
podmínkou jejich soulad s územními 
plány

Shoda o prioritách 
území

Provázaná
integrovaná řešení

Sledování naplňování 
územní strategie

Komunikace všech 
partnerů v území

Silné strategické a 
projektové řízení měst



Strategie metropolitních oblastí/aglomerací (nástroj ITI)

• Koncentrace prostředků EU fondů až ze 6 programů:

IROP

• 25 mld. Kč

• MŠ, ZŠ, veřejná 
prostranství, 
kultura a 
cestovní ruch

OP D

• 11,1 mld. Kč

• Inteligentní 
dopravní 
systémy, 
infrastruktura 
drážní dopravy

OP TAK

• 1,5 mld. Kč + 
alokace v 
kombinovaných 
výzvách

• Národní 
energetické sítě, 
posílení 
výzkumných a 
inovačních 
kapacit

OP JAK

• Min. 2 % z 
celkové alokace 
OP

• Dlouhodobá 
mezisektrorová
spolupráce

OP ŽP

• 2,25 mld. Kč

• Protipovodňová 
opatření, 
energetické 
úspory

OP Z+

• 1 % z celkové 
alokace OP

• Trh práce, 
sociální 
začleňování

• Na udržitelný rozvoj měst povinně vyčleněno 8 % prostředků EFRR (bude ukotveno 
v Dohodě o partnerství)



Finanční alokace na nástroj ITI v operačních programech

Alokace v EUR

CELKEM VRR PR MRR

IROP SC 1.1 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády 9 995 910 0 4 625 644 5 370 265

SC 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility 314 871 162 0 145 707 800 169 163 362

SC 2.2

Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a 

snížení znečištění 192 165 853 0 88 925 463 103 240 391

SC 4.1

Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 

celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury 229 905 928 0 88 884 554 141 021 374

SC 4.2

Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a 

znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb 91 459 399 0 35 359 366 56 100 033

SC 4.4

Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v 

sociálních inovacích 161 192 739 0 62 319 162 98 873 577

OPD SC 1.2

Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči 

změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility; 35 358 261

SC 3.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility 408 290 248

TAK SC 1.1 Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 61 005 800 0 36 524 871 24 480 929

JAK SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 65 697 962 9 058 318 33 382 029 23 257 615

OP ŽP SC 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 20 363 039 0 9 629 112 10 733 927

SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 2 867 893

SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 53 121 270

SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 13 569 019

Operační 

program

Specifický 

cíl

Název specifického cíle OP



Metodická podpora MMR pro čerpání z EU fondů

Územní dimenze v operačních programech
• tematické vymezení části programů, které budou územně zacíleny

• mj. alokace pro nástroje ITI, CLLD, RAP

Dohoda o partnerství (DoP)
• základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro 

období 2021-2027

• schválena vládou ČR 27. 9.            předložení EK

Operační programy 21-27
• projednávány vládou ČR             předložení EK

• schváleno vládou ČR: OPZ+,OP JAK, OP TAK, OP ŽP, OP TP, IROP, OP D



Metodická podpora MMR pro čerpání z EU fondů

MP INRAP Metodický pokyn účinný od 1. 11. 2021

ITI Vyhlášena výzva k předkládání integrovaných strategií
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR: Realizace 
integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027 
je v plném proudu. Výzvy k před

CLLD Vyhlášena výzva k předkládání integrovaných 
strategií
Hodnocení koncepční části

RAP Pracovní verze – textové části, kritéria, seznamy 
projektů

https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-realizace-integrovanych-nastroju-v-programovem


Národní plán obnovy

https://www.planobnovycr.cz/

https://www.planobnovycr.cz/


Národní plán obnovy – komponenty MMR

1.4.1.6 Demonstrativní 
projekty rozvoje aplikací
pro města a průmyslové 

oblasti (např. 5G)

1. Vertikála Smart City 
(Smart Village/Region)

2. Vertikála Průmysl 4.0.

1,1 mld. Kč

2.8 Regenerace území se 
starou stavební zátěží 

(brownfieldů)

1. Regenerace 
významných strategických 
brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Regenerace brownfieldů ve 
vlastnictví obcí a krajů 

pro nepodnikatelské využití 
(MMR/SFPI)

3. Regenerace brownfieldů ve 
vlastnictví obcí a krajů 

pro podnikatelské využití 
(MPO)

3,3 mld. Kč

4.1. Systémová podpora 
veřejných investic

Pilíř I: Podpora přípravy 
projektů

Pilíř II: Technická, 
metodická a organizační 

podpora systému

2,49 mld. Kč

1.6 Zrychlení a digitalizace 
stavebního řízení

1. Vytvoření 
„Agendového informačního 

systému“

2. Rozvoj a využití datového 
fondu veřejné správy v územním 

plánování

3. Plné využití přínosů 
digitalizace stavebního řízení

4. Zavedení rekodifikace 
stavebního práva do praxe

1,75 mld. Kč



Územní zacílení Národního plánu obnovy

• Podvýbor pro územní dimenzi

• Příprava a průběh implementace NPO

• Zaměření se na komponenty

» s územní dimenzí

» relevantní pro územní partnery (příjemci obce, kraje atd.)



1.4.1.6.: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro 

města a průmyslové oblasti (např. 5G)

• Cílem investice je kapitálová podpora vývoje a nasazování aplikací sítí 5G

• Podpora se soustředí na města, obce a regiony a rovněž na Průmysl 4.0.

