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Zápis z 15. 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) 

5. 10. 2022 
11:45 – 15:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 
Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1) Představení projektu FNOl „Inovační zázemí pro centrum digitálního zdravotnictví a 
transferu technologií ve FNOL – pevnost TAFELBERG“ 
 
2) Aktualizace Integrovaného řešení „Sociálněinovativní metropole“ 
 
Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod) 
 
3) Vyhlášení výzev č. 3 (Sociální bydlení IROP), č. 4 (ZŠ IROP), č. 5 (Sociální služby IROP), 
č. 6 (Nízkoemisní a bezemisní vozidla IROP) a č. 7 (Muzea IROP) nositele ITI OA pro 
předkládání strategických projektů do programového rámce v rámci Integrované územní 
strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 
 
4) Aktuální informace k alokacím Olomoucké aglomerace v programovém období 2021-2027 
 
5) Různé. 

 
Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (dále jen předseda) zahájil jednání ŘV ITI.  Na úvod 

byla odsouhlasena změna programu. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 17 z 24 členů 

je přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný. 

 

1. Představení projektu FNOL ,,Inovační zázemí pro centrum digitálního 
zdravotnictví a transferu technologií ve FNOL – pevnost TAFELBERG“ 

 

Předseda ŘV ITI předal slovo náměstkovi Ing. Tomáši Uvízlovi, zástupci Fakultní nemocnice 
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Olomouc, aby představil projekt FNOL ,,Inovační zázemí pro centrum digitálního zdravotnictví a 

transferu technologií ve FNOL – pevnost Tafelberg“. V rámci prezentace byli členové ŘV 

seznámeni s chystanými projekty nemocnice, které se týkají programů OP JAK, OP TAK a IROP. 

 

Paní Chalánková vznesla dotaz, zda je možné sdělit jména spolupracujících firem a dále, jaký byl 

způsob oslovení těchto firem? Ing. Tomáš Uvízl odpověděl, že jména těchto firem sdělit nemůže 

kvůli jejich vztahu vůči konkurenci. Sdělil jen, že se jedná o firmy, které již v minulosti s nemocnicí 

spolupracovaly a mají zájem spolupracovat dál, nicméně počet firem není omezený. Jakmile bude 

veřejně ohlášeno, že se tento projekt spouští, mohou se účastnit i případní další zájemci v rámci 

ITI Olomoucké aglomerace. Paní Chalánková nabídla spolupráci Hospodářské komory s tím, že 

mohou pomoci oslovovat firmy, které by mohly mít na spolupráci s FN Olomouc zájem. 

 

Mgr. Žbánek k tomuto projektu požádal o informaci, co se týče spolupráce v rámci Olomouckého 

kraje. Ing. Uvízl sdělil, že prozatím jednali s představiteli Rady Olomouckého kraje a s vedením 

Vlastivědného muzea v Olomouci. Dohoda spočívala v tom, že vlastivědné muzeum nachystá 

vlastní podobu, jak by muzeum mohlo vypadat, což zahrnuli do kalkulace projektového záměru. 

Výsledkem je zde prezentovaný projekt a v tuto chvíli chystají materiály do Rady Olomouckého 

kraje, kde se o tom má rozhodnout. Uvedl, že prozatím není finálně domluveno krytí provozních 

nákladů.  

Mgr. Žbánek dále požádal o vyjádření zástupce Olomouckého kraje, zda už je nějaká shoda, jak 

efektivně vyčerpat finance? Zároveň vyjádřil obavu, aby se projekt muzea nezdržel.  

Ing. Slavotínek sdělil, že tento projekt není v jeho gesci, ale co se týče podpory Olomouckého 

kraje k zařazení tohoto projektu mezi ostatní projekty, byl jednomyslně schválen na posledním 

zasedání. Ing. Uvízl doplnil, že po finanční stránce nebudou chtít po kraji nic, vzhledem k tomu, že 

žadatelem bude Fakultní nemocnice Olomouc, část financí bude z IROP, momentálně se jedná 

jen o provozních nákladech.  

