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Zápis z 19. 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) 

1. 2. 2023 
11:30 – 15:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 
Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 
(Neformální vzdělávání IROP) 
 
 

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod) 
 

2) Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
 

3) Vyhlášení výzev č. 15 (Muzea IROP), č. 23 (Sociální bydlení II IROP), č. 24 (Sociální služby 
II IROP), č. 25 (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II IROP), č. 26 (Bezpečnost II IROP) a 
č. 27 (Neformální vzdělávání IROP) nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do 
programových rámců v rámci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro 
období 2021-2027 
 

4) Komunikační plán nositele ITI OA (vyhodnocení za rok 2022 a plán na rok 2023) 
 

5) Různé. 
 
Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek (dále jen předseda) zahájil jednání ŘV ITI.  Na úvod byla 

odsouhlasena změna návrhu programu jednání. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 22 

z 24 členů je přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný. 

 

 

1. Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP)  
a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP) 

 

Předseda výboru předal slovo Bc. Kolářovi a Bc. Lakomému, tematickým koordinátorům,  

aby členy provedli hodnocením strategických projektů v rámci výzev č. 4 a č. 12. 
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Výzva č. 4 – Základní školy 

4. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne  
15. 11. 2022 s celkovou alokací 289 480 421 Kč, což je zároveň alokace opatření 2.1.2 Zvýšení 
kvality infrastruktury základních škol. 

Do výzvy bylo předloženo celkem 20 strategických projektů za 638,5 mil. Kč dotačních prostředků. 
Alokace výzvy byla naplněna z 220 % alokace opatření.  

Do výzvy č. 4 Základní školy byly předloženy následující projektové záměry: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko Město Hranice 13 526 658 

Výstavba odborných učeben a školních družin 

ZŠ Určice 
Obec Určice 

51 000 000 

„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v 

odborných pracovnách“ 
Město Litovel 

10 132 226 

 Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování 

odborných učeben 

Obec 

Bohuňovice 

51 000 000 

Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování 

zázemí pro školní družinu 

Obec 

Bohuňovice 

31 450 000 

Rekonstrukce a modernizace odborných 

učeben, vybudování konektivity - základních 

škol v Lipníku nad Bečvou 

Město Lipník 

nad Bečvou 

15 596 758 

Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a 

pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané 

Základní škola a 

mateřská škola 

Kostelec na 

Hané, okres 

Prostějov, 

příspěvková 

organizace 

51 000 000 

Odborné učebny ZŠ Olšany 
Obec Olšany u 

Prostějova 

45 437 623 

Zkvalitnění infrastruktury základních škol v 

Přerově 

Statutární město 

Přerov 

39 881 320 

ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování 

zázemí pro školní družinu 

Statutární město 

Olomouc 

51 000 000 

ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A 

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN 

Statutární město 

Olomouc 

23 033 345 
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ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ 

ODBORNÝCH UČEBEN 

Statutární město 

Olomouc 

9 549 750 

ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace 

odborných učeben 

Statutární město 

Olomouc 

19 695 247 

Modernizace a vybudování odborných učeben 

pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 

Statutární město 

Přerov 

20 009 000 

ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben 

robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické 

učebny, atletického oválu, zajištění 

bezbariérovosti 

Město Uničov 

14 888 760 

ZŠ Haškova v Uničově - vybudování 

multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, 

učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního 

hřiště 

Město Uničov 

9 532 351 

Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury 

základních škol v Prostějově 

Statutární město 

Prostějov 

51 000 000 

Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov 
Statutární město 

Prostějov 

51 000 000 

Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto 

Wichterleho Prostějov 

Statutární město 

Prostějov 

51 000 000 

Přírodní základní škola Sofisa - podpora rozvoje 

vzdělanosti 

Lesní mateřská 

škola a základní 

škola Sofisa 

28 772 500 

Celkem 638 505 538 

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 4 – Základní školy 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených 
projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k přepracování.  

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 1: VZDĚLÁVÁNÍ na svém jednání 
formou per rollam ve dnech 11. 1. 2023 až 19. 1. 2023. Členové pracovní skupiny hodnotili 
předložené projekty 1 - 19 kladně ve všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, 
kterým doporučili zařazení projektů na seznam strategických projektů programového rámce.   

V případě projektu Přírodní základní škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti je u kritéria 2.2C 
navrhnuto hodnocení NE. Rejstříková kapacita Přírodní základní školy Sofisa je 30 žáků. 
Stanovené minimum bylo 300. Vzhledem k těmto skutečnostem nebyl tento projekt navržen na 
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věcné hodnocení. 

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 

Název projektu 

Hodnocení 

formálních 

náležitostí 

(TK) 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro 

zařazení na 

seznam SP 

v PR 

(ANO / NE) 

Modernizace učeben ZŠ 

Struhlovsko 
ANO ANO ANO 

Výstavba odborných učeben a 

školních družin ZŠ Určice 
ANO ANO ANO 

„Rekonstrukce družin a obnova 

IT vybavení v odborných 

pracovnách“ 

ANO ANO ANO 

 Přístavba ZŠ Bohuňovice - 

2.NP, vybudování odborných 

učeben 

ANO ANO ANO 

Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, 

vybudování zázemí pro školní 

družinu 

ANO ANO ANO 

Rekonstrukce a modernizace 

odborných učeben, vybudování 

konektivity - základních škol v 

Lipníku nad Bečvou 

ANO ANO ANO 

Půdní dostavba ZŠ I. stupně, 

rekonstrukce a pořízení vybavení 

v ZŠ Kostelec na Hané 

ANO ANO ANO 

Odborné učebny ZŠ Olšany ANO ANO ANO 

Zkvalitnění infrastruktury 

základních škol v Přerově 
ANO ANO ANO 

ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 

33 - vybudování zázemí pro 

školní družinu 

ANO ANO ANO 

ZŠ 8. KVĚTNA - 

REKONSTRUKCE A 

MODERNIZACE ODBORNÝCH 

UČEBEN 

ANO ANO ANO 
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ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ 

ODBORNÝCH UČEBEN 
ANO ANO ANO 

ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a 

modernizace odborných učeben 
ANO ANO ANO 

Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ 

Přerov, Želatovská 8 

ANO ANO ANO 

ZŠ Pionýrů v Uničově - 

vybudování učeben robotiky, 

informatiky, přírodovědy, 

polytechnické učebny, 

atletického oválu, zajištění 

bezbariérovosti 

ANO ANO ANO 

ZŠ Haškova v Uničově - 

vybudování multifunkční učebny 

na výuku jazyků a robotiky, 

učebny přírodovědy a 

rekonstrukce sportovního hřiště 

ANO ANO ANO 

Zvýšení kvality vzdělávací 

infrastruktury základních škol v 

Prostějově 

ANO ANO ANO 

Nadstavba pavilonů na ZŠ E. 

