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Zápis z 14. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2021 - 2027 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ  DATUM 

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  Magistrát města Olomouce, velký 
zasedací sál (Hynaisova 10) 

7. 9. 2022 
11:30 – 15:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 
Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1) Přehled nominací členů Pracovních skupin ŘV ITI OA pro tvorbu programových rámců a 
realizaci ISg ITI OA 2021-2027 
 
2) Interní postupy nositele ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 
 
3) Aktualizace Integrovaných řešení Integrované územní strategie ITI Olomoucké 
aglomerace pro období 2021-2027 
 
4) Harmonogram výzev nositele ITI pro programové období 2021-2027 
 
5) Výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do OPZ +  
 
Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod) 
 
6) Vyhlášení výzev č. 1 (Knihovny IROP), č. 2 (MŠ IROP) a č. 3 (Sociální bydlení IROP) 
nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programového rámce v rámci 
Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 (včetně 
vypořádání připomínek relevantních hodnotících kritérií) 
 
7) Webová aplikace nositele ITI OA pro příjem strategických projektů 2021-2027, nové 
webové stánky Olomoucké aglomerace 
 
8) Populárně naučný dokument (video) revitalizací památek v Olomoucké aglomeraci 
 
9) Různé 
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Náměstek Mgr. Matouš Pelikán, zástupce předsedy ŘV ITI OA Mgr. Miroslava Žbánka, MBA, 

zahájil jednání ŘV ITI. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 17 z 24 členů je přítomno, 

tudíž je ŘV usnášeníschopný. 

 

1. Přehled nominací členů Pracovních skupin ŘV ITI OA pro tvorbu 
programových rámců a realizaci ISg ITI OA 2021-2027 

 

Mgr. Pelikán přistoupil k prvnímu bodu jednání, který se týkal schválení složení celkem 6 

pracovních skupin ŘV ITI OA pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI OA 2021-2027. 

Každá instituce nominovala své členy v termínu do konce července 2022.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       37/2022/09/ŘV14 

Přehled nominací členů Pracovních skupin ŘV ITI OA pro tvorbu programových rámců a 

realizaci ISg ITI OA 2021-2027  

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 
složení pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI OA2021+ dle 

důvodové zprávy. 

 

2. Interní postupy nositele ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 
2021-2027 

 
Slovo si převzal Ing. Radovan Sítek k prezentaci dalšího bodu a seznámil členy s Interními 
postupy ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 (dále jen „interní 
postupy“). 
 
Interní postupy popisují jednotlivé procesy implementace a řízení integrované územní strategie 
Olomoucké aglomerace. Cílem interních postupů je podrobně popsat procesy a činnosti 
vycházející ze závazných postupů Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a 
regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (dále jen “MP INRAP“). MP 
INRAP stanovuje základní požadavky na přípravu, hodnocení, schvalování, realizaci, 
monitorování a vyhodnocování integrovaných územních strategií. 

Nedílnou součástí interních postupů jsou postupy pro výběr strategických projektů do 
programových rámců a posouzení souladu projektového záměru s integrovanou územní 
strategií. Schválené interní postupy jsou nezbytnou podmínkou k realizaci činností vedoucích k 
úspěšné implementaci Strategie ITI OA 2021+. 

Na jednáních ŘV ITI OA byl již představen: 
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- proces přípravy programových rámců, 
- návrh hodnotících kritérií pro výběr projektů do programových rámců, která měli členové ŘV ITI 

možnost upravit a doplnit do 31. 7. 2022. 

(Vypořádání připomínek ke kritériím prvních výzev a samotný návrh prvních výzev nositele ITI 

pro předkládání strategických projektů do programových rámců bylo následně předmětem bodu 

č. 6 jednání ŘV.) 

Zjednodušený model přípravy programových rámců - zelenou barvou jsou již realizované 
aktivity, příp. aktivity projednávané na tomto ŘV:  

05/2022 Představení procesu přípravy programových rámců (PR) Sekretariát ITI 

   

06/2022 
První návrh kritérií pro posouzení strategických projektů (SP) do 

PR 
Sekretariát ITI 

   

07/2022 Úprava a doplnění hodnotících kritérií  Členové ŘV 

   

do 09/2022 
Aktualizace územních integrovaných řešení 1-12 a finalizace 

hodnotících kritérií 
Stakeholdeři/ŘV/ 

Sekretariát 

   

od 09/2022 
Příprava, schvalování a vyhlašování výzev na předkládání SP do 

PR, vč. kritérií (vazba na vyhlášení výzev ŘO) 
ŘV 

   

od 10/2022 
Hodnocení projektových záměrů a vytvoření seznamu 

strategických projektů do programového rámce 
PS a ŘV 

   

1Q/2023 Návrh a schválení programového rámce ŘV 

   

1Q/2023 
Schválení PR v Zastupitelstvu města Olomouce a předložení PR 

do výzvy řídicího orgánu   
ZMO/sekretariát ITI 

   

1Q/2023 Schválení PR řídicím orgánem a vydání akceptačního dopisu ŘO 

 

Dále Ing. Sítek vysvětlil, jaký je další krok při přípravě programových rámců. Tímto krokem je 
hodnocení projektových záměrů a vytvoření seznamu strategických projektů do 
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programového rámce a návrh a schvalování programového rámce.  

Než se projektový záměr dostane k hodnocení, předchází tomu několik dalších kroků, které musí 
jak nositel ITI, tak předkladatel projektového záměru provést. Ze strany nositele ITI se jedná o: 

- přípravu a schválení harmonogramu výzev, viz bod č. 4 
- přípravu a zprovoznění webové aplikace nositele ITI OA pro období 2021-2027, viz bod 7. 
- vyhlášení výzvy – viz bod č. 6. 

Předkladatel bude následně podávat projektový záměr prostřednictvím webové aplikace nositele 

ITI. Zjednodušené schéma kroků, které vedou k procesu hodnocení projektových záměrů 

podaných do výzvy nositele ITI: 

 

 

Hodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI OA 

1. Kontrola formálních náležitostí tematickým koordinátorem 

Po ukončení výzvy provádí příslušný tematický koordinátor kontrolu formálních náležitostí. 

Tematický koordinátor může vrátit předkladateli projektový záměr k doplnění u opravitelných 

kritérií. V tom případě předkladatel doplní projektový záměr a znovu odešle nositeli přes 

webovou aplikaci, zpravidla do 5 pracovních dnů od vyzvání příslušným tematickým 

koordinátorem. V opačném případě zůstane projektový záměr ve stavu neodeslaném, tudíž 

nerelevantním pro danou výzvu. Od administrace projektového záměru může předkladatel 
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v kterékoli fázi odstoupit, a to na základě písemného oznámení. 

 

2. Předběžné hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou 

Projektové záměry a jejich zařazení na seznam strategických projektů v programovém rámci 

následně projednává pracovní skupina (PS). Na jednání PS mohou být přizvání i zástupci 

předkladatele projektového záměru. O pozvání předkladatelů rozhodne příslušný tematický 

koordinátor nebo členové PS. V tom případě obdrží předkladatelé pozvánku v dostatečném 

předstihu před konáním PS.  

Členové pracovní skupiny provádí předběžné vyhodnocení předložených projektových záměrů 

podle kritérií přijatelnosti (hodnocení ANO/NE) uvedených ve výzvě nositele ITI. K tomuto účelu 

budou sloužit kontrolní listy k jednotlivým kritériím. Do předběžného vyhodnocení projektového 

záměru pracovní skupinou bude doplněn komentář k negativně hodnoceným kritériím. Kladně 

hodnocené projektové záměry v rámci hodnocení přijatelnosti se klasifikují pro zařazení na 

seznam strategických projektů v programovém rámci. Předběžné hodnocení PS bude sloužit 

jako doporučení pro následné hodnocení projektových záměrů na ŘV ITI. 

 

3. Hodnocení projektových záměrů ŔV ITI 

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA) bude posuzovat jednotlivé projektové 
záměry na základě kritérií pro výběr projektů do programového rámce, které jsou přílohou č. 1 
výzvy.  
V případě negativního výsledku posouzení může být na základě rozhodnutí ŘV ITI OA záměr 
vrácen k přepracování předkladateli. Projekt lze vrátit k přepracování pouze jednou. Lhůta pro 
přepracování činí zpravidla 10 pracovních dnů.  

Projektové záměry, které neuspěly v hodnocení ŘV ITI OA, obdrží negativní Vyjádření ŘV ITI 
OA prostřednictvím webové aplikace nositele ITI OA.   

V případě shodného počtu bodů v rámci věcného hodnocení rozhoduje o pořadí datum a čas 
podání projektového záměru do webové aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy nositele 
ITI. Upřednostněny budou v tomto případě ty projektové záměry, které nebyly v žádné fázi 
hodnocení vráceny k dopracování. Rozhodovat může i jiný parametr charakteristický pro dané 
opatření.  