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       59/2022/10/ŘV15 

Představení projektu FNOL „Inovační zázemí pro centrum digitálního zdravotnictví a 

transferu technologií ve FNOL – pevnost TAFELBERG“  

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 
představený projekt. 
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2. Aktualizace Integrovaného řešení ,, Sociálněinovativní metropole“ 
 
Předseda výboru Mgr. Žbánek předal slovo Bc. Kolářovi, tematickému koordinátorovi, k prezentaci 
dalšího bodu jednání.  

V návaznosti na přípravu kritérií pro výběr projektů do programových rámců sestavovali v průběhu 
června klíčový stakeholdeři seznamy strategických projektů.  

Tyto seznamy byly následně projednány v orgánech klíčových stakeholderů. Na toto jednání 
předkládáme aktualizace 2 integrovaných řešení: 

      1.  ÚIŘ3 Přerov 

      2.  ÚIŘ12 Sociálněinovativní metropole 
 
Dále bez dotazů. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       60/2022/10/ŘV15 
Aktualizace Integrovaného řešení „Sociálněinovativní metropole“ 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
a souhlasí  
s finální podobou územního integrovaného řešení. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       61/2022/10/ŘV15 
Aktualizace Integrovaného řešení „Přerov“ 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předloženou důvodovou zprávu 
a souhlasí  
s finální podobou územního integrovaného řešení. 
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3. Vyhlášení výzev č. 3 (Sociální bydlení IROP), č. 4 (ZŠ IROP), č. 5 (Sociální 
služby IROP), č. 6 (Nízkoemisní a bezemisní vozidla IROP) a č. 7 
(Infrastruktura pro cyklistickou dopravu IROP) nositele ITI OA pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce v rámci Integrované územní 
strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

 
Bc. Kolář pokračoval i dalším bodem jednání. Sdělil, že na minulém jednání ŘV ITI OA byl 
zahájen proces vyhlašování výzev pro předkládání strategických projektů do programových 
rámců, kdy pro každé opatření ISg2021+ bude vyhlášena samostatná výzva. Na minulém jednání 
byly vyhlášeny první 2 výzvy (knihovny, MŠ). 
 

Na základě schváleného harmonogramu výzev, tak navrhl vyhlášení dalších 5 výzev pro 

následující opatření: 

 

- 2.3.2 Rozvoj sociálního bydlení 

- 2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol 

- 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb 

- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury 

- 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. 

Součástí výzev jsou taktéž kritéria.  

 

3. výzva nositele ITI OA – Sociální bydlení (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.2; Sociální bydlení 
Opatření ISg:  2.3.2 Rozvoj sociálního bydlení  
Alokace:   29 088 162 Kč 
Termíny:  18. 10. 2022 – 8. 11. 2022 (14 pracovních dnů od vyhlášení) 
Absorpční kapacita: 

V opatření 2.3.2 evidujeme absorpční kapacitu v rámci územních integrovaných řešení. Celkem 
se jedná o projekty v očekávané výši podpory z EU 72 mil. Kč. Mimo územní integrovaná řešení 
není v současnosti evidovaná absorpční kapacita. Následující tabulka předkládá výčet projektů:  

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše 

podpory z EU 

Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Jánského Olomouc 25 000 000 Kč  

Přestavba objektu č.p. 359 a 361, ulice Bratrská, 
na bydlení (projekt Město Lipník nad Bečvou) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

25 500 000 Kč 

Sociální bydlení pro klienty Společnosti Mana 
(projekt Společnost Mana, o.p.s.) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

8 500 000 Kč 

Podpora sociálního bydlení při Společnosti 
Podané ruce o.p.s. (projekt Společnost Podané 
ruce o.p.s.) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

13 387 500 Kč 
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Celkem 72 387 500 Kč 

 

4. výzva nositele ITI OA – Základní školy (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.1; Základní školy 
Opatření ISg:  2. 1. 2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol 
Alokace:   289 480 421 Kč 
Termíny:  Dle ujasnění podmínek individuální a ITI výzvy  
 

Absorpční kapacita a zdůvodnění výzvy: 

V opatření 2.1.2 evidujeme významnou absorpční kapacitu v rámci územních integrovaných 
řešení. Nad rámec integrovaných řešení je taktéž evidován významný zájem napříč územím 
Olomoucké aglomerace.  