Valenty Prostějov 
ANO ANO ANO 

Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG 

Otto Wichterleho Prostějov 
ANO ANO ANO 

Přírodní základní škola Sofisa - 

podpora rozvoje vzdělanosti 
ANO NE NE 

 

3/ Věcné hodnocení 

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti navržených PS1: Vzdělávání 
přistoupil ŘV ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektů: 

Projekt č. 1 – Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 

O
b

e
c

n
á
 

k
ri
t

é
ri a
 

Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil vyjádření 

SÚ. Projekt nevyžaduje stavební 
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povolení ani ohlášení 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 

Projekt není uveden na seznamu 

strategických projektů ÚIŘ6 

Hranice. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 Projekt řeší realizaci 3 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

0 
Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na přírodní vědy. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 
Součástí projektu je učebna 

robotiky. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 
Součástí projektu je učebna 

informatiky. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
0 

Projekt neřeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 Jedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 122  

 

Projekt č. 2 – Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice 
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Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 

Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení vč. rozhodnutí 

o změny stavby před jejím 

dokončením. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 Projekt není součástí ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 Projekt řeší realizaci 3 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu je učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 
Součástí projektu je učebna 

polytechniky/informatiky. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 
Součástí projektu je učebna 

polytechniky/informatiky 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní 

konektivity škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

100 Jedná o první projekt žadatele. 
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projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

 Návrh na celkový počet bodů 126  

 

Projekt č. 3 – „Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“ 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 

Předkladatel doložil vyjádření 

SÚ. Projekt nevyžaduje stavební 

povolení ani ohlášení 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 Projekt je součástí ÚIŘ7 Litovel. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 Projekt řeší realizaci 4 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 

Součástí projektu je učebna 

fyziky a chemie a učebna 

biologie. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 Součástí projektu jsou dílny. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 
Součástí projektu je učebna 

informatiky. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 
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Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 Jedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 139  

 

Projekt č. 4 – Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 Projekt není součástí ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 Projekt řeší realizaci 7 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 

Součástí projektu jsou učebny 

přírodních věd (učebna 

přírodovědy, laboratoř, učebna 

matematiky) 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 
Součástí projektu je učebna 

robotiky a výtvarný ateliér 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

3 
Součástí projektu je učebna 

informatiky. 
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multimediální učebny apod.) 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 Jedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 130  

 

Projekt č. 5 – Přístavba ZŠ Bohuňovice - 1.NP, vybudování zázemí pro školní družinu 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 Projekt není součástí ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 
Projekt neřeší realizaci 4 a více 

učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

0 
Součástí projektu nejsou učebny 

ve vazbě na přírodní vědy. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

0 

Součástí projektu nejsou učebny 

ve vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 
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Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

0 
Součástí projektu není učebna 

informatiky. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

0 Nejedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 20  

 

Projekt č. 6 – Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - 
základních škol v Lipníku nad Bečvou 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 

Předkladatel doložil čestné 

prohlášení, kdy aktivity 

realizované v rámci projektu 

nepodléhají stavebnímu zákonu 

a nevyžadují stavební povolení. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ9 Lipník 

nad Bečvou. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 
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3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 Projekt řeší realizaci 4 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu jsou učebny 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 
Součástí projektu je 

polytechnická učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 
Součástí projektu jsou 

multimediální učebny. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 Jedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 138  

 

Projekt č. 7 – Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na 
Hané 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 

O
b
e
c
n
á
 

k
ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 
0 Projekt není součástí ÚIŘ. 
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projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 Projekt řeší realizaci 5 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu jsou učebny 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 
Součástí projektu je 

polytechnická učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 
Součástí projektu je počítačová 

učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 Jedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 131  

 

Projekt č. 8 – Odborné učebny ZŠ Olšany 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 



 
 

 
14 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení pouze na dilčí 

část projektu. U zbývající části 

nebylo doloženo vyjádření 

stavebního úřadu / zdůvodnění 

předkladatele v případě, že se 

stavební úřad k aktivitám 

řešeným v projektu nevyjadřuje. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 Projekt není součástí ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 Projekt řeší realizaci 8 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu jsou učebny 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu je 

polytechnická učebna a cvičná 

kuchyňka. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu jsou 

počítačová a multimediální 

učebna. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
0 

Projekt neřeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

100 Jedná o první projekt žadatele. 
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projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

 Návrh na celkový počet bodů 118  

 

Projekt č. 9 – Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Předkladatel nedoložil 

pravomocné stavební povolení 

pro dílčí část projektu ZŠ U 

Tenisu a ZŠ Svisle. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 Projekt je součástí ÚIŘ3 Přerov 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 
Projekt řeší realizaci více než 4 

učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu jsou učebny 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu jsou učebny ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 
Součástí projektu je počítačová 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 1 Projekt řeší vybudování a 
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zázemí (doprovodné části projektu) modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
0 

Projekt neřeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 Jedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 127  

 

Projekt č. 10 – ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 
Projekt neřeší realizaci více než 

4 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

0 
Součástí projektu nejsou učebny 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

0 

Součástí projektu nejsou učebny 

ve vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

0 

Součástí projektu není učebna 

ve vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 



 
 

 
17 

multimediální učebny apod.) 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 Jedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 130  