Výsledkem jednání ŘV ITI OA bude Seznam kladně hodnocených strategických projektů 
seřazených podle počtu získaných bodů v bodovém hodnocení, který bude součástí 
programového rámce.  

Projektové záměry, které jsou součástí programového rámce, musí obsahovat název a popis 
projektu, žadatele projektu, rozpočet, termíny realizace, stav přípravy a popis integrovanosti. 
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4. Návrh programového rámce ŘV ITI 

Poté, co budou vytvořeny seznamy projektů pro všechna opatření strategie financovaná 
z daného operačního programu, se může dotvořit programový rámec. Ten bude obsahovat, 
kromě seznamu projektů, i plnění finančních a věcných milníků. 

V Seznamu kladně hodnocených strategických projektů bude vyznačena čára u posledního 
projektu do 100% alokace daného opatření. V kompetenci ŘV ITI je navýšit požadovanou 
podporu z EFRR rovnoměrně všem projektům v seznamu tak, aby bylo projekty kryto 100% 
alokace na opatření. V seznamu strategických projektů bude také zřetelně vyznačen první 
projekt přesahující alokaci na opatření.   

Na základě schváleného seznamu pověří ŘV ITI sekretariát ITI vypracováním návrhu 
samotného programového rámce. Sekretariát ITI předkládá návrh programového rámce na 
nejbližší možné jednání ŘV ITI. Výsledkem procesu je ŘV ITI schválený návrh programového 
rámce, vč. příloh.  

 

5. Schválení programového rámce ZMO 

Seznam strategických projektů je přílohou programového rámce, který schvaluje Zastupitelstvo 
města Olomouce (ZMO). 

ZMO schvaluje projekty v seznamu do 100 % alokace daného opatření a případně rezervu.  
Tu zpravidla tvoří první projekt přesahující alokaci opatření, max. do výše 130 % alokace 
opatření. Projekty, které se na seznam nedostanou, obdrží po jednání ZMO negativní Vyjádření  
ŘV ITI OA z důvodu převisu projektů nad alokaci opatření, resp. alokaci výzvy.     

V době před schválením konečného Seznamu strategických projektů v ZMO nesmí být 
předkládaný projektový záměr v pozitivním stavu v individuální výzvě, což žadatel dokládá 
čestným prohlášením v projektovém záměru.  

Projekty uvedené na Seznamu strategických projektů v programovém rámci předkládají plnou 
verzi žádosti o podporu do ISKP21+. Povinnou přílohou žádosti je vyjádření nositele ITI OA o 
souladu strategického projektu s integrovanou strategií. Schvalování programových rámců 
v ZMO se předpokládá v prvním čtvrtletí 2023. 

Po schválení strategických projektů v programovém rámci na ZMO, resp. po schválení 
programového rámce příslušným řídicím orgánem, bude ověřován soulad strategických projektů  
s koncepční částí strategie a programovým rámcem.  

Výsledkem ověřování souladu bude vydání Vyjádření ŘV ITI OA o souladu strategického 
projektu s integrovanou územní strategií ITI Olomoucké aglomerace (dále jen „vyjádření ŘV 
ITI“). 

Vyjádření ŘV ITI bude vydáváno na základě vyzvání žadatelů k aktualizaci strategických 
projektů. Toto vyzvání bude mít časově omezenou platnost (první cca 2 roky, další cca 1 rok). 
Podmínkou pro vydání vyjádření ŘV ITI bude vydaný veřejnoprávní akt s nabytím právní 
moci umožňující realizaci projektu ze seznamu strategických projektů.  
 

Ing. Sítek upozornil, že k 30. 6. 2025 je nutné naplnit finanční milník IROP ve výši 17 % alokace 
(což je cca 350 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že první vyjádření ŘV ITI se bude vydávat cca 
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v květnu 2023 a následně budou projekty procházet celým procesem hodnocení ze strany ŘO 
OP, budou zbývat přibližně 2 roky na to, aby byl finanční milník naplněn. Dále uvedl, že 
aktualizace programových rámců by mohla být asi 1x za rok. V rámci aktualizace se může stát, 
že některé projekty odstoupí, mohou se změnit rozpočty apod. Delší proces je vymyšlený tak, 
aby měli žadatelé možnost se rozhodnout, zda půjdou do individuálních výzev, které jsou 
připravovány před výzvami ITI. Problém by nastal tehdy, pokud by se rozhodli žadatelé podat 
projekt do individuální výzvy a zároveň i do výzvy ITI. V případě, kdy žadatelé uspějí 
v individuální výzvě a odstoupí z výzvy ITI, způsobí to možnou ztrátu části alokace a tím by se 
nemuselo dostat na ty méně připravené projekty. 

Ing. Sítek předal slovo Ing. Mikuláškovi, který doplnil, že Interní postupy nositele ITI OA vychází 
z MP INRAP Ministerstva pro místní rozvoj. Jednotlivé postupy, které jsou v metodickém pokynu 
popsány, jsou v podstatě rozpracováním implementační části, která byla schválena v koncepční 
části strategie. Je tam popsána implementační struktura, řízení samotné strategie, řízení 
lidských zdrojů, rizik, finanční řízení, archivace nebo i řešení stížností. 

Mgr. Vlček vznesl dotaz, zda se tedy počítá s tím, že cca v březnu 2023 by do ZMO šlo 
schválení programových rámců. Do té doby budou vypsány výzvy na všechna opatření a až do 
samotného schválení lze předkládat projekty do individuálních výzev. Předpokládá tedy, že 
projekty, které už jsou touto dobou připravené, mají šanci uspět v celostátních výzvách, tím se 
ale programový rámec IROP, který bude složený z připravených projektů a v tu dobu nejspíš již 
podpořených ze strany celostátních individuálních výzev, může zhroutit. Ing. Sítek odpověděl, že 
jsou si tohoto rizika vědomi a nesmí nastat situace, že vytvořený seznam projektů, které tam 
zůstanou, nenaplní alokaci 100 %. Pokud by se tak přesto stalo, musela by se vyhlásit další 
výzva, případně by se navýšil rozpočet zbývajícím projektům tak, aby 100% alokaci naplnili. 
Zmínil také, že je důležité si dávat pozor na duplicitu. Tomu pomůže také to, že výzvy ITI se 
budou vyhlašovat cca do měsíce od vyhlášení výzev individuálních. Do té doby by mělo být už 
známo, který žadatel uspěl nebo neuspěl v individuální výzvě.  

Mgr. Pelikán doplnil, že bude nutné si hlídat termíny a na základě nich se žadatelé budou muset 
včas rozhodnout, jestli zůstanou v individuální výzvě nebo výzvě ITI. Mgr. Slavotínek zmínil, že 
se obává, že na projektech bude finanční přetlak. Plány se stavěly na absorpční kapacitě více 
než před půl rokem a mezitím už jsou projekty finančně někde jinde. Je tedy žádoucí připravené 
projekty uplatnit co nejvíce v individuálních výzvách.  

Mgr. Pelikán vznesl dotaz, jestli se musí programový rámec schvalovat pouze jedním 
zastupitelstvem, jako celek, jestli není možné část opatření strategie s připravenými projekty 
schválit v předstihu, aby mohli žadatelé předkládat projekty do výzev řídicího orgánu a čerpat 
alokaci. Ing. Sítek odpověděl, že to nelze. Postupné schvalování programových rámců bylo ze 
strany ŘO IROP zamítnuto, i přes opakované výzvy ze strany nositelů ITI. 
 
Dále bez dotazů. 

Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       38/2022/09/ŘV14 
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Interní postupy nositele ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
a 
schvaluje  
Interní postupy nositele ITI pro implementaci Integrované územní strategie Olomoucké 
aglomerace 2021-2027. 
 
 

3. Aktualizace Integrovaných řešení Integrované územní strategie ITI 
Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

 
Předseda výboru Mgr. Žbánek předal slovo Bc. Kolářovi, tematickému koordinátorovi, který 
pokračoval v prezentaci dalšího bodu.  

Bc. Kolář sdělil, že v návaznosti na přípravu kritérií pro výběr projektů do programových rámců 
sestavovali v průběhu června klíčový stakeholdeři seznam jednotlivých strategických projektů.  

Sekretariát ŘV ITI OA jednotlivé seznamy zpracoval do souhrnné tabulky, jejíž součástí byla 
taktéž zpětná vazba konfrontující předložené strategické projekty s alokací opatření a 
připraveností jednotlivých akcí. Tento seznam byl zaslán stakeholderům pro revizi a následné 
finální schválení seznamu strategických projektů v relevantních orgánech.  

V průběhu srpna byly pak jednotlivé seznamy aktualizovány a popř. upravovány dle posouzení 
rizik jednotlivých strategických projektů. Nositelé jednotlivých územních integrovaných řešení 
tyto seznamy zaslaly na sekretariát ŘV ITI OA. Následně budou seznamy těchto projektů 
zveřejněny na webových stránkách www.olomoucka-aglomerace.eu a využity k bonifikaci 
v rámci hodnocení v jednotlivých výzvách do programových rámců. 