Bc. Kolář uvedl, že na národní úrovni došlo ke zpoždění vyhlášení individuální výzvy a změně 
podmínek, což má další vliv na plánované projekty na území aglomerace. Mimo zpoždění výzvy 
se taktéž stále diskutuje zpřísnění podmínek v této aktivitě na celostátní úrovni, vč. 
podmínky stavebního povolení. Na rozdíl od dříve konzultovaných informací dochází také 
k omezení velikosti projektů na max. 35 mil. Kč. Taktéž bylo avizováno snížení míry 
podpory na 75% vč. příspěvku ze státního rozpočtu. Toto vedlo ke zpoždění vyhlášení 
výzvy na listopad letošního roku, kdy budou zvažována další opatření vč. zavedení 
podmínky stavebního povolení. 

Tyto faktory mají vliv na celkové množství předložených záměrů do výzvy nositele ITI. 

Dle aktuálně dostupných informací by měla být pro výzvy ITI zachována míra podpory 85 % z EU, 
což dělá integrovanou výzvu atraktivnější než výzvu individuální. Na základě těchto skutečností je 
navržena specifická úprava podmínek pro tuto výzvu. Bude hodnocena komplexnost projektu 
(až 14b), připravenost projektu (12b za SP), integrovanost projektu (ÚIŘ 10b) a následně 
budou při shodě bodů projekty seřazeny dle rejstříkové kapacity. Zároveň je podmínkou 
minimální rejstříková kapacita školy 300.  

Následující tabulka předkládá výčet zmapovaných projektů v integrovaných řešeních:  

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše 

podpory z EU 

ZŠ Dvorského – vybudování zázemí pro školní 
družinu 

Olomouc 30 000 000 Kč 

Zkvalitnění infrastruktury základních škol Olomouc 51 000 000 Kč 

Vybudování a modernizace odborných učeben a 
zázemí ZŠ včetně zajištění konektivity ZŠ Prostějov, 
ul. Dr. Horáka 24 

Prostějov 12 000 000 Kč 

Vybudování a modernizace odborných učeben a 
zázemí ZŠ včetně zajištění konektivity ZŠ Prostějov, 
Palackého t. 14 

Prostějov 20 000 000 Kč 

Vybudování a modernizace odborných učeben a 
zázemí ZŠ včetně zajištění konektivity ZŠ Prostějov, 
Kollárova ul. 4 

Prostějov 9 000 000 Kč 
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Vybudování a modernizace odborných učeben a 
zázemí ZŠ včetně zajištění konektivity ZŠ Prostějov, 
ul. VI. Majakovského 1 

Prostějov 15 000 000 Kč 

Stavební úpravy ZŠ E. Valenty Prostějov 51 600 000 Kč 

Stavební úpravy RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov 20 000 000 Kč 

Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově Přerov 32 646 500 Kč 

Modernizace odborných učeben ZŠ Želatovská Přerov 27 200 000 Kč 

Modernizace školního hřiště ZŠ J.A.Komenského v 
Předmostí 

Přerov 21 675 000 Kč 

ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční 
učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny 
přírodovědy, rekonstrukce sportovního hřiště 

Uničov 4 420 000 Kč 

ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učebny 
informačních technologií a robotiky, učebny 
přírodovědy, atletického oválu, zajištění 
bezbariérovosti 

Uničov 8 075 000 Kč 

Využití sklepních prostor pro výuku – ZŠ Šromotovo Hranice 4 000 000 Kč  

Využití bývalé kotelny pro výuku – ZŠ Šromotovo Hranice 5 000 000 Kč 

ZŠ Jungmannova Litovel - Rekonstrukce družin a 
obnova IT vybavení v odborných pracovnách 
(rekonsturkce 2 šk. družin a obnova IT vybavení 
školy v odborných pracovnách) 

Litovel 8 500 000 Kč 

ZŠ Vítězná Litovel - Modernizace a vybavení 
odborných učeben digitálními technologie a 
revitalizace sportovního hřiště 

Litovel 6 800 000 Kč 

Rekonstrukce odborné učebny pro polytechnické 
vzdělávání a multimediální učebna (ZŠ Osecká, 
Lipník nad Bečvou) 