 

Projekt č. 11 – ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 
Projekt řeší realizaci více než 4 

učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu jsou učebny 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

0 

Součástí projektu nejsou učebny 

ve vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 
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Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

0 Nejedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 37  

 

Projekt č. 12 – ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil vyjádření 

stavebního úřadu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 

S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 
Projekt neřeší realizaci více než 

4 učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 
0 

Součástí projektu nejsou učebny 

přírodních věd. 
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přírodní vědy 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu jsou učebny ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

0 Nejedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 34  

 

Projekt č. 13 – ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil vyjádření 

stavebního úřadu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 
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3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 
Projekt řeší realizaci více než 4 

učeben. (6 učeben) 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu je učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

0 

Součástí projektu nejsou učebny 

ve vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

0 Nejedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 38  

 

Projekt č. 14 – Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 

k
ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil pravomocné 

stavební povolení. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

10 Projekt je součástí ÚIŘ3 Přerov 
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stakeholdera) 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 
Projekt neřeší realizaci více než 

4 učeben.  

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu je učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

0 Nejedná o první projekt žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 34  

 

Projekt č. 15 – ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, 
polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 
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3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil vyjádření 

stavebního úřadu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 Projekt je součástí ÚIŘ5 Uničov 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 Projekt řeší realizaci 4 učeben.  

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu je učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. (atletický 

ovál) 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
0 

Projekt neřeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 
Jedná se o první projekt 

žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 138  
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Projekt č. 16 – ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a 
robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil vyjádření 

stavebního úřadu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 Projekt je součástí ÚIŘ5 Uničov 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 
Projekt neřeší realizaci 4 a více 

učeben.  

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu je učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
0 

Projekt neřeší aktivity ve vazbě 

na školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí.  

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
0 

Projekt neřeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

0 
Nejedná se o první projekt 

žadatele. 
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projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

 Návrh na celkový počet bodů 34  

 

Projekt č. 17 – Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil vyjádření 

stavebního úřadu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ2 

Prostějov 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

5 
Projekt řeší realizaci 4 a více 

učeben. (19)  

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu je učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

1 
Součástí projektu je jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

3 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 
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Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
1 

Projekt řeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

100 
Jedná se o první projekt 

žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 140  

 

Projekt č. 18 – Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 
Předkladatel nedoložil stavební 

povolení 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ2 

Prostějov 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 
Projekt neřeší realizaci 4 a více 

učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

0 
Součástí projektu není učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

0 

Součástí projektu není učebna 

ve vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

0 

Součástí projektu není učebna 

ve vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 
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Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
1 

Projekt řeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
0 

Projekt neřeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

0 
Nejedná se o první projekt 

žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 17  

 

Projekt č. 19 – Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 
Předkladatel nedoložil stavební 

povolení 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ2 

Prostějov 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 k

ri
té

ri
a

 

V rámci projektu dojde k 

vybudování/modernizaci/vybavení 4 a více 

odborných učeben 

0 
Projekt neřeší realizaci 4 a více 

učeben. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

přírodní vědy 

1 
Součástí projektu je učebna 

přírodních věd. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

polytechnické vzdělávání 

1 

Součástí projektu je učebna ve 

vazbě na polytechnické 

vzdělávání. 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

cizí jazyky 

0 
Součástí projektu není jazyková 

učebna 
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Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na 

práci s digitálními technologiemi (zejm. 

robotika, rozšířená realita, umělá inteligence, 

multimediální učebny apod.) 

0 

Součástí projektu není učebna 

ve vazbě na práci s digitálními 

technologiemi 

Projekt řeší vybudování, modernizace a 

vybavení školní družiny a/nebo školního klubu 
1 

Projekt řeší aktivity ve vazbě na 

školní družinu/klub. 

Projekt řeší vybudování a modernizace 

zázemí (doprovodné části projektu) 
0 

Projekt neřeší vybudování a 

modernizace zázemí. 

Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity 

škol 
0 

Projekt neřeší vnitřní konektivitu 

škol. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v 

době vyhlášené výzvy jako první (další 

projektové záměry předložené stejným 

žadatelem bonfikovány nebudou). 

0 
Nejedná se o první projekt 

žadatele. 

 Návrh na celkový počet bodů 18  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.2 Zvýšení kvality vzdělávací 
infrastruktury základních škol 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 

Počet 

bodů 

1.* 

Zvýšení kvality vzdělávací 

infrastruktury základních škol v 

Prostějově 

Statutární 

město 

Prostějov 

51 000 000 140 

2.* 

„Rekonstrukce družin a obnova IT 

vybavení v odborných pracovnách“ 

Litovel 
Město Litovel 

10 132 226 139 

3.* 

Rekonstrukce a modernizace 

odborných učeben, vybudování 

konektivity - základních škol v 

Lipníku nad Bečvou 

Město Lipník 

nad Bečvou 
15 596 758 138 

4.* 

ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování 

učeben robotiky, informatiky, 

přírodovědy, polytechnické učebny, 

atletického oválu, zajištění 

bezbariérovosti 

Město 

Uničov 
14 888 760 138 
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5. 

Půdní dostavba ZŠ I. stupně, 

rekonstrukce a pořízení vybavení v 

ZŠ Kostelec na Hané 

Základní 

škola a 

mateřská 

škola 

Kostelec na 

Hané, okres 

Prostějov, 

příspěvková 

organizace 

51 000 000 131 

6. 
 Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, 

vybudování odborných učeben 
Obec 

Bohuňovice 
51 000 000 130 

7. 

ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - 

vybudování zázemí pro školní 

družinu 

Statutární 

město 

Olomouc 

51 000 000 130 

8. 
Zkvalitnění infrastruktury základních 

škol v Přerově 
Statutární 

město Přerov 
39 881 320 127 

9.* 
Výstavba odborných učeben a 

školních družin ZŠ Určice Obec Určice 
51 000 000 

4 981 357 

126 

46 018 643 

10.* 
Modernizace učeben ZŠ 

Struhlovsko 
Město 

Hranice 
13 526 658 122 

11.* 
Odborné učebny ZŠ Olšany Obec Olšany 

u Prostějova 
45 437 623 

27 298 825 

118 

18 138 798 

12.* 
ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a 

modernizace odborných učeben 

Statutární 

město 

Olomouc 

19 695 247 38 

13.* 

ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE 

A MODERNIZACE ODBORNÝCH 

UČEBEN 

Statutární 

město 

Olomouc 

23 033 345 37 

14. 

Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Želatovská 8 

Statutární 

město Přerov 
20 009 000 34 

15.* 
ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ 

ODBORNÝCH UČEBEN 

Statutární 

město 

Olomouc 

9 549 750 34 
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16.* 

ZŠ Haškova v Uničově - vybudování 

multifunkční učebny na výuku jazyků 

a robotiky, učebny přírodovědy a 

rekonstrukce sportovního hřiště 

Město 

Uničov 
9 532 351 34 

17.* 

Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, 

vybudování zázemí pro školní 

družinu 

Obec 

Bohuňovice 
31 450 000 20 

18.* 
Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG 

Otto Wichterleho Prostějov 

Statutární 

město 

Prostějov 

51 000 000 18 

19.* 
Nadstavba pavilonů na ZŠ E. 

Valenty Prostějov 

Statutární 

město 

Prostějov 

51 000 000 17 

 Celkem 609 733 038  

 Alokace opatření 2.1.2 289 480 421  

 V opatření 2.1.2 zbývá -320 252 617  

*Označené projekty jsou duplicitně předloženy v individuální výzvě IROP č. 111. Vzhledem k množství duplicit 

je navrženo zařazení doplňkové výzvy pro tuto aktivitu (viz bod 2 Harmonogram). Sekretariát ŘV ITI OA 
zároveň navrhuje dotčené žadatele oslovit s žádostí o vyjádření se k potenciálním duplicitám. 

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít 
rezervovanou alokaci v požadované výši.  

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 130% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny 
v programovém rámci, nicméně jim bude vydán soulad s integrovanou strategií až v případě uvolnění 
alokace. Soulad s integrovanou strategií se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že 
projekty uvedené v programovém rámci nemohou žádat v individuálních výzvách. 

Červeně uvedené projekty přesahují 130% alokace opatření a nemohou být uvedeny na seznamu 
strategických projektů v programovém rámci. O zařazení na seznam se mohou ucházet při případné 
aktualizaci programového rámce.   

 

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.2 integrované strategie 
rozhoduje o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného hodnocení. V případě 
shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí vyšší rejstříková kapacita zařízení základní škola 
dle Rejstříku škol a školských zařízení (https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/).  

 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol v Lipníku 
nad Bečvou                   1030 

 ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, polytechnické 
učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti              480 

 Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben  400 

 ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu  330 
 

 Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 650 

 ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN   500 
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 ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, učebny 
přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště    350 

 

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.2 integrované strategie 
bylo podáno 20 strategických projektů. 1 projekt nesplnil kritérium „Rejstříková kapacita 
školy/školského zařízení je vyšší nebo rovna 300“ a bylo mu navrženo udělení vyjádření  
o nesouladu. Kladně hodnocené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity základní školy na 
210 %. Sekretariát ŘV ITI OA bude nadále přípravu projektů sledovat a finální stav bude 
předložen v rámci schvalování programového rámce IROP. 

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

500002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení    16/12 

509021 Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních           366/904 

509031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených 
vzdělávacích zařízeních              1898/1808 

509051 Počet nových odborných učeben      12/15 

509041 Počet modernizovaných odborných učeben     48/9 

 

Diskuze: 

Mgr. Pelikán vznesl dotaz, zda Přírodní základní škola Sofisa věděla předem o požadavku 
rejstříkové kapacity na 300 míst? Bc. Kolář sdělil, že škola žádost podala poslední den výzvy  
a bez předchozí konzultace, nicméně kritérium bylo zveřejněno a zvýrazněno na třech různých 
místech v rámci výzvy. 

 

Výzva č. 12 Neformální vzdělávání  

12. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
20. 12. 2022 s celkovou alokací 31 023 765 Kč, což je zároveň alokace opatření 2.1.3 Zvýšení 
kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení. 

Do výzvy bylo předloženo celkem 6 strategických projektů za 54,3 mil. Kč dotačních prostředků. 
Alokace výzvy byla naplněna ze 175 % alokace opatření.  
 
Do výzvy č. 12 Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení byly předloženy následující 
projektové záměry: 

Název projektu Předkladatel 
Rozpočet 

EFRR 

Edukační centrum Knihovny města Olomouce 

(KMOL) 

Statutární město 

Olomouc 
2 635 000 

MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV 

Statutární město 

Olomouc 
3 009 000 
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Vzdělávací a poradenské environmentální 

centrum při Zoo Olomouc - Loděnka 

Statutární město 

Olomouc 
28 194 500 

Edukační centrum Radíkov 

Statutární město 

Olomouc 
5 950 000 

Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky 

DDM Šternberk 

Dům dětí a mládeže 

Šternberk, 

příspěvková 

organizace 

2 575 936 

DDM Olomouc - Modernizace odborných 

učeben ICT a polytechnického vzdělávání 
Olomoucký kraj 11 942 823 

Celkem 54 307 259 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 12  – Zájmové a 
neformální vzdělávání a celoživotní učení 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených 
projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k přepracování. 

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 1: VZDĚLÁVÁNÍ na jednání per 
rollam, které se konalo od 11. 1. 2023 do 19. 1. 2023. U projektového záměru Edukační centrum 
Radíkov (žadatel Statutární město Olomouc) bylo členy pracovní skupiny navrženo v rámci 
hodnocení Přijatelnosti „NE“ u kritéria 2.8A žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě 
relevantní k předkládanému projektovému záměru. Žadatel uvedl nesprávnou kombinaci 
indikátorů 509031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených 
vzdělávacích zařízeních a 509051 Počet nových odborných učeben. Žadatel tedy nezvolil 
všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru. 
Sekretariát nositele ITI OA navrhl vrácení projektového záměru Edukační centrum Radíkov 
(žadatel Statutární město Olomouc) k přepracování, se stanovením data opětovné finalizace  
do 6. 2. 2023. 