Seznamy strategických projektů je možné změnit ze strany jejich nositelů a o jednotlivých 
změnách bude ŘV ITI OA informován. 

 

Vlajkový projekt pro Evropskou komisi 

Dále Bc. Kolář členy seznámil s požadavkem Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na nositele 
ITI na zaslání min. 1 vlajkového projektu za každou aglomeraci/metropolitní oblast. Projekt bude 
uveden v příloze č. 3 Programového dokumentu IROP. Uvedení jednoho projektu za každou 
aglomeraci/metropolitní oblast si vyžádala Evropská komise.  

Vzhledem k tomu, že nositel ITI Olomoucké aglomerace ještě neprovedl finální výběr projektů do 
programových rámců, navrhl sekretariát ITI odeslat dlouhodobě konzultovaný, připravovaný a 
dostatečně reprezentativní projekt Fort XVII, Olomouc. Projekt je součástí ÚIŘ 11 Věda, výzkum, 
inovace a kombinuje financování z 3 operačních programů: 

- IROP (projekt Muzeum zdraví – historie a budoucnost – k zaslání MMR) 
- OP JAK (projekt Nové technologie pro digitální zdravotnictví) 
- OP TAK (projekt Vybudování zázemí pro Centrum rozvoje technologií a inovací ve zdravotnictví). 

 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
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Mgr. Žbánek vznesl dotaz, jak je na tom tento projekt s projektovou přípravou. Bc. Lakomý, 

tematický koordinátor odpověděl, že nyní je vyhlášena veřejná zakázka na výběr zpracovatele 

projektové dokumentace, co se týče stavební části Fortu. Co se týká projektů vědecko-

výzkumné části, která je v rámci tohoto řešení na Fakultní nemocnici Olomouc, tam se stavební 

příprava neřeší. Ing. Sítek doplnil, že k tomuto projektu přistupovali takovým způsobem, že 

pokud se podaří zrealizovat tak, jak je to prezentováno, mohl by projekt získat zdroje ze tří 

operačních programů, což jsou pro Evropskou komisi právě ty projekty, které by se přes 

integrované nástroje měly podporovat – jsou alokovány prostředky přes ITI na realizaci projektů, 

kde dochází k financování z více zdrojů.  

 

Mgr. Slavotínek vznesl dotaz, co by se stalo v případě, pokud by řešení Fakultní nemocnice 

Olomouc na jednáních nenalezla? Co se stane s projektem, když je projekt definován včetně 

části muzejní? Ing. Sítek odpověděl, že by se nejspíš nic nezměnilo. Když by se realizovala jen 

část projektu, i Evropská komise je schopná přihlédnout ke komplikacím – jako příklad uvedl 

náročný projekt města Pardubice, kdy se zrealizovala pouze asi polovina projektu a další částí 

pokračovali až v dalším období. Prezentují to tedy jako projekt, kterého by chtěli za ideálních 

podmínek dosáhnout. Mgr. Pelikán informoval, že na konci srpna proběhlo jednání v Praze se 

zástupci státu, kde Ministerstvo zdravotnictví tento projekt Fakultní nemocnici Olomouc 

posvětilo, může tento projekt tedy dále zpracovávat a ucházet se o dotaci. Ing. Sítek doplnil, že 

muzeum zdraví je pouze jedna část projektu, ale počítá se i s vybudováním zázemí pro rozvoj 

technologie z OP TAK a současně na to navazují aktivity z měkkých projektů. 

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       39/2022/09/ŘV14 

Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
a souhlasí  
s finální podobou územních integrovaných řešení  
a souhlasí  
se zasláním projektu Fort XVII, Olomouc – Muzeum zdraví na Ministerstvo pro místní rozvoj jako 
vlajkového projektu Olomoucké aglomerace. 
 
 

4.   Harmonogram výzev nositele ITI pro programové období 2021-2027 

Slovo si převzal Ing. Mikulášek, metodik ITI, aby představil harmonogram výzev, který nositel 

zpracovává v souladu s interními postupy ITI. Harmonogram obsahuje seznam plánovaných 
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výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace pro předkládání strategických projektů do 

programových rámců pro jednotlivá opatření integrované strategie. Harmonogram je připravován 

v návaznosti na zveřejněné harmonogramy výzev pro ITI příslušených řídicích orgánů 

operačních programů. 

Předložený harmonogram je navržen pro první výzvy nositele na opatření integrované strategie 

financovaná z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu 

Doprava (OPD). V harmonogramu jsou uvedeny výzvy na 11 opatření (aktivit) z celkem 14 

opatření financovaných prostřednictvím IROP, které budou vyhlašovány do konce roku 2022. 

Výzvy na zbylá 3 opatření budou vyhlášena až v r. 2023. V harmonogramu jsou uvedeny rovněž 

termíny plánovaných výzev ŘO IROP a ŘO OPD pro ITI. Projektové záměry, které projdou 

úspěšně hodnocením v rámci výzev nositele ITI a budou uvedeny na seznam strategických 

projektů schválených Zastupitelstvem města Olomouce, se budou moci ucházet o dotaci v rámci 

výzev ŘO OP pro ITI. Jako přílohu žádosti budou předkládat vyjádření ŘV ITI o souladu 

projektového záměru s integrovanou územní strategií Olomoucké aglomerace. 

IROP je z operačních programů při přípravě výzev nejpokročilejší. Další operační programy jej 

budou následovat a v návaznosti na to bude harmonogram výzev nositele ITI průběžně 

aktualizován.  

Harmonogram výzev schvaluje ŘV ITI a následně je zveřejněn na webových stránkách nositele 
ITI. Frekvence zpracování harmonogramu bude uzpůsobena potřebám implementace 
jednotlivých opatření integrované strategie. 

Dále bez dotazů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       40/2022/09/ŘV14 

Harmonogram výzev nositele ITI pro programové období 2021-2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
Harmonogram výzev nositele ITI OA pro programové období 2021-2027 platný k 7. 9. 2022. 
 

 

5.   Výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do OPZ+ 

Předseda výboru předal slovo Bc. Lakomému, tematickému koordinátorovi. Tento bod navazoval 
na 2 materiály zpracované pro jednání ŘV ITI k problematice výběru strategických projektů do 
OP Zaměstnanost+ (OPZ+). Jednalo se o materiály předkládané na únorovém zasedání ŘV ITI  
a březnovém zasedání ŘV ITI. Z těchto materiálů vyplývaly úkony vedoucí k výběru 
strategických projektů ITI OA pro OPZ+.  
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V době od 3. 3. 2022 do 17. 3. 2022 byly vyhlášeny 2 výzvy k předkládání projektových námětů 
do opatření 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh 
práce  
a 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb integrované územní strategie.  
 
Dne 30. 3. 2022 byl seznam projektových námětů z výzev nositele předložen k projednání ŘV 
ITI (bez hodnocení) a zaslán na předběžné hodnocení ŘO OPZ+ (s komentáři ŘV ITI). Na 
základě tohoto předběžného hodnocení mohlo být zahájeno vyjednávání nad rozdělením 
disponibilní alokace mezi metropolemi/aglomeracemi.  

 

5.1 Stanovení alokace z OPZ+ pro ITI Olomoucké aglomerace 

ŘO OPZ+ dlouhodobě avizoval celkovou alokaci pro ITI pro jednotlivé SC následovně: 

- v případě SC 1.1 je pro realizaci projektů ITI v rámci výzev vyčleněna indikativní alokace ve výši  
250 mil. Kč (tj. 2 % z SC 1.1 včetně spolufinancování). 

- v případě SC 2.1 je pro realizaci projektů ITI v rámci výzev vyčleněna indikativní alokace ve výši 
254,8 mil. Kč (tj. 2 % z SC 2.1 včetně spolufinancování). 

Na základě jednání na úrovni nositelů byla stanovena alokace pro jednotlivé 
metropole/aglomerace.  