Lipník n. B. 2 500 000 Kč 

Rekonstrukce učebny přírodních věd a přilehlého 
kabinetu, rekonstrukce odborné učebny informatiky 
(ZŠ a MŠ Hranická, Lipník nad Bečvou) 

Lipník n. B. 3 500 000 Kč 

Celkem 320 916 500 Kč 

 

5. výzva nositele ITI OA – Sociální služby (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.2; Infrastruktura sociálních služeb 
Opatření ISg:  2.3.1 Rozvoj sociálních služeb 
Alokace:   150 615 000 Kč 
Termíny:  18. 10. 2022 – 8. 11. 2022 (14 pracovních dnů od vyhlášení) 
Absorpční kapacita: 

V opatření 2.3.1 evidujeme absorpční kapacitu v rámci územních integrovaných řešení. Celkem 
se jedná o projekty v očekávané výši podpory z EU 270 mil. Kč. Mimo územní integrovaná řešení 
není v současnosti evidovaná absorpční kapacita. Následující tabulka předkládá výčet projektů:  

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše 

podpory z EU 

Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi Jánského Olomouc 25 000 000 Kč 

Byt následné péče (projekt P-centrum, spolek. SS Sociálněinovativní 3 825 000 Kč  
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následná péče) aglomerace 

Stabilizace a rozšíření provozu NDC Šternberk 
(projekt Charita Šternberk) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

4 250 000 Kč 

Oprava zázemí Domova sv. Kosmy a Damiána 
(pro osoby se sníženou soběstačností) (projekt 
Charita Olomouc) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

6 800 000 Kč 

Zvýšení kvality poskytovaných služeb Azylového 
domu – ELIM Hranice (projekt ELIM Hranice, 
o.p.s.) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

8 925 000 Kč 

Provozní zázemí pro ambulantní a terénní služby 
střediska sv. Vincence (projekt Charita Olomouc) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

15 300 000 Kč 

Nákup a oprava objektu U Bečvy (projekt Charita 
Přerov) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

17 000 000 Kč 

Zajištění pobytového zázemí pobytových 
sociálních služeb (projekt Charita Olomouc) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

18 700 000 Kč 

Kontaktní centrum pro chronické uživatele 
alkoholu v Olomouci (projekt Společnost Podané 
ruce o.p.s.) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

25 117 500 Kč 

Oprava zázemí soc. služeb na Tř. 1. Máje (projekt 
Charita Olomouc) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

32 470 000 Kč 

Rekultivace lokality Černá cesta a vytvoření 
sociálního zázemí (projekt Charita Olomouc) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

34 850 000 Kč 

Azylový dům pro rodiny s dětmi Olomouc 
Janského (projekt Statutární město Olomouc) 

Sociálněinovativní 
aglomerace 

35 700 000 Kč 

Centrum Charity Hranice (projekt Charita Hranice) 
Sociálněinovativní 

aglomerace 
42 500 000 Kč 

Celkem 270 437 500 Kč 

Ing. Slavotínek vyjádřil obavu, že míra připravenosti nebude tak velká. Zároveň vznesl dotaz, jaký 
se dá očekávat vývoj po této výzvě, když se z větší části nevyčerpá alokace, zda se uvažuje o 
možnosti opakování v příštím roce? Bc. Kolář odpověděl, že nemají žádný požadavek na 
minimální připravenost projektu. Projekty, které se podařilo připravit alespoň do nějaké fáze, 
budou preferovány a budou tak mít větší šanci alokaci získat, nicméně očekávají, že se do výzvy 
budou hlásit i méně připravené projekty s tím, že programované rámce umožňují schvalovat 
projekty až do 130 %. To dává prostor pro tvorbu malé rezervy pro případ změny nebo zpoždění. 
Důležitý je ale souběh s individuální výzvou, kdy se bude seznam projektů postupně měnit až do 
rozhodného termínu. Co se týče opakování výzvy, programové rámce se schvalují na úrovni 
zastupitelstva, potom je tam období, kdy nemohou být aktualizovány. Ing. Mikulášek doplnil, že je 
rozhodné datum konání zastupitelstva, které předpokládají v březnu 2023, kdy se bude 
schvalovat seznam projektů, vč. méně připravených projektů. Aktualizace je možná 1x za 
kalendářní rok. 