• Vertikála Smart City (Smart Village/Region)

Aplikace 5G v oblastech dopravních systémů, osvětlení, zvyšování bezpečnosti občanů, monitorování ovzduší, 
hospodaření s vodou, monitorování lesů atd.

• Vertikála Průmysl 4.0

Digitalizované výrobní linky, robotizované systémy, komunikace D2D, 5G připojení atd.

• Financování z NPO ve výši 1 100 mil. Kč
V roce 2021 a 2022 by měla první podpora směřovat na města zapojená do projektu 5G pro 5 měst

Nejpozději od roku 2023 předpokládáme směřování hlavní části podpory do dalších měst, obcí a regionů a pro 
oblast průmyslu



2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (3,3 mld. Kč)

3,3 mld. 
Kč

1. Regenerace významných strategických 
brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí 
a krajů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI)

3. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí 
a krajů pro podnikatelské využití (MPO)

2000
mil. Kč

800
mil. Kč

500
mil. Kč

15



4.1. Systémová podpora veřejných investic (2 490 mil. Kč)

• Podpora přípravy 150 velkých, chytrých, zelených, digitálních 
projektů (min. 50 mil. Kč)

• Podpora 30 PPP projektů (min. 250 mil. Kč)

Pilíř I: Podpora přípravy projektů (2 334 mil. Kč)

• Analytický SW navazující na ISPZ

• Metodické a školící aktivity

• Koordinační jednotka

Pilíř II: Technická, metodická a organizační podpora systému (166 mil. Kč)



1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení (1 446 mld. Kč)

Cíl: Implementace reformy stavebního práva do praxe dosáhnout zjednodušení, 

zrychlení a zefektivnění procesů přípravy, umisťování a povolování staveb, což 

v konečném důsledku povede ke zlepšení investičního prostředí v ČR a zrychlení 

výstavby. Zkrácení stavebního řízení o dva roky.



Podmínky Národního plánu obnovy

• Časový rámec – projekt musí být podaný do 2023 a dokončený do konce roku 
2025

• "Tagging":

» u rekonstrukce musí dojít ke zvýšení energetické účinnosti budovy,

» u novostaveb musí dojít k výstavbě nové energetické budovy s potřebou primární 
energie (PED), která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie

» dále existuje možnost podpořit přeměnu brownfieldu na přirozené úložiště uhlíku –
les.



Národní dotační tituly MMR 
a programy SFPI



Národní dotační programy v gesci MMR

• Alokace 2022: 3,7 mld. Kč 

• Harmonogram vyhlášení výzev: 
průběžně od 1. října 2021

• Oblasti podpory: 

» Cestovní ruch

» Podpora bydlení

» Územní plán

» Regionální rozvoj 



Národní dotační programy v gesci MMR

» Regionální rozvoj:

Podpora rozvoje regionů 2019+ (2,1 mld. Kč)

▪ Podpora obnovy a rozvoje venkova 

DT A – Podpora obnovy místních komunikací

DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

▪ Podpora obcí s 3 000 až 10 000 obyvateli: 

DT A – Podpora obnovy místních komunikací

DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 



Národní dotační programy v gesci MMR

» Cestovní ruch (200 mil. Kč):

• Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (infrastruktura)

» Podpora bydlení (700 mil. Kč):

• Pečovatelské byty, Komunitní domy seniorů

• Bytové domy bez bariér

• Technická infrastruktura

» Územní plány, Architektonické a urbanistické soutěže (35 mil. Kč)

» Bariéry (15 mil. Kč): 

• Podpora odstraňování bariér v budovách OÚ a DPS (10 mil. Kč)

• Euroklíč (5 mil. Kč)



Programy Státního fondu podpory investic (SFPI)



Administrace: Státní fond podpory investic

Maximální výše podpory (součet dotace a úvěru): 50 mil. Kč

Dotace odstupňovaná dle typu území dle SRR ČR 21+

Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje

Podporované aktivity: demolice, rekonstrukce, výstavba, 
výkup, zelená úprava okolí. 

Regenerací vznikne objekt určený pro účely občanského 
vybavení.

Plánovaná výzva: podzim 2021 (dle platných podmínek)

Od roku 2022 zohlednění podmínek NPO

2. Finanční nástroj pro nepodnikatelské brownfieldy (MMR/SFPI)



Národní dotační zdroje

Financování měst a obcí | Svaz měst a obcí České republiky (smocr.cz)Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumenty (mmr.cz)

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty-(1)
https://www.smocr.cz/cs/cinnost/financovani-obci/financovani-mest-a-obci
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty-(1)


Modernizační fond
www.modernizacni-fond.cz



Finanční zdroje do životního prostředí



Modernizační fond (Státní fond životní prostředí)

Přínosy: 
• rychlejší nástup OZE a nových 

technologií, 
• plnění národních emisních 

cílů a klimatických cílů
• vyšší zaměstnanost a 

ekonomická prosperita státu
• Snížení emisí CO2 a celkové 

zlepšení kvality ovzduší
Alokace: 
• 150 mld. Kč pro ČR na 10 let



Děkuji za pozornost
Marie Zezůlková

ředitelka odboru regionální politiky

marie.zezulková@mmr.cz

mailto:marie.zezulková@mmr.cz