Tabulka 1 Rozdělení alokace OPZ+ 

Aglomerace/metropole 
Výsledná alokace SC 1.1 

(CZV) 

Výsledná alokace SC 2.1 
(CZV) 

Alokace celkem 1.1/2.1 
(CZV) 

ÚChA 51 938 000 Kč 40 873 500 Kč 92 811 500 Kč 

Olomouc 37 694 500 Kč 26 700 000 Kč 64 394 500Kč 

Brno 20 000 000 Kč 38 942 000 Kč 58 942 000 Kč 

Ostrava 38 590 000 Kč 14 069 000 Kč 52 659 000 Kč 

Liberec 15 973 500 Kč 34 590 000Kč 50 563 500 Kč 

Jihlava 9 000 000 Kč 38 781 000 Kč 47 781 000 Kč 

Mladá Boleslav 14 609 500 Kč 31 414 500 Kč 46 024 000 Kč 

Plzeň 26 037 000 Kč 16 002 500 Kč 42 039 500 Kč 

České Budějovice 20 159 500 Kč 6 900 000 Kč 27 059 500 Kč 

Karlovy Vary 15 998 000 Kč 6 527 500 Kč 22 525 500 Kč 

Celkem 250 000 000,00 Kč 254 800 000,00 Kč 504 800 000 Kč 

Model rozdělení alokace v SC 1.1 (opatření ISg 2.2.1) a SC 2.1 (opatření ISg 2.3.1) 

Jako hlavní východisko byla brána absorpční kapacita projektových námětů kladně 
hodnocených ze strany ŘO OPZ+ (75%). Dále byla zohledněna i potřebnost realizace projektů 
prostřednictvím sociálního ukazatele (25%). V případě SC 1.1 byl vybrán sociální ukazatel míra 
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nezaměstnanosti na úrovni kraje, která byla procentuálně snížena na základě poměru počtu 
obyvatel dané metropole/aglomerace vůči kraji. V případě SC 2.1 byly vybrány následující 
sociální ukazatele dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby se 
zdravotním postižením.  

Výše sociálních ukazatelů je brána na úrovni daného kraje a byla procentuálně snížena na 
základě poměru počtu obyvatel dané metropole/aglomerace vůči kraji. Výsledné rozdělení 
alokace bylo ještě solidárně upraveno ve vztahu k aglomeracím s jedním projektem (Brno, 
Mladá Boleslav, Jihlava, České Budějovice, Karlovy Vary, Ostrava). 

 

5.2  Hodnocení projektů řídicím orgánem OPZ+ a Vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu 
s integrovanou strategií 

Bc. Lakomý členy seznámil s konečným seznamem projektových námětů pro OPZ+ a způsobem 
vydání vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu s integrovanou strategií těmto projektům (dále jen 
vyjádření ŘV ITI). Vyjádření ŘV ITI je nezbytnou přílohou žádosti o podporu v rámci výzvy ŘO 
OPZ+ pro ITI.  

 
5.2.1 Hodnocení v rámci opatření 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou 
nezaměstnaností na trh práce  

Do výzvy nositele ITI OA ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných projektů bylo 
podáno celkem 8 projektových námětů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 142,8 mil. Kč. 
Projektové náměty byly hodnoceny ze strany ŘO OPZ+ ve dvou kolech. Řídicí orgán OPZ+ 
provedl posouzení projektových námětů na základě 2 kritérií: 

Tabulka 2 Kritéria ŘO OPZ+ 

Č. Kontrolní otázka Ano Ne Komentář (povinný 
v případě odpovědi 
NE) 

1. Soulad se specifickým cílem OPZ+ v rámci jehož 
by měl být projekt realizován a jeho věcným 
zaměřením (aktivity, cílové skupiny) 

   

2. Soulad projektu s integrovanou strategií a jeho 
vazba na jiné projekty ITI (integrovanost řešení). 

   

Hodnocení probíhalo od 03/2022 do 06/2022.  

V případě, že projektový námět obdržel v rámci hodnocení ŘO OPZ+ v jedné z kontrolních 
otázek „NE“, měl předkladatel možnost jej přepracovat a znovu finalizovat. Tyto opravené 
projektové náměty byly znovu hodnoceny ze strany ŘO OPZ+.  

Strategické projekty ITI OA budou podpořeny v rámci specifických výzev OPZ+, které budou 
vyhlášeny od října 2022 do května 2023. Výzvy budou průběžné, v rámci výzev budou vyčleněny 
dílčí alokace pro jednotlivé nositele ITI (viz tabulka č. 1).  
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Vyjádření ŘV ITI OA 

V rámci opatření 2.2.1 bylo podáno a kladně hodnoceno ze strany ŘO OPZ+ celkem 8 
projektových námětů za 115,9 mil. Kč celkových způsobilých nákladů. Alokace na opatření činí 
37,69 mil. Kč. Na první pohled je vidět výrazný převis požadavků území nad alokací 
operačního programu.  

ŘO OPZ+ opakovaně doporučuje nositelům ITI prioritizovat projektové náměty jednak z důvodu 
snížení absorpční kapacity projektů ITI a v neposlední řadě proto, aby byly vybrány projekty, 
které nejlépe naplní integrované územní strategie. Zároveň však nestanovil jednoznačný postup, 
jak to mají nositelé ITI provést (pozn. ŘO OPZ+ nepostupuje při výběru projektů podle MP 
INRAP).  

Požadavky na projekty, které nejlépe naplní ITI Olomoucké aglomerace, definoval nositel ITI již 
ve výzvě ke sběru projektových námětů v březnu 2022. Preference vychází z Analýzy problémů, 
rozvojových potřeb a potenciálů území uvedené v koncepční části ISg. Na základě této analýzy 
byla stanovena preference projektů, které budou zaměřeny hlavně na vzdělávání osob 
ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce, včetně přípravy na samostatně 
výdělečnou činnost, a dále poradenství, motivační aktivity a realizaci odborných praxí a stáží. 
Tato preference byla vyjádřena prostřednictvím komentáře nositele ITI OA, která byla součástí 
Seznamu všech plánovaných projektů, který byl zaslán ŘO OPZ+ spolu s projektovými náměty 
k hodnocení.  

Vzhledem k tomu, že: 

- již proběhla výzva nositele ITI v březnu a hodnocení ŘO OPZ+ a tudíž není účelné a efektivní 
vyhlašovat další výzvu nositele ITI 

- je v zájmu nositele ITI podpořit projekty, které nejlépe naplní Strategii ITI OA a uspějí v rámci 
podmínek stanovených ŘO OPZ+ po opravách. 

navrhl sekretariát ITI následující postup pro vydávání vyjádření ŘV ITI OA o souladu projektu 
s integrovanou strategií pro opatření 2.2.1 ITI OA: 

- vyjádření o souladu bude vydáno všem projektovým námětům úspěšně hodnoceným ze strany 
ŘO OPZ+ 

- vyjádření o souladu bude vydáváno projektům s časovým odstupem ve 3 vlnách, přičemž časový 
odstup mezi vydáním jednotlivých vyjádření bude činit 2 měsíce, 

- v první vlně bude vydán soulad projektům, které: 
o naplnily preference nositele ITI OA v rámci výzvy nositele ITI,  
o byly kladně hodnoceny již v prvním kole hodnocení ŘO OPZ+, 

- v druhé vlně bude vydán soulad projektům, které: 
o jsou v nesouladu se specifiky definovanými výzvou nositele ITI OA  
o byly kladně hodnoceny již v prvním kole hodnocení ŘO OPZ+, 

- v třetí vlně bude vydán soulad projektům, které: 
o byly kladně hodnoceny až v druhém kole hodnocení ŘO OPZ+. 

Postupné vydávání vyjádření ŘV ITI umožní projektům, které nejlépe naplnily podmínky nositele 
ITI a ŘO OPZ+ podat projektové záměry jako první k hodnocení do výzvy ŘO OPZ+. Současná 
alokace umožní podpořit projekt i z druhé vlny. Projekty předložené do výzvy ŘO OPZ+ projdou 
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následně standardním hodnocením ŘO podle pravidel OPZ+. V případě krácení ze strany ŘO 
OPZ+, odstoupení projektů apod., může dojít k uvolnění alokace (příp. i z jiného ITI) pro další 
projekty s kladným vyjádřením z 2. a 3. vlny. Pro všechny projektové náměty v rámci výzvy 
nositele ITI zároveň platí, že mají možnost ucházet se o dotaci i ve výzvě ŘO OPZ+ 
pro individuální, nikoli integrované, projekty. 

Název 
projektu 

Název 
předkladatele 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (Kč) 
Komentář nositele ITI OA 

1. kolo 

hodnocení 
2. kolo 

hodnocení 

Nastartuj svou 
kariéru 

Centrum pro 
rozvoj a 
podporu 
regionů, o.p.s. 

16 975 313 

Předložený projektový námět je v souladu s dalšími specifiky výzvy ke 
sběru projektových námětů. 

ANO - 

Máme práci !!! 
2022+ 

Regionální 
agentura pro 
rozvoj střední 
Moravy 

12 986 995 

Předložený projektový námět je v souladu s dalšími specifiky výzvy ke 
sběru projektových námětů. 

ANO - 

Lepší začátek EDU institut, z.s. 13 582 286 

Předložený projektový námět není v souladu s Dalšími specifiky výzvy. V 
rámci projektového námětu předkladatel plánuje realizovat aktivitu 
Dotované zaměstnání, která není v souladu s doporučením pro projekty 
uvedeným v části výzvy Další specifika výzvy, Zaměření projektového 
námětu v rámci ITI OA. Konkrétně projektové náměty by měly být s 
ohledem na potřeby definované v Analýze problémů, rozvojových potřeb 
a potenciálu území Integrované územní strategie ITI Olomoucké 
aglomerace 2021-2027 zaměřeny hlavně na vzdělávání osob ohrožených 
dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce, včetně přípravy na 
samostatně výdělečnou činnost, a dále poradenství, motivační aktivity a 
realizaci odborných praxí a stáží. 