Dále bez dotazů. Bc. Kolář pokračoval v prezentaci. 

 

6. výzva nositele ITI OA – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu 

na uhlíkově neutrální hospodářství; Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro 
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veřejnou dopravu 
Opatření ISg:  4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury Alokace: 
  206 777 473 Kč 
Termíny:  3. 11. 2022 – 18. 11. 2022 (11 pracovních dnů od vyhlášení) 
 

Výzva reflektuje podmínky plánované 39. výzvy IROP, tzn. přebírá podporované aktivity  
a specifika výzvy a respektuje požadavky ŘO IROP pro tuto oblast (např. dokládání smlouvy  
o veřejných službách v přepravě cestujících). Nad rámec parametrů IROP navrhuje nositel 
bonifikovat (ve výši 1b) projekty zaměřené na nákup bezemisních vozidel.   

Absorpční kapacita: 

Ze zmapované absorpční kapacity předpokládají, že se o dotaci bude ucházet žadatel Dopravní 
podnik města Olomouce s projektem vedoucím k pořízení bezemisních vozidel pro veřejnou 
přepravu osob („elektro busů“). Tento projekt je součástí územního integrovaného řešení 
Statutárního města Olomouce a spadá do tematického integrovaného řešení č. 9. 

Ing. Michalík doplnil, že v rámci tohoto projektu chtějí pořídit cca 20 elektrobusů. V současné době 
jim chybí vyhlášení výzvy na nabíjecí infrastrukturu s tím, že mají vytipované 3 lokality k umístnění 
nabíjecí infrastruktury (točna na ulici Fibichova, Tabulový vrch a Farmacon). 

Dále bez dotazů. Bc. Kolář pokračoval dále v prezentaci. 

 

7. výzva nositele ITI OA – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu 

na uhlíkově neutrální hospodářství; Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
Opatření ISg:  4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury  
Alokace:   132 072 465 Kč 
Termíny:  3. 11. 2022 – 18. 11. 2022 (11 pracovních dnů od vyhlášení) 
 

Do výzvy nositele ITI OA (a kritérií/kontrolních listů) byly zakomponovány podmínky ŘO IROP. 
Výzva podporuje projekty ze tří možných aktivit, zjednodušeně: 

- Rozvoj cyklistické infrastruktury pro dojížďku do zaměstnání 
- Rozvoj cyklistické infrastruktury na významných regionálních trasách 
- Budování doprovodné cyklistické infrastruktury.  

Pro každou aktivitu definuje ŘO IROP specifická pravidla (kritéria), která nositel ITI OA zohledňuje 

hodnoticím kritériem 2.1B. Nad rámec pravidel IROP nositel po předkladateli požaduje soulad 

projektu se schválenou studií „Zacílení podpory na cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021–2027“, tj. každý projekt musí řešit cyklistickou komunikaci v kategorii (prioritě)  

I-IV studie.  

Podobně jako u ostatních výzev jsou bonifikovány projekty v pokročilejším stádiu příprav, dále 

projekty připravované v koordinaci několika územních partnerů a projekty realizované 
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v regionálních centrech spolu s projekty přispívajícími k tzv. regionálním propojením. 

 

Absorpční kapacita: 

Absorpční kapacita byla ve spolupráci s cyklistickými koordinátory Olomouckého kraje důsledně a 

detailně zmapována v polovině roku 2022 a je průběžně aktualizována. Pro potřeby studie 

vedoucí k zacílení podpory na cyklostezky v Olomoucké aglomeraci je uvedena zde: 

https://olomoucka-aglomerace.eu/wp-content/uploads/2022/08/STUDIE-zacileni-podproy-

cyklisticke-komunikace_2.pdf. Očekává se významný převis požadovaných prostředků nad 

alokací výzvy. Projekty zaměřené na rozvoj cyklistické infrastruktury jsou zahrnuty ve 

většině územních integrovaných řešení (s bezmála dvojnásobným převisem poptávky nad 

alokací), další absorpční kapacita je zmapována i mimo tato integrovaná řešení, tj. v menších 

obcích. Proto nositel ITI OA navrhuje, aby každý žadatel mohl do výzvy předložit nejvýše 

jeden projektový záměr (viz pole Další specifika výzvy a kritérium 2.2C). 