Zbývající projektové záměry členové pracovní skupiny hodnotili kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektových záměrů na 
seznam strategických projektů programového rámce.   

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 

Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Edukační centrum Knihovny města Olomouce 
(KMOL) 

Statutární město 
Olomouc 

ANO 
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MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV 
Statutární město 
Olomouc 

ANO 

Vzdělávací a poradenské environmentální 
centrum při Zoo Olomouc - Loděnka 

Statutární město 
Olomouc 

ANO 

Edukační centrum Radíkov 
Statutární město 
Olomouc 

NE 

Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky 
DDM Šternberk 

Dům dětí a mládeže 
Šternberk, příspěvková 
organizace 

ANO 

DDM Olomouc - Modernizace odborných 
učeben ICT a polytechnického vzdělávání 

Olomoucký kraj ANO 

 

3/ Návrh věcného hodnocení 

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti navržených PS1: Vzdělávání 
přistoupil ŘV ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektových záměrů: 

Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL) 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 
Projektový záměr je ve fázi 

zpracování studie.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 15  

 

MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 

Připravenost projektu 12 

Nerelevantní. Projektový záměr 

je zaměřen na modernizaci 

zařízení a dovybavení odborných 

učeben, tedy nevyžaduje 

stavební povolení ani ohlášení.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 
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stakeholdera) 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 27  

 

Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc – Loděnka 
 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 5 
Projektový záměr má 

zpracovanou DSP. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 20  

 
Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk 
 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 

Nerelevantní. Projektový záměr 

nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení. V rámci plánovaných 

stavebních oprav nedojde k 

zásahu do nosné zdi, ani nebude 

změněn situační plán učebny. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 Projekt není součástí ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 17  
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DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání 
 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

V rámci projektového záměru je 

zpracována prvotní projektová 

studie jakožto podklad pro 

stanovení aktivit projektu 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 Projekt není součástí ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 5  

 
 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury 
zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení. 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1.  
MODERNIZACE 

UČEBEN SLUŇÁKOV 

Statutární město 

Olomouc 
3 009 000 27 

2. * 

Vzdělávací a poradenské 

environmentální centrum 

při Zoo Olomouc – 

Loděnka 

Statutární město 

Olomouc 

28 194 

500 

28 014 765 

20 
179 735 

3. 

Rekonstrukce a 

modernizace učebny 

robotiky DDM Šternberk 

Dům dětí a mládeže 

Šternberk, příspěvková 

organizace 

2 575 936 17 

4. 

Edukační centrum 

Knihovny města 

Olomouce (KMOL) 

Statutární město 

Olomouc 
2 635 000 15 

5. ** 

DDM Olomouc - 

Modernizace odborných 

učeben ICT a 

polytechnického 

vzdělávání 

Olomoucký kraj 
11 942 

823 

3 916 458,5 

5 

8 026 364,5 

6. *** 
Edukační centrum 

Radíkov  

Statutární město 

Olomouc 
5 950 000 - 
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 Celkem 54 307 259  

 Alokace opatření 2.1.3 31 023 765  

 
V opatření 2.1.3 zbývá 

- 23 283 494  

*Pro projekt č. 2 je do 100% alokace k dispozici max. 28 014 765 Kč podpory z EU. Rezervu v programovém rámci 
(IROP) lze vytvořit do 130% alokace, tzn. pro projekt č. 2 lze uvést v programovém rámci celou požadovanou částku 
28 194 500 Kč podpory z EU. 
**Pro projekt č. 5 je do 130% alokace (tj. k zařazení do programového rámce) k dispozici maximálně 3 916 458,5 Kč 
podpory z EU. 
*** Projekt č. 6 nebyl bodován z důvodu nesplnění kritéria přijatelnosti při hodnocení PS 
   

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít 
rezervovanou alokaci v požadované výši.  

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 130% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny 
v programovém rámci, nicméně jim bude vydán soulad s integrovanou strategií až v případě uvolnění 
alokace. Soulad s integrovanou strategií se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že 
projekty uvedené v programovém rámci nemohou žádat v individuálních výzvách. 

Červeně uvedené projekty přesahují 130% alokace opatření a nemohou být uvedeny na seznamu 
strategických projektů v programovém rámci. O zařazení na seznam se mohou ucházet při případné 
aktualizaci programového rámce.   

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.3 integrované strategie 
bylo podáno 6 strategických projektů. Předložené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity 
neformálního vzdělávání na 175 %. Sekretariát ŘV ITI OA bude nadále přípravu projektů sledovat 
a finální stav bude předložen v rámci schvalování programového rámce IROP. 

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

500002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení              2/1 

509021 Kapacita nových učeben v podpořených vzdělávacích zařízeních            50/96 

509031 Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených 
vzdělávacích zařízeních               90/192 

509041 Počet modernizovaných odborných učeben     3/1 

509051  Počet nových odborných učeben      2/0 

 
Diskuze: 
Mgr. Pelikán vznesl dotaz ohledně projektu Edukačního centra Radíkov, zda se dá předpokládat 
po včasném doložení chybějících podkladů, na kterém místě se umístí v rámci bodového 
hodnocení? Bc. Lakomý odpověděl, že po doložení dokladů se umístí na pátém místě tabulky.  
 