ANO - 

Stále ve hře EDU institut, z.s. 17 028 346 

Předložený projektový námět není v souladu s Dalšími specifiky výzvy. V 
rámci projektového námětu předkladatel plánuje realizovat aktivitu 
Dotované zaměstnání, která není v souladu s doporučením pro projekty 
uvedeným v části výzvy Další specifika výzvy, Zaměření projektového 
námětu v rámci ITI OA. Konkrétně projektové náměty by měly být s 
ohledem na potřeby definované v Analýze problémů, rozvojových potřeb 
a potenciálu území Integrované územní strategie ITI Olomoucké 
aglomerace 2021-2027 zaměřeny hlavně na vzdělávání osob ohrožených 
dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce, včetně přípravy na 
samostatně výdělečnou činnost, a dále poradenství, motivační aktivity a 
realizaci odborných praxí a stáží. 

ANO - 

Aktivní život 
po 50+ 
nekončí! 

MS - promo 
engineering 
s.r.o. 

7 279 000 

Předložený projektový námět není v souladu s Dalšími specifiky výzvy. V 
rámci projektového námětu předkladatel plánuje realizovat aktivitu 
Podpora pracovního místa, která není v souladu s doporučením pro 
projekty uvedeným v části výzvy Další specifika výzvy, Zaměření 
projektového námětu v rámci ITI OA. Konkrétně projektové náměty by 
měly být s ohledem na potřeby definované v Analýze problémů, 
rozvojových potřeb a potenciálu území Integrované územní strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 2021-2027 zaměřeny hlavně na vzdělávání osob 
ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trhu práce, včetně přípravy 
na samostatně výdělečnou činnost, a dále poradenství, motivační aktivity 
a realizaci odborných praxí a stáží. 

ANO - 

Akcelerátor na 
podporu 
zaměstnanosti 
osob v 
kulturně-
kreativním 
průmyslu v ITI 

Asociace 
romských 
hudebních 
umělců v ČR z.s. 

18 968 400 
 

po úpravách 
10 125 908 

Předložený projektový námět je v souladu s dalšími specifkiky výzvy ke 
sběru projektových námětů. 

NE ANO 
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Olomoucko 

Komu se 
nelení, tomu 
se zelení! II. 

Ecce Homo 
Šternberk, z.s. 

19 497 390 
 

po úpravách 
17 466 155 

Předložený projektový námět je v souladu s dalšími specifkiky výzvy ke 
sběru projektových námětů. 

NE ANO 

Akcelerátor na 
podporu 
zaměstnanosti 
Romů a 
osob v 
kulturně-
kreativním 
průmyslu v ITI 
Olomoucká 
aglomerace 

Romská 
zaměstnanecká 
agentura v ČR 

36 512 400 
 

po úpravách 
20 438 790 

 

Předložený projektový námět není v souladu s Dalšími specifiky výzvy. V 
rámci projektového námětu předkladatel plánuje realizovat aktivitu Přímá 
podpora, která není v souladu s doporučením pro projekty uvedeným v 
části výzvy Další specifika výzvy, Zaměření projektového námětu v rámci 
ITI OA. Konkrétně projektové náměty by měly být s ohledem na potřeby 
definované v Analýze problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území 
Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027 
zaměřeny hlavně na vzdělávání osob ohrožených dlouhodobou 
nezaměstnaností na trhu práce, včetně přípravy na samostatně 
výdělečnou činnost, a dále poradenství, motivační aktivity a realizaci 
odborných praxí a stáží. 

NE ANO 

 

5.2.2 Hodnocení v rámci opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb    

Do výzvy nositele ITI OA ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných projektů bylo 
podáno celkem 5 projektových námětů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 52 mil. Kč. ŘO 
OPZ+ hodnotil projektové náměty na základě stejných kritérií jako v případě SC 1.1 (viz tabulka 
č. 2). V případě SC 2.1 přistoupil ŘO OPZ+ k hodnocení v jednom kole. Výsledek hodnocení je 
uveden v tabulce č. 4.   

Projektový námět, který obdržel v rámci kontrolních otázek hodnocení „NE“ již nebylo možné 
přepracovat. V rámci opatření 2.3.1 byly podány a kladně hodnoceny ze strany ŘO OPZ+ 
celkem 4 projektové náměty za 41,9 mil. Kč celkových způsobilých nákladů. Alokace na 
opatření činí 26,7 mil. Kč.  

Vzhledem k tomu že:  

- již proběhla výzva nositele ITI v březnu a hodnocení ŘO OPZ+ a tudíž není účelné a efektivní 
vyhlašovat další výzvu nositele ITI,  

- není v opatření 2.3.1 tak výrazný převis poptávky nad alokací výzvy, 
- seznam strategických projektů tvoří 4 projekty dvou subjektů,  

navrhl sekretariát ITI vydání kladného vyjádření ŘV ITI OA všem projektovým námětům kladně 
hodnoceným ze strany ŘO OPZ+.  

Tabulka 3 Hodnocení ŘO OPZ+ SC 2.1 

Název projektu SC OPZ+ Název předkladatele 
Celkové 

způsobilé 
výdaje (Kč) 

Kontrolní 
otázka č. 1 

Kontrolní 
otázka č. 2 
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Kontaktní centrum pro 
chronické uživatele 
alkoholu v Olomouci 

2.1 
Společnost Podané ruce 
o.p.s. 

12 267 580 ANO ANO 

Rozvoj sociálních 
služeb na území ITI 
Olomoucké 
aglomerace 

2.1 
Společnost Podané ruce 
o.p.s. 

16 456 778 ANO ANO 

Včasná podpora 
rodinám 

2.1 Radost pomáhat z. s. 9 000 000 ANO ANO 

Podané ruce na cestě z 
dluhové pasti na území 
ITI Olomoucké 
aglomerace 

2.1 
Společnost Podané ruce 
o.p.s. 

4 169 880 ANO ANO 

Restart 2.1 
Centrum pro rozvoj a 
podporu regionů, o.p.s. 

10 147 901 NE ANO 

 

Dále bez dotazů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       41/2022/09/ŘV14 

Výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do OP Zaměstnanost plus  
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
a 
schvaluje 
vydání souladného vyjádření ŘV ITI pro projekty OPZ+ dle postupů uvedených v důvodové 
zprávě. 
 
 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       42/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Nastartuj 
svou kariéru (žadatel: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s., celkové způsobilé výdaje: 
16 975 313 Kč) s platností od 1. 10. 2022. 
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Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       43/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Máme 
práci !!! 2022+ (žadatel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, celkové způsobilé 
výdaje: 12 986 995 Kč) s platností od 1. 10. 2022.  
 
 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       44/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Lepší 
začátek (žadatel: EDU institut, z.s., celkové způsobilé výdaje: 13 582 286 Kč) s platností od 1. 
12. 2022. 

 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       45/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Stále ve 
hře (žadatel: EDU institut, z.s., celkové způsobilé výdaje: 17 028 346 Kč) s platností od 1. 12. 
2022. 

 
 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       46/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Aktivní 
život po 50+ nekončí! (žadatel: MS - promo engineering s.r.o., celkové způsobilé výdaje: 7 
279 000 Kč) s platností od 1. 12. 2022.  

 



 
 

 
18 

 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       47/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 
"Akcelerátor na podporu zaměstnanosti osob v kulturně-kreativním průmyslu v ITI Olomoucko" 
(žadatel: Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s., celkové způsobilé výdaje: 10 125 908 
Kč) s platností od 1. 2. 2023.  

 
 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       48/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Komu se 
nelení, tomu se zelení! II. (žadatel: Ecce Homo Šternberk, z.s., celkové způsobilé výdaje: 17 
466 155 Kč) s platností od 1. 2. 2023.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       49/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 
"Akcelerátor na podporu zaměstnanosti Romů v ITI Olomoucká aglomerace" (žadatel: Romská 
zaměstnanecká agentura v ČR, celkové způsobilé výdaje: 20 438 790 Kč) s platností od 1. 2. 
2023.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       50/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 
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"Kontaktní centrum pro chronické uživatele alkoholu v Olomouci" (žadatel: Společnost Podané 
ruce o.p.s., celkové způsobilé výdaje: 12 267 580 Kč). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       51/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Rozvoj 
sociálních služeb na území ITI Olomoucké aglomerace (žadatel: Společnost Podané ruce o.p.s., 
celkové způsobilé výdaje: 16 456 778 Kč). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       52/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Včasná 
podpora rodinám (žadatel: Radost pomáhat z. s., celkové způsobilé výdaje: 9 000 000 Kč). 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       53/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Podané 
ruce na cestě z dluhové pasti na území ITI Olomoucké aglomerace (žadatel: Společnost Podané 
ruce o.p.s., celkové způsobilé výdaje: 4 169 880 Kč.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       54/2022/09/ŘV14 

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření 
Řídicí výbor ITI OA: 
ukládá  
předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií u 
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výše uvedených projektových záměrů v termínu do 23. 9. 2022. 
 