Současně nositel ITI OA doporučuje předložit projekty v pokročilé fázi přípravy do 

individuální výzvy IROP, aby se zvýšila možnost, že se do území aglomerace dostane více 

finančních prostředků. 

 

Mgr. Žbánek, předseda ŘV, vznesl dotaz, jak to bude řešeno v rámci absorpční kapacity, jestli se 

bude předkládávat do SFDI, které poběží souběžně, nebo nebude? Bc. Kolář odpověděl, že zde 

je určitě prostor pro debatu, nicméně v současné době by to mělo být rozděleno, měly by být 

jasná specifika. Vše je o konzultaci mezi cyklokoordinátory, případně na úrovni obcí tak, aby se to 

dalo do souladů a proběhlo schvalování do programových rámců. 

 

Dále předseda ŘV vznesl dotaz na zástupce Olomouckého kraje, zda bude v rámci dotačního 

titulu na podporu cyklostezek probíhat nějaká koordinace v rámci podpory projektů, které budou 

předkládány do ITI nebo SFDI, jak to bude řešeno? Ing. Lysek odpověděl, že prozatím nebyla 

žádná koordinace řešena. 

 

Dále bez dotazů. Bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       62/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 3 – Sociální bydlení pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 3 nositele ITI OA – Sociální bydlení pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

https://olomoucka-aglomerace.eu/wp-content/uploads/2022/08/STUDIE-zacileni-podproy-cyklisticke-komunikace_2.pdf
https://olomoucka-aglomerace.eu/wp-content/uploads/2022/08/STUDIE-zacileni-podproy-cyklisticke-komunikace_2.pdf
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2.3.2 Rozvoj sociálního bydlení. 
 
 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       63/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 4 - ZŠ pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 4 nositele ITI OA - ZŠ pro předkládání strategických projektů do programového 
rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol. 
 
 
Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       64/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 5 – Sociální služby pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 5 nositele ITI OA – Sociální služby pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
2.3.1 Rozvoj sociálních služeb. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       65/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 6 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 6 nositele ITI OA – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 
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Usnesení       66/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 7 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu pro 
předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 7 nositele ITI OA – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. 

 

4.   Aktuální informace k alokacím Olomoucké aglomerace v programovém období 2021-

2027 

Předseda ŘV předal slovo Bc. Lakomému, aby pokračoval v prezentaci dalšího bodu. Sdělil, že 
na projekty ITI byla ze strany MŠMT vyčleněna alokace 2,522 mld. Kč celkových způsobilých 
výdajů. Mechanismus rozdělení této alokace mezi ITI ČR, které mají zájem o zapojení do  
OP JAK, byl ze strany MŠMT ponechán na jejich vzájemné dohodě. Po vzájemných jednáních 
mezi jednotlivými ITI byla přijata většinová shoda na kompromisní variantě rozdělení alokace. 
S touto variantou vyslovilo souhlas 7 z 9 ITI, které implementují OP JAK.  
 
Tabulka 1 Kompromisní varianta rozdělení alokace OP JAK  

Metropolitní oblast/aglomerace 
Kompromis 

(Kč) 
Odhadovaný 

počet projektů 

Ostravská metropolitní oblast 560 000 000 5-6 

Olomoucká aglomerace 380 000 000 4 

Hradecko-pardubická aglomerace 379 000 000 4 

Plzeňská aglomerace 340 000 000 4 

Českobudějovická aglomerace 277 000 000 3 

Zlínská aglomerace 237 000 000 3 

Ústecko-chomutovská aglomerace 237 000 000 3 

Jihlavská aglomerace 80 000 000 1-2 

Karlovarská aglomerace 32 000 000 1 

Celkem 2 522 000 000 30 

 
Českobudějovická aglomerace a Plzeňská aglomerace po odsouhlasení všemi stranami opětovně 
s navrženou variantou nesouhlasily.  
 