Dále bez dotazů. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
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Usnesení       150/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 
(Neformální vzdělávání IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předložené strategické projekty do výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální vzdělávání IROP) a 
zpracovanou důvodovou zprávu. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 151/2023/02/ŘV19 – Bc. Alena Macháčková. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       151/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       152/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 

„Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice“ na seznam strategických projektů 

opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 153/2023/02/ŘV19 – Viktor Kohout. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       153/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných pracovnách“ Litovel“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
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Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       154/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných učeben“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       155/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro školní družinu“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 156/2023/02/ŘV19 – Mgr. Ondřej Vlček. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       156/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, vybudování konektivity - základních škol 
v Lipníku nad Bečvou“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie 
pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       157/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
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po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení v ZŠ Kostelec na Hané“ na 
seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       158/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Odborné učebny ZŠ Olšany“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 159/2023/02/ŘV19 – Ing. Petr Vrána, Ing. Tomáš Navrátil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       159/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově“ na seznam strategických projektů 
opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 160/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       160/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro školní družinu“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 161/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, 
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Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       161/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 162/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       162/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN“ na seznam strategických projektů 
opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 163/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       163/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
p po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učeben“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 164/2023/02/ŘV19 – Ing. Petr Vrána, Ing. Tomáš Navrátil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       164/2023/02/ŘV19 
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Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 165/2023/02/ŘV19 – Mgr. Dalibor Horák. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       165/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informatiky, přírodovědy, 
polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění bezbariérovosti“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 166/2023/02/ŘV19 – Mgr. Dalibor Horák. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       166/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na výuku jazyků a robotiky, 
učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního hřiště“ na seznam strategických projektů 
opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 167/2023/02/ŘV19 – Mgr. František Jura, Mgr. Jiří Pospíšil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       167/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol v Prostějově“ na seznam 
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strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 168/2023/02/ŘV19 – Mgr. František Jura, Mgr. Jiří Pospíšil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       168/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov“ na seznam strategických projektů opatření 
2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 169/2023/02/ŘV19 – Mgr. František Jura, Mgr. Jiří Pospíšil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       169/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní školy 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       170/2023/02/ŘV19 
Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií  

Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání Vyjádření  
o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu „Přírodní základní 
škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti“. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       171/2023/01/ŘV18 
Seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie  
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Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 2.1.2 integrované strategie – Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury 
základních škol 

Pořadí 
Název projektu Předkladatel 

Rozpočet 

EFRR 

Počet bodů 

1. 

Zvýšení kvality vzdělávací 

infrastruktury základních škol v 

Prostějově 

Statutární město 

Prostějov 

51 000 000 140 

2. 

„Rekonstrukce družin a obnova IT 

vybavení v odborných 

pracovnách“ Litovel 
Město Litovel 

10 132 226 139 

3. 

Rekonstrukce a modernizace 

odborných učeben, vybudování 

konektivity - základních škol v 

Lipníku nad Bečvou 

Město Lipník nad 

Bečvou 

15 596 758 138 

4. 

ZŠ Pionýrů v Uničově - 

vybudování učeben robotiky, 

informatiky, přírodovědy, 

polytechnické učebny, atletického 

oválu, zajištění bezbariérovosti 

Město Uničov 

14 888 760 138 

5. 

Půdní dostavba ZŠ I. stupně, 

rekonstrukce a pořízení vybavení 

v ZŠ Kostelec na Hané 

Základní škola a 

mateřská škola 

Kostelec na Hané, 

okres Prostějov, 

příspěvková 

organizace 

51 000 000 131 

6. 

 Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, 

vybudování odborných učeben Obec Bohuňovice 
51 000 000 130 

7. 

ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 

- vybudování zázemí pro školní 

družinu 

Statutární město 

Olomouc 

51 000 000 130 

8. 

Zkvalitnění infrastruktury 

základních škol v Přerově 
Statutární město 

Přerov 

39 881 320 127 
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9. 

Výstavba odborných učeben a 

školních družin ZŠ Určice Obec Určice 
51 000 000 

126 

10. 

Modernizace učeben ZŠ 

Struhlovsko Město Hranice 
13 526 658 

122 

11. 
Odborné učebny ZŠ Olšany Obec Olšany u 

Prostějova 

45 437 623 
118 

12. 

ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a 

modernizace odborných učeben 
Statutární město 

Olomouc 

19 695 247 38 

13. 

ZŠ 8. KVĚTNA - 

REKONSTRUKCE A 

MODERNIZACE ODBORNÝCH 

UČEBEN 

Statutární město 

Olomouc 

23 033 345 37 

14. 

Modernizace a vybudování 

odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Želatovská 8 

Statutární město 

Přerov 
20 009 000 34 

15. 

ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ 

ODBORNÝCH UČEBEN 
Statutární město 

Olomouc 
9 549 750 34 

16. 

ZŠ Haškova v Uničově - 

vybudování multifunkční učebny 

na výuku jazyků a robotiky, 

učebny přírodovědy a 

rekonstrukce sportovního hřiště 

Město Uničov 9 532 351 34 

17. 

Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, 

vybudování zázemí pro školní 

družinu 

Obec Bohuňovice 31 450 000 20 

18. 

Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG 

Otto Wichterleho Prostějov 

Statutární město 

Prostějov 
51 000 000 18 

19. 

Nadstavba pavilonů na ZŠ E. 

Valenty Prostějov 

Statutární město 

Prostějov 
51 000 000 17 

 Celkem 609 733 038  
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Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       172/2023/02/ŘV19 
Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům  
Řídicí výbor ITI OA: 
souhlasí  
s oslovováním žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům 
a 
pověřuje  
sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 173/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       173/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 174/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       174/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání 
IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při Zoo Olomouc - Loděnka“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 175/2023/02/ŘV19 – Ing Stanislav Orság. 
Výsledek hlasování: 
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Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       175/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM Šternberk“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 176/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš 
Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       176/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)“ na seznam strategických projektů 
opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 177/2023/02/ŘV19 – Mgr. Ivo Slavotínek, Mgr. Dalibor Horák, 
Ing. Petr Lysek. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 19, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       177/2023/02/ŘV19 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální vzdělávání 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a polytechnického vzdělávání“ na 
seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 178/2023/02/ŘV19 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš 
Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
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Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       178/2023/02/ŘV19 
Vrácení projektového záměru k přepravování 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vrácení strategického projektu 
„Edukační centrum Radíkov“ (předkladatel Statutární město Olomouc) k přepracování 
překladateli 
a 
ukládá  
sekretariátu ŘV ITI:  

- zajistit odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI OA a informovat o 
této skutečnosti předkladatele,  

- zajistit předložení upravených podkladů k tomuto projektovému záměru na jednání ŘV ITI 
OA. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       179/2023/02/ŘV19 
Seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 2.1.3 integrované strategie (Neformální vzdělávání) 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1.  
MODERNIZACE 

UČEBEN SLUŇÁKOV 

Statutární město 

Olomouc 
3 009 000 27 

2. 