6.   Vyhlášení výzev č. 1 (Knihovny IROP), č. 2 (MŠ IROP) a č. 3 (Sociální bydlení IROP) 

nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programového rámce v rámci 

Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 (včetně 

vypořádání připomínek relevantních hodnotících kritérií) 

Předseda výboru předal slovo Bc. Kolářovi, který členy ŘV seznámil s vyhlášením výzev. Pro 
každý operační program EU fondů, ze kterého budou financovány strategické projekty 
realizované v rámci ISg2021+, bude zpracován samostatný programový rámec. Programový 
rámec a na něj navazující akceptační dopis je v podstatě závazkem operačního programu 
vyčlenit alokaci pro daného nositele ITI. Obsahuje mimo jiné finanční plán, plán indikátorů a 
Seznam strategických projektů. Programový rámec bude schvalovat Zastupitelstvo města 
Olomouce.  

Výběr projektů do Seznamu strategických projektů bude probíhat prostřednictvím „Výzvy pro 
předkládání strategických projektů do programových rámců“ (dále jen „výzva“). Pro každé 
opatření ISg2021+ bude vyhlášena samostatná výzva. 

Na základě harmonogramu přistoupili k vyhlášení prvních 2 výzev. Výzvy budou vyhlášeny pro 
následující opatření: 

1) 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven (knihovny), 

2) 2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání. 

 

Součástí výzev jsou taktéž kritéria.  

 

1. výzva nositele ITI OA - Knihovny (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.4; aktivita knihovny 
Opatření ISg:  3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven 
Alokace:   56 269 622 Kč 
Termíny:  20. 9. 2022 (nejdříve však po vyhlášení 16. výzvy IROP) – 10. 10. 2022  

(14 pracovních dnů od vyhlášení) 
Absorpční kapacita: 

V opatření 3.2.2 evidujeme absorpční kapacitu v rámci územních integrovaných řešení. Celkem 
se jedná o projekty v očekávané výši podpory z EU 91 mil. Kč. Mimo územní integrovaná řešení 
není v současnosti evidovaná absorpční kapacita. Následující tabulka předkládá výčet projektů:  

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše 

podpory z EU 

Rekonstrukce dospělého oddělení městské knihovny Lipník n. B.  5 100 000 Kč  

Knihovna města Olomouce - pobočka na Trnkové 
ulici  

Olomouc 17 500 000 Kč  
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Wurmova 11 - Diecézní centrum péče o hmotné kult. 
dědictví -   část Arcibiskupská knihovna 

Duchovní 
metropole 

 38 250 000 Kč  

Úpravy části kina Hvězda na městskou knihovnu Přerov  30 175 000 Kč  

Celkem 91 025 000 Kč 

 

2. výzva nositele ITI OA - Mateřské školy (IROP) 

Operační program:  IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.1; aktivita mateřské školy 
Opatření ISg:  2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání 
Alokace:   80 348 729 Kč 
Termíny:  4. 10. 2022 (nejdříve však po vyhlášení 20. Výzvy IROP) – 24. 10. 2022 

(14 PD od vyhlášení) 
Absorpční kapacita: 

V opatření 2.1.1 evidujeme absorpční kapacitu v rámci územních integrovaných řešení. 
Evidován je také 1 projekt mimo územní integrovaná řešení. Celkem se jedná o projekty 
v očekávané výši podpory z EU 116 mil. Kč. Následující tabulka předkládá výčet projektů: 

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše 

podpory z EU 

Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk Šternberk  46 750 000 Kč  

MŠ Baarova Chomoutov - rozšíření kapacity (včetně 
zateplení a zelené střechy) 

Olomouc 17 225 000 Kč  

Rekonstrukce MŠ Kouřilkova Přerov  25 500 000 Kč  

MŠ Sokolská - rozšíření kapacity Olomouc  7 200 000 Kč  

MŠ Husitská - rozšíření kapacity Olomouc 5 400 000 Kč  

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity Olomouc  5 400 000 Kč  

MŠ Drahanovice -  8 500 000 Kč  
Celkem 115 975 000 Kč 

 

Mgr. Žbánek vznesl dotaz, jak je to s požadavkem na stavební povolení. Bc. Kolář odpověděl, že 
nejvyšší bodové ohodnocení představuje 12 bodů za veřejnoprávní akt umožňující realizaci 
projektu, dále pak za 8 bodů podaná žádost na stavební povolení a za 5 bodů podepsané 
smlouvy o zpracování projektové dokumentace. Jedním z hodnotících kritérií je pak příslušnost 
k územnímu integrovanému řešení. Mgr. Žbánek se dále ptal, zda je nějaký předběžný odhad 
požadované dotace, pokud se podají všechny projekty. Bc. Kolář odpověděl, že pokud budou 
předloženy všechny zmapované projekty, jedná se celkem o 91 mil. Kč požadované dotace. 

Dále bez dotazů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       55/2022/09/ŘV14 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 1 - Knihovny pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP  
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Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 1 nositele ITI OA - Knihovny pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 3.2.2 Rozvoj infastruktury a vybavení muzeí a knihoven 
 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       56/2022/09/ŘV14 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 2 - MŠ pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 2 nositele ITI OA - MŠ pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání 
 

 

7.   Webová aplikace nositele ITI OA pro příjem strategických projektů 2021-2027, nové 

webové stránky Olomoucké aglomerace 

Slovo si převzal Bc. Lakomý a pokračoval v prezentaci. Pro plynulou implementaci Integrované 

územní strategie ITI OA v programovém období 2021-2027 (strategie ITI OA) je nutné zajistit 

efektivní způsob pro podávání projektových záměrů do programových rámců a dále na ověření 

souladu projektového záměru s integrovanou strategií. Hlavním cílem je zajištění potenciálním 

předkladatelům zejména snadný přístup ke svým záměrům, k jejich úpravě a jejich samotnému 

podání. Ze strany nositele ITI OA je nutné zajistit práci s daty z těchto záměrů, komunikaci 

s předkladateli, archivaci, odesílání vyjádření ŘV ITI atd. Nejefektivnějším způsobem, který se 

osvědčil v období 2014-2020, je výše uvedené realizovat prostřednictvím webové aplikace. 

Webovou aplikaci, která byla využívána v období 2014-2020 není možné použít pro nové období 

2021-2027.  

Důvodem je, že webovou aplikaci 2014-2020 by bylo nutné celou přepracovat, a to z důvodu 

odlišného způsobu implementace nástroje ITI, odlišné struktury samotné strategie a dále kvůli 

smluvnímu zakotvení autorských práv. Dalším důvodem je, že webová aplikace pro období 

2014-2020 je financována prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc (OPTP) a 

další nakládání s ní podléhá podmínkám tohoto operačního programu. Dodavatel webové 

aplikace pro období 2014-2020 zajišťoval nejen vytvoření aplikace, ale také zajišťuje její 

technickou podporu, která spočívá v údržbě aplikace a rozvoj díla, a to do 31. 12. 2023. Byly 

zvažovány různé metody přetvoření, doplnění či změny stávající webové aplikace například: 

dodatek ke stávající smlouvě či výběr nového dodavatele. Avšak s ohledem na smluvní 
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podmínky a podmínky OPTP využití nebo změna není možná. Uzavřít dodatek ke smlouvě 

s ohledem na pravidla OPTP není možné, jednalo by se o podstatnou změnu smlouvy. 

Rozšíření či změna aplikace jiným dodavatelem také ne, a to vzhledem k podmínkám smlouvy.  

Z výše uvedených důvodů se sekretariát nositele ITI OA rozhodl udělat průzkum trhu na novou 

webovou aplikaci pro programové období 2021-2027, která bude mít potřebné funkce pro 

implementaci strategie ITI OA 2021-2027. Novou webovou aplikaci nebude možné hradit 

z OPTP, protože dle optiky řídicího orgánu OPTP, by se jednalo o financování duplicitní položky. 

V průběhu června–července 2022 bylo osloveno 7 možných dodavatelů webové aplikace, dále 

platforma Czechitas, která sdružuje fyzické osoby v oblasti IT a Vědeckotechnický park 

Univerzity Palackého v Olomouci jako dlouhodobý partner Olomoucké aglomerace, který 

přeposlal poptávku svým zasídleným společnostem.  

Z provedeného průzkumu trhu vyplynulo, že nejlepší nabídku na zpracování nové aplikace 
předložila společnost as4u.CZ, s.r.o., se kterou bude uzavřena Smlouva o vytvoření webové 
aplikace nositele ITI OA 2021-2027. Předpokládaný termín zprovoznění webové aplikace se 
předpokládá 19. 9. 2022. 

Specifikace webové aplikace 

Registrace projektového záměru proběhne na https://iti-olomouc2022.as4u.cz/, nový účet bude 
vytvořen na základě emailu a hesla.  