V průběhu srpna a září proběhly další jednání k rozdělení alokace. V průběhu těchto jednání  
i nadále zastávaly Plzeňská a Českobudějovická aglomerace odmítavý přístup k poslední 
kompromisní variantě a trvaly na navýšení své alokace. Po několika jednáních se ostatní 
aglomerace rozhodly uvolnit ve prospěch Plzeňské a Českobudějovické aglomerace finanční 
prostředky ve výši 67,2 mil. Kč.  
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Tabulka 2 Konečné rozdělení alokace 

Metropolitní oblast/aglomerace 
Kompromis 

(Kč) 
Výsledná alokace  Rozdíl 

Ostravská metropolitní oblast 560 000 000 533 000 000,00 -27 000 000,00 

Olomoucká aglomerace 380 000 000 380 000 000,00 0,00 

Hradecko-pardubická aglomerace 379 000 000 373 400 000,00 -5 600 000,00 

Plzeňská aglomerace 340 000 000 376 200 000,00 36 200 000,00 

Českobudějovická aglomerace 277 000 000 308 000 000,00 31 000 000,00 

Zlínská aglomerace 237 000 000 210 000 000,00 -27 000 000,00 

Ústecko-chomutovská aglomerace 237 000 000 233 200 000,00 -3 800 000,00 

Jihlavská aglomerace 80 000 000 76 200 000,00 -3 800 000,00 

Karlovarská aglomerace 32 000 000 32 000 000,00 0,00 

Celkem 2 522 000 000 2 522 000 000  

 
Nositel ITI Olomoucké aglomerace v průběhu všech probíhajících jednání avizoval, že alokace 
v poslední většinově schválené variantě (380 mil. Kč) je minimální a tedy nedojde ze strany 
Olomoucké aglomerace k uvolnění žádné alokace. Výsledná alokace byla projednána  
a schválena na jednání Komory statutárních měst SMO ČR v září 2022. 
 

4.2 Operační program Technologie aplikace pro konkurenceschopnost 

Na projekty ITI byla ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vyčleněna alokace  
1,508 mld. Kč. Dne 13. 9. 2022 proběhlo jednání s MPO, na kterém byly prodiskutovány 
podmínky implementace OP TAK v rámci ITI ČR. Na základě dohody s MPO budou podmínky 
výzvy následující:  

- 1 průběžná výzva pro ITI  

- vyhlášení výzvy v polovině roku 2023, ukončení výzvy v polovině 2025 

- alokace 1,508 mld. Kč ERDF 

- projekty budou přijímány nad rámec stanovené alokace do zásobníku, a to cca do 2,6 až 

2,8 mld. Kč  

- MPO v případě kvalitních projektů předpokládá možné navýšení alokace výzvy tak, aby 

došlo k podpoře projektů nad rámec stanovené alokace 

- maximální výše způsobilých nákladů projektu nebude stanovena 

- v akceptačních dopisech nebude zafixována částka, programové rámce budou obsahovat 

veškerou absorpci metropolitní oblasti/aglomerace  

- výzva nebude obsahovat rozdělení alokace pro jednotlivé metropolitní oblasti/aglomerace. 

 

S ohledem na to, že ve výzvě nebudou stanoveny alokace pro jednotlivé metropolitní 

oblasti/aglomerace bude mít výzva soutěžní charakter. MPO sice vyjádřilo záměr podpořit projekty 

i nad stanovenou alokaci, ale nebude to nikde garantováno. Existuje reálné riziko, že jedna 
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metropolitní oblast/aglomerace může získat většinu přidělené alokace z 1,508 mld. Kč, např.: 

Ostravská metropolitní oblast má v absorpci projekt za 600 mil. Kč dotačních. Z tohoto důvodu 

padl na posledním jednání návrh, že by došlo k rozdělení alokace ne na úrovni výzvy řídicího 

orgánu, ale na úrovni metropolitních oblastí/aglomerací interní dohodou mezi jednotlivými 

metropolitními oblastmi/aglomeracemi.  