Vzdělávací a poradenské 

environmentální centrum 

při Zoo Olomouc – 

Loděnka 

Statutární město 

Olomouc 
28 194 500 20 

3. 

Rekonstrukce a 

modernizace učebny 

robotiky DDM Šternberk 

Dům dětí a mládeže 

Šternberk, příspěvková 

organizace 

2 575 936 17 

4. 

Edukační centrum 

Knihovny města 

Olomouce (KMOL) 

Statutární město 

Olomouc 
2 635 000 15 

5. 

DDM Olomouc - 

Modernizace odborných 

učeben ICT a 

polytechnického 

vzdělávání 

Olomoucký kraj 11 942 823 5 
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 Celkem 48 357 259  

 
 

2. Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
 

Předseda výboru dále předal slovo Ing. Mikuláškovi. V tomto bodě byla navržena aktualizace 

Harmonogramu výzev pro předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen 

„harmonogram“). Ing. Mikulášek sdělil, že poslední aktualizace harmonogramu byla schválena na 

18. zasedání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI) dne 18. 1. 2023 usnesením  

č. 145/2023/01/ŘV18.  

Zdůvodnění aktuálních změn harmonogramu výzev 

ŘO IROP bude při hodnocení programových rámců, resp. seznamu strategických projektů, 

vyhodnocovat tzv. duplicitní projekty. Duplicitními projekty se rozumí projekty uvedené na 

seznamu strategických projektů v programovém rámci a současně předložené do individuálních 

výzev řídicího orgánu. V případě, že takovou duplicitu řídicí orgán odhalí, neschválí programový 

rámec a nositele ITI vyzve k nápravě. Nápravou může být schválení aktualizované verze seznamu 

strategických projektů v zastupitelstvu nositele, což celý proces zahájení implementace ITI 

významně zpozdí. Z tohoto důvodu je tedy důležité duplicitám zabránit.  

Sekretariát ITI oslovil Centrum pro regionální rozvoj (CRR), aby projekty předložené do prvních 

výzev nositele ITI konfrontovalo s projekty předloženými do individuálních výzev. Výsledkem je 

seznam projektů, u nichž je vzhledem k názvu projektu a žadatele důvodné se domnívat, že se  

o duplicitu jedná. Sekretariát ITI proto navrhl oslovit zástupce těchto projektů s žádostí o čestné 

prohlášení, že se o duplicitu nejedná, případně o odstoupení od projektu v rámci výzvy nositele ITI 

nebo individuální výzvy ŘO. Oslovovat žadatele bude možné průběžně v návaznosti na 

aktualizaci seznamu potenciálně duplicitních projektů ze strany CRR. 

Lze předpokládat, že část duplicitních projektů odstoupí od výzvy nositele ITI a realizuje svoje 

projekty v rámci individuálních výzev. Tím se uvolní alokace na příslušné opatření integrované 

strategie, která nebude kryta náhradními projekty. Vzhledem k těmto a dalším rizikům navrhl 

sekretariát ITI vyhlášení doplňkových výzev, aby byl vytvořen zásobník rezervních projektů 

v rozsahu 150-200 % alokace daných opatření.  

Ing. Mikulášek uvedl, že projekty v rámci doplňkových výzev budou řazeny za projekty vybrané 
v rámci prvního kola výzev. Nositel ITI OA zároveň umožní odstoupení od projektu v rámci 1. kola 
výzev a předložení přepracovaného projektu do opakované výzvy. 
 
Dále bez dotazů. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
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Usnesení       180/2023/02/ŘV19 
Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2023. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       181/2023/02/ŘV19 
Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům 
Řídicí výbor ITI OA: 
souhlasí  
s oslovováním žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům 
a 
pověřuje  
sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů. 
 
 

3. Vyhlášení výzev č. 15 (Muzea IROP), č. 23 (Sociální bydlení II IROP), č. 24 
(Sociální služby II IROP), č. 25 (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II 
IROP), č. 26 (Bezpečnost II IROP) a č. 27 (Neformální vzdělávání II IROP) 
nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programových 
rámců v rámci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro 
období 2021-2027 

 
V dalším bodě jednání Bc. Kolář, Mgr. Kladivo a Bc. Lakomý, tematičtí koordinátoři, seznámili 
členy s vyhlášením výzev č. 15, č. 23, č. 24, č. 26 a č. 27. 
 
15. výzva nositele ITI OA – Muzea (IROP) 

Operační program: IROP  
SC OP a aktivita:  SC 4.4; Muzea 
Opatření ISg:  3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven 
Alokace:   165 362 471 Kč 
Termíny:  6. 2. 2023 – 27. 2. 2023  
Absorpční kapacita: 

V opatření 3.2.2 evidují absorpční kapacitu zejména ze strany klíčového stakeholdera – 
Olomouckého kraje. V rámci opatření by taktéž měla být realizována část vlajkového projektu 
Olomoucké aglomerace – Muzeum zdraví. Pro tento projekt byla v souladu s předchozím 
jednáním ŘV ITI OA navržena vyčleněná alokace až 100 mil. Kč dotačních prostředků. 