Elektronická evidence projektového záměru – předkladatel    

Po přihlášení se předkladateli zobrazí na úvodní stránce „Vytvořit nový projektový záměr“  

Po kliknutí na „Vytvořit nový projektový záměr“ se objeví „Seznam aktuálních výzev“   

Předkladatel bude moci vyplnit neomezené množství záměrů – v úvodním menu bude mít 
seznam rozpracovaných/podaných projektových záměrů 

Na konci záměru bude tlačítko „Odeslat“, které nebude zpočátku funkční. 

Jakmile bude vyhlášena výzva na programové rámce tlačítko „Odeslat“ bude funkční, záměry v 
daném opatření se automaticky po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ uzamknou – aplikace eviduje 
datum a čas podání záměru, po odeslání systém vygeneruje automatický email žadateli s 
potvrzením o podání záměru, projektový záměr bude opatřen specifickým ID 

Předkladatele bude moct sám zrušit podání projektového záměru (tlačítkem Zrušit odeslání) a 
znovu ho editovat a poté znovu podat (nový čas a datum podání), a to v časovém horizontu 
stanoveném administrátorem (vyhlášením výzvy),  

Jakmile se předkladatel dostane do programového rámce, objeví se u žádosti tlačítko 
„Vygenerovat PDF“. Vygenerované PDF bude mít editovatelná políčka, kde bude moci 
předkladatel svůj projektový záměr aktualizovat. Aktualizovaný projektový záměr v PDF bude 
možné nahrát přes tlačítko „Aktualizovaný PZ“ + doplnit případné přílohy přes tlačítko 
„Doplňkové přílohy“. Aktualizaci projektového záměru předkladatel završí tlačítkem „Odeslat“ – 
aplikace vygeneruje mail administrátorovi o podání aktualizovaného projektového záměru. 
Pokud bude chtít žadatel upravené PDF znovu editovat, klikne znovu na tlačítko „Vygenerovat 

https://iti-olomouc2022.as4u.cz/
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PDF“ a proces se zopakuje. 

Elektronická evidence projektového záměru – administrátor 

Po přihlášení do systému administrátor uvidí rozbalovací seznam po opatřeních strategie ITI OA 
vč. možnosti „Zobrazit všechna opatření“. 

Po výběru konkrétního opatření dojde k zobrazení seznamu projektových námětů, které jsou k 
opatření vyplněny předkladateli a možnost vyhlásit výzvu pro dané opatření strategie ITI OA, kdy 
administrátor časově vymezí výzvu na základě času a data Od:  Do:. 

Jakmile administrátor vyhlásí výzvu, zaktivní se žadateli tlačítko „Odeslat“. 

U každého záměru bude uveden jeho stav:  

 nepožádáno, 

 žádost (zažádal o soulad), 

 soulad/nesoulad (zda administrátor nahrál soulad/nesoulad). 

Potom, co žadatel podá projektový záměr (přes tlačítko „Odeslat“, i v případě aktualizace) bude 
odeslán automaticky generovaný email s informací o podání zvolenému administrátorovi. 

U každého projektového záměru v seznamu bude dále uvedena možnost (zaškrtávací políčko) 
„je v PR“ „není v PR“. Jakmile administrátor zaškrtne políčko „je v PR“, objeví se žadateli 
možnost „Vygenerovat PDF“ (viz funkce pro roli žadatele), po zaškrtnutí políčka administrátorem 
se objeví potvrzení s informací „Opravdu chcete políčko zaškrtnout?“ „ANO“ „NE“.  

Jakmile bude projektový záměr v jednom ze stavů „je/není v PR“, administrátor bude moct 
nahrát vyjádření o souladu/nesouladu (PDF dokument) k projektovému záměru, takto nahrané 
vyjádření se objeví také předkladateli u jeho projektového záměru.  

 

Webové stránky Olomoucké aglomerace 

Na konci roku 2021 a začátkem roku 2022 byla vytvořena a naprogramována grafická podoba 
nových webových stránek Olomoucké aglomerace pro nové programové období 2021 -2027. Do 
konce srpna 2022 byly naprogramované šablony nových webových stránek nahrány do 
redakčního systému MMOL a web byl zprovozněn. Nové webové stránky jsou dostupné na 
stejné doméně jako ty staré: www.olomoucka-aglomerace.eu.   

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       57/2022/09/ŘV14 

Webová aplikace nositele ITI OA pro příjem strategických projektů 2021-2027, nové 
webové stánky Olomoucké aglomerace 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
a 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
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souhlasí 
s vytvořením webové aplikace jako nástroje pro administraci projektových záměrů 
předkládaných do výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace. 

 

8.  Populárně naučný dokument (video) revitalizací památek v Olomoucké aglomeraci 

Bc. Lakomý pokračoval prezentací i dalšího bodu. Dne 27. 11. 2017 byla uzavřena smlouva o 

dílo č. OEP-NEIP/SOD/003289/2017Raj (dále jen Smlouva) jejímž předmětem byla tvorba 

Populárně naučného dokumentu pro propagační účely ITI OA. Předmětem dokumentu bylo 

zachycení rekonstrukce šesti historických památek podpořených prostřednictvím výzvy nositele 

ITI OA č. 1 Rozvoj kulturního dědictví I (viz tabulka č. 5). Zhotovitelem byla vybrána, na základě 

provedených průzkumů trhu, společnost Studio Velehrad Olomouc, která předložila nejlepší 

cenovou nabídku na zpracování díla.  

Tabulka 4 Projekty realizované prostřednictvím výzvy nositele ITI OA č. 1 

Název projektu Datum 
předpokládaného 
zahájení fyzické 
realizace 

Datum 
předpokládaného 
ukončení fyzické 
realizace 

Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa 
 

1. 12. 2017 31. 3. 2021 

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci 
 

přelom roku 
2017/2018 

31. 12. 2021 

Obnova kulturní památky olomoucké radnice 
 

3. 10. 2016 30. 11. 2019 

Obnova Národního domu v Prostějově 
 

1. 4. 2018 1. 10. 2019 

Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu 
NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava 
 

1. 9. 2017 31. 12. 2019 

ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ "Čas proměn 
hradního parku a podhradí" 
 

1. 3. 2019 30. 6. 2021 

 
Dne 24. 9. 2018 byla vyhlášena výzva nositele ITI OA č. 43 Rozvoj kulturního dědictví. Na 

základě této výzvy byl rozšířen seznam projektů zachycených v dokumentu o projekt Adaptace 

objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, žadatele Metropolitní kapitula u 

svatého Václava v Olomouci. V průběhu realizace projektu však došlo k výraznému zdržení v 

jeho realizaci. Toto zdržení bylo způsobeno změnou v technologiích stavebních zásahů. Po 

zahájení realizace stavebních prací na Kapitulním děkanství a Zdíkově paláci došlo při 

projednávání prováděcí a dílenské dokumentace k dodatečným úpravám projektové prováděcí 

dokumentace, která vyvolala nezbytnost vydání nových závazných stanovisek orgánů 

památkové péče. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení projektu až do 30. 6. 2023. Dílčí stavební 

a restaurátorské práce projektu začaly koncem roku 2021.  
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Dne 15. 6. 2021 byla vyhlášena výzva nositele ITI OA č. 65 Rozvoj kulturního dědictví III. 

Jednalo se o poslední výzvu v opatření integrované strategie č. 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví, 

která reagovala na aktuální stav absorpční kapacity v území a na vytvořené úspory 

z integrovaných projektů, které byly v té době v realizaci. Na základě této výzvy byl podpořen 

projekt VN Olomouc-okrasná zahrada, Sušilovo náměstí, žadatele Vojenská nemocnice 

Olomouc, jež je realizován od 2. 5. 2022 do 31. 5. 2023.  

Samotný populárně naučný dokument má zachycovat rekonstrukci významných historických 

památek podpořených prostřednictvím nástroje ITI Olomoucké aglomerace, a to ve stavu před 

rekonstrukcí, během rekonstrukce a po jejím ukončení. Cílem dokumentu je tedy propagace ITI 

Olomoucké aglomerace s důrazem na výsledky a prospěšnost projektů ITI široké veřejnosti. 

Smlouva byla uzavřena na období od 27. 11. 2017 do 30. 6. 2022. Podařila se zachytit 

rekonstrukce původních 6 památek a zahájení stavebních a restaurátorských prací projektu 

Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava.  

Aktuálně nositel ITI OA disponuje natočeným materiálem dle původní smlouvy o dílo, který 

zachycuje celou rekonstrukci 6 památek a záběry ze začátku rekonstrukce projektu Adaptace 

objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava.  

Revitalizace památek byla v období 2014-2020 významnou oblastí integrované strategie, a to 

nejen s ohledem na výši finančních prostředků projektů, kdy investice přesahují 500 mil. Kč, ale 

také s ohledem na historickou významnost rekonstruovaných památek. Z těchto důvodů 

sekretariát nositele ITI OA uzavřel se společností Studie Velehrad Olomouc novou smlouvu. 