4.3 Operační program Životní prostředí 

 

Nositel ITI OA předložil ŘO OPŽP a jeho zprostředkujícímu subjektu (SFŽP) zmapované 

integrované projekty s potenciálem realizace za přispění dotačních prostředků z OPŽP 2021-

2027. Prozatím nedošlo ke zpětné vazbě s odůvodněním přílišného rozsahu seznamu projektů. 

Dne 4. 10. 2022 se uskutečnilo jednání se zástupci OPŽP a ITI, na základě kterého vznikl 

požadavek na aktualizaci absorpční kapacity v území. Zároveň byla avizována maximální alokace 

pro jednu aglomeraci ve výši 180 mil. Kč. Alokace bude rozdělena mezi jednotlivé specifické cíle 

dle schválené dokumentace a dohody mezi ITI a OPŽP právě na základě aktualizované absorpční 

kapacity. 

 
4.4 Odhad celkové alokace ITI Olomoucké aglomerace k 5. 10. 2022 
 

Operační 
program 

IROP OP JAK OP TAK OPZ+ OPŽP OPD CELKEM 

Odhad 
alokace 
z fondů 
EU (mil. 

Kč) 

2 016 
380* 

(264) 
187,5 

64,4* 

(49,4) 
180 750 3 447 

*uvedeno CZV – není přesně vyjasněna míra podpory EU a SR (v závorce uvedena předpokládaná podpora z EU) 

 

Dále bez dotazů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       67/2022/10/ŘV15 

Aktuální informace k alokacím Olomoucké aglomerace v programovém období 2021-2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

5.   Různé  

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.  
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Plánované termíny jednání ŘV:  

o 9. 11. 2022 v 11:30 

o 7. 12. 2022 v 13:00 

o 18. 1. 2023 v 13:00 

 

 Úkol Termín Odpovědnost 

    

ZAPSALI: Denisa Válková 5. 10. 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 15. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  

DNE 5. 10. 2022 

 
 

Usnesení 59/2022/10/ŘV15 

Představení projektu FNOL „Inovační zázemí pro centrum digitálního zdravotnictví a 

transferu technologií ve FNOL – pevnost TAFELBERG“ 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

představený projekt. 

 

Usnesení 60/2022/10/ŘV15 

Aktualizace Integrovaného řešení „Sociálněinovativní metropole“ 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí  

předloženou důvodovou zprávu 

a souhlasí  

s finální podobou územního integrovaného řešení.  

 

Usnesení 61/2022/10/ŘV15 

Aktualizace Integrovaného řešení „Přerov“ 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí  

předloženou důvodovou zprávu 

a souhlasí  

s finální podobou územního integrovaného řešení.  

 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Usnesení 62/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 3 – Sociální bydlení pro předkládání strategických 

projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 3 nositele ITI OA – Sociální bydlení pro předkládání strategických projektů 

do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 2.3.2 Rozvoj sociálního bydlení. 

 
Usnesení 63/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 4 - ZŠ pro předkládání strategických projektů do 

programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 4 nositele ITI OA - ZŠ pro předkládání strategických projektů do 

programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol. 

 
Usnesení 64/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 5 – Sociální služby pro předkládání strategických 

projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 5 nositele ITI OA – Sociální služby pro předkládání strategických projektů 

do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb. 

 
Usnesení 65/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 6 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro 

předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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vyhlášení výzvy č. 6 nositele ITI OA – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury. 

 
 

Usnesení 66/2022/10/ŘV15 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 7 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu pro 

předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 7 nositele ITI OA – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 

- 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. 

 

Usnesení 67/2022/10/ŘV15 

Aktuální informace k alokacím Olomoucké aglomerace v programovém období 2021-

2027 

Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 
 
V Olomouci dne 5. 10. 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 5. října 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 

ANO 

Mgr. František Jura 
primátor statutárního města Prostějova 

 

Ing. Petr Měřínský 
primátor statutárního města Přerova 

 

Mgr. Jiří Pospíšil 
náměstek primátora statutárního města Prostějova 

 

Mgr. Petr Kouba 
náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

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.  

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 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. 
náměstek člena vlády, MMR ČR 

ANO 

Mgr. Bc. Štěpán Sittek 
Česká biskupská konference 

 

  

 

 

 