Jejím předmětem je dotočení realizace projektu Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad 

s kostelem sv. Václava a natočení rekonstrukce projektu VN Olomouc-okrasná zahrada, 

Sušilovo náměstí tak, aby Populárně naučný dokument zachycoval rekonstrukci všech památek 

podpořených prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace 2014-2020. Uzavření nové smlouvy 

bylo schváleno usnesením PS Marketing č. 14/2022/07/PS10 na per rollam jednání, které 

proběhlo od 25. 7. 2022 do 2. 8. 2022.  

Zhotovitelem byla vybrána společnost Studio Velehrad Olomouc, a to zejména z důvodu 

kontinuálnosti natáčení, kdy společnost disponuje celým natočeným materiálem včetně začátku 

stavebních a restaurátorských prací projektu Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s 

kostelem sv. Václava. Dále také s ohledem na to, že již probíhá realizace samotných projektů a 

výběr nového zhotovitele by výrazně zdržel natáčení. Náklady dotočení rekonstrukce uvedených 

památek jsou ve výši 86 500 Kč (zhotovitel není plátcem DPH). Samotná smlouva by byla 

uzavřena od září 2022 do září 2023.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 
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Usnesení       58/2022/09/ŘV14 

Populárně naučný dokument (video) revitalizací památek v Olomoucké aglomeraci  
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

9.   Různé 

V bodu různé Mgr. Kladivo, tematický koordinátor, členy seznámil s aktivitami v rámci Česko-
polské spolupráce. První akce se koná v rámci Česko-polského roku v Olomouci ve dnech  
16. - 17. 9. 2022, na Horním náměstí Olomouc, kde bude prezentována mimo jiné i Opolská 
aglomerace. Další chystanou akcí je studijní cesta Poláků do Olomoucké aglomerace ve dne  
5. – 7. 10. 2022, kdy pro ně bude připravený program, který se bude týkat inovací v 
potravinářském průmyslu (Přáslavice nebo Haňovice, prohlídka minipivovaru) nebo památek 
(prohlídka zahrad a zámku v Kroměříži). 

Předseda ŘV všem poděkoval za práci, kterou odvedli při rozjezdu nového programového 
období EU. Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.  
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 5. 10. 2022 v 13:00 

o 9. 11. 2022 v 13:00 

o 7. 12. 2022 v 13:00 

 

 Úkol Termín Odpovědnost 

    

ZAPSALI: Denisa Válková 7. 9. 2022 

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 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  

PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 14. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  

DNE 7. 9. 2022 

 

 

Usnesení 37/2022/09/ŘV14 

Přehled nominací členů Pracovních skupin ŘV ITI OA pro tvorbu programových rámců 

a realizaci ISg ITI OA 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

složení pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI OA2021+ dle 

důvodové zprávy. 

 
 

Usnesení 38/2022/09/ŘV14 

Interní postupy nositele ITI Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

a 

schvaluje  

Interní postupy nositele ITI pro implementaci Integrované územní strategie Olomoucké 

aglomerace 2021-2027. 

 
 

Usnesení 39/2022/09/ŘV14 

Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí  

předloženou důvodovou zprávu 

a souhlasí  

s finální podobou územních integrovaných řešení  



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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a souhlasí  

se zasláním projektu Fort XVII, Olomouc – Muzeum zdraví na Ministerstvo pro místní rozvoj 

jako vlajkového projektu Olomoucké aglomerace. 

 
 

Usnesení 40/2022/09/ŘV14 

Harmonogram výzev nositele ITI pro programové období 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

Harmonogram výzev nositele ITI OA pro programové období 2021-2027 platný k 7. 9. 2022. 

 
 

Usnesení 41/2022/09/ŘV14 

Výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do OP Zaměstnanost plus 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

a 

schvaluje 

vydání souladného vyjádření ŘV ITI pro projekty OPZ+ dle postupů uvedených v důvodové 

zprávě. 

 

 

Usnesení 42/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

Nastartuj svou kariéru (žadatel: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s., celkové 

způsobilé výdaje: 16 975 313 Kč) s platností od 1. 10. 2022.  
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Usnesení 43/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

Máme práci !!! 2022+ (žadatel: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, celkové 

způsobilé výdaje: 12 986 995 Kč) s platností od 1. 10. 2022.  

 

 

Usnesení 44/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Lepší 

začátek (žadatel: EDU institut, z.s., celkové způsobilé výdaje: 13 582 286 Kč) s platností od 

1. 12. 2022. 

 

 

Usnesení 45/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu Stále 

ve hře (žadatel: EDU institut, z.s., celkové způsobilé výdaje: 17 028 346 Kč) s platností od 1. 

12. 2022. 

 

 

Usnesení 46/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

Aktivní život po 50+ nekončí! (žadatel: MS - promo engineering s.r.o., celkové způsobilé 

výdaje: 7 279 000 Kč) s platností od 1. 12. 2022.  
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Usnesení 47/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

"Akcelerátor na podporu zaměstnanosti osob v kulturně-kreativním průmyslu v ITI 

Olomoucko" (žadatel: Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s., celkové způsobilé 

výdaje: 10 125 908 Kč) s platností od 1. 2. 2023.  

 

 

Usnesení 48/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

Komu se nelení, tomu se zelení! II. (žadatel: Ecce Homo Šternberk, z.s., celkové způsobilé 

výdaje: 17 466 155 Kč) s platností od 1. 2. 2023.  

 

 

Usnesení 49/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

"Akcelerátor na podporu zaměstnanosti Romů v ITI Olomoucká aglomerace" (žadatel: 

Romská zaměstnanecká agentura v ČR, celkové způsobilé výdaje: 20 438 790 Kč) 

s platností od 1. 2. 2023.  

 

 

Usnesení 50/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

"Kontaktní centrum pro chronické uživatele alkoholu v Olomouci" (žadatel: Společnost 

Podané ruce o.p.s., celkové způsobilé výdaje: 12 267 580 Kč). 
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Usnesení 51/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

Rozvoj sociálních služeb na území ITI Olomoucké aglomerace (žadatel: Společnost Podané 

ruce o.p.s., celkové způsobilé výdaje: 16 456 778 Kč). 

 

 

Usnesení 52/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

Včasná podpora rodinám (žadatel: Radost pomáhat z. s., celkové způsobilé výdaje: 9 000 

000 Kč). 

 

 

Usnesení 53/2022/09/ŘV14 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje     

vydání Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu 

Podané ruce na cestě z dluhové pasti na území ITI Olomoucké aglomerace (žadatel: 

Společnost Podané ruce o.p.s., celkové způsobilé výdaje: 4 169 880 Kč.  

 

 

Usnesení 54/2022/09/ŘV14 

Zajištění podpisu výše uvedených vyjádření 

Řídicí výbor ITI OA: 

ukládá  
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předsedovi ŘV ITI podepsat Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou 

strategií u výše uvedených projektových záměrů v termínu do 23. 9. 2022. 

 
 

Usnesení 55/2022/09/ŘV14 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 1 - Knihovny pro předkládání strategických projektů 

do programového rámce IROP 

 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 1 nositele ITI OA - Knihovny pro předkládání strategických projektů do 

programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 3.2.2 Rozvoj infastruktury a vybavení muzeí a knihoven. 

 

 

Usnesení 56/2022/09/ŘV14 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 2 - MŠ pro předkládání strategických projektů do 

programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 2 nositele ITI OA - MŠ pro předkládání strategických projektů do 

programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání. 

 

 
 

Usnesení 57/2022/09/ŘV14 

Webová aplikace nositele ITI OA pro příjem strategických projektů 2021-2027, nové 

webové stánky Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 

a 

souhlasí 
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s vytvořením webové aplikace jako nástroje pro administraci projektových záměrů 

předkládaných do výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace. 

 
 

Usnesení 58/2022/09/ŘV14 

Populárně naučný dokument (video) revitalizací památek v Olomoucké aglomeraci 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 

 
 
 
V Olomouci dne 15. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        ……………………………………………. 
       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 7. září 2022 
 

 

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI Podpis 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor statutárního města Olomouce 

ANO 

JUDr. Martin Major, MBA 

náměstek primátora SMOl 
 

Mgr. Matouš Pelikán 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Ing. Otakar Bačák 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Petr Macek 
člen Zastupitelstva města Olomouce 

 

Mgr. František Jura 
primátor statutárního města Prostějova 

 

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 

ANO 

Mgr. Ivo Slavotínek 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

ANO 

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

ANO 

Jiří Kudláček 
starosta města Hranice 

ANO 

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

 

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 

 

Helena Chalánková 
ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově 

ANO 

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

 

Ing. Jiří Šabata 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR 

ANO 

Ing. Michal Servus 
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 

 



      

 

Ing. Stanislav Orság 
starosta města Šternberk ANO 

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 

  

 

 

 