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše 

podpory z EU 

Muzeum zdraví  VLAJKOVÝ 100 000 000 Kč 
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PROJEKT 

Modernizace historických expozic a zlepšení 
návštěvnického zázemí a prostor ve Vlastivědném 
muzeu v Olomouci 

- 17 000 000 Kč 

Muzeum Komenského v Přerově – stavební 
úpravy depozitáře knihovny v budově Horní nám. 
č. 35, Přerov 

- 23 630 000 Kč 

Rekonstrukce výstavního sálu a tvorba nové 
expozice Jiřího Wolkera a dalších osobností 
Prostějovska na hlavní budově Muzea a galerie v 
Prostějově 

- 12 750 000 Kč 

Revitalizace a tvorba nových expozic a výstavních 
prostor na zámku v Přerově - projektová 
dokumentace, stavební a elektroinstalační úpravy, 
revitalizace expozice Archeologie Přerovska 

- 25 500 000 Kč 

Muzeum a galerie v Prostějově - Depozitář Lidická - 110 500 000 Kč 

Muzeum a galerie v Prostějově - rekonstrukce 
budovy hvězdárny 

- 59 500 000 Kč 

Celkem 348 880 000 Kč 

 

Diskuze: 

Ing. Lysek, zástupce za Olomoucký kraj vznesl připomínku ohledně alokace u vlajkového projektu 

Muzeum zdraví, kdy původní dohoda výše dotace byla 85 mil. Kč, chtěli by tudíž znovu dosáhnout 

na tuto dohodnutou částku. Ing. Sítek reagoval, že nedokáže nyní odpovědět, vzhledem k tomu, 

že zpracování projektové dokumentace je teprve na začátku a nyní není patrné, jaká dotace bude 

dostatečná. Nicméně, z jednání, která probíhají mezi Olomouckým krajem a Fakultní nemocnicí 

Olomouc, to vypadá, že by tato dotace mohla být pro nemocnici akceptovatelná. 

 

23. výzva nositele ITI OA – Sociální bydlení II (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.3; Sociální bydlení 
Opatření ISg:  2.3.2 Rozvoj sociálního bydlení  
Alokace:   bude upřesněna 
Termíny:  2/2023 – 2/2023  
 
Do první výzvy aktivity Sociální bydlení byl podán jeden projektový záměr za 23,7 mil. Kč 

dotačních. Alokace výzvy byla 29,1 mil. Kč. Alokace výzvy tedy byla naplněna z 82 %. Z tohoto 

důvodu navrhl nositel ITI vyhlásit druhou výzvu.  

 

24. výzva nositele ITI OA – Sociální služby II (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.3; Sociální služby 
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Opatření ISg:  2.3.1 Rozvoj sociálních služeb 
Alokace:   bude upřesněna 
Termíny:  2/2023 – 2/2023  
 
Do první výzvy aktivity Sociální služby (infrastruktura) bylo podáno 9 projektových záměrů za 

248,9 mil. Kč. Alokace výzvy byla 150,6 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena na základě monitoringu 

jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména u duplicitních projektů. Riziko duplicit bylo zjištěno 

u následujících projektů:  

 Stavební úpravy zázemí Domova sv. Kosmy a Damiána Charity Olomouc, žadatel Charita Olomouc 

 Vybudování komplexního zázemí pro sociálně-preventivní služby Charity Olomouc, žadatel Charita 
Olomouc 

 Vybudování zázemí služeb sociální integrace Charity Olomouc, Charita Olomouc 

 Zajištění zázemí sociálních služeb prevence Charity Olomouc, Charita Olomouc 

 Materiálně technické zajištění terénních a ambulantních služeb Charity Prostějov, Charita Olomouc 

 Azylový dům Přerov, Charita Přerov  

Diskuze: 

Ing. Slavotínek požádal o potvrzení informací, že dochází k odstranění horního stropu čerpání 

podpory a zároveň nehrozí, že by tímto odstraněním došlo k tomu, že budou uspokojeny pouze 

dva nebo tři projekty. Ing. Sítek odpověděl, že projekty doplňkových výzev budou řazeny až za 

projekty, které již na řídicím výboru byly projednány a následně schváleny v rámci hodnocení. 

V případě, že by projekty z 1. výzvy nositele ITI uspěly v individuální výzvě, pokryjí projekty z 2. 

výzvy nositele ITI uvolněnou alokaci, jinak by hrozilo odebrání části alokace ze strany ŘO IROP 

(duplicity jsou nyní identifikovány u 6 projektů, které nyní procházejí hodnocením a s velkou 

pravděpodobností dotaci přes individuální výzvu získají). 

 

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

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

na uhlíkové neutrální hospodářství 
Opatření ISg:  4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 
Alokace:   bude upřesněna 
Termíny:  2/2023 – 3/2023  
 
Do první výzvy aktivity Infrastruktura pro cyklistickou dopravu bylo předloženo celkem 10 

strategických projektů za 244,35 mil. Kč dotačních prostředků. Alokace výzvy byla 132,1 mil. Kč. 

Výzva bude vyhlášena na základě monitoringu jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména u 

duplicitních projektů. Riziko duplicit bylo zjištěno u následujících projektů: 

 Cyklostezka Tovární - Římský most, město Hranice 

 Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom, město Uničov 

 Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová Dědina, město Uničov 
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26. výzva nositele ITI OA – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II (IROP) 

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

na uhlíkové neutrální hospodářství 
Opatření ISg:  4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě 
Alokace:   bude upřesněna 
Termíny:  2/2023 – 3/2023  
 
Do první výzvy aktivity Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu bylo podáno 7 

projektových záměrů za 206,8 mil. Kč. Alokace výzvy byla 77,8 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena na 

základě monitoringu jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména u duplicitních projektů. Riziko 

duplicit bylo zjištěno u následujících projektů: 

 Konice - chodník v ulici Zádvoří, žadatel město Konice 

 

27. výzva nositele ITI OA – Neformální vzdělávání II (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 4.1; Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v 

oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje 
přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a 
online vzdělávání a odbornou přípravu 

Opatření ISg:  2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání 
dětí a mládeže a celoživotní učení 

Alokace:   bude upřesněna 
Termíny:  2/2023 – 3/2023  
 
Do první výzvy aktivity Neformální vzdělávání bylo podáno 6 projektových záměrů za 54,3 mil. Kč. 
Alokace výzvy byla 31 mil. Kč. Výzva bude vyhlášena na základě monitoringu jednotlivých 
projektů a zjištěných rizik, zejména u duplicitních projektů. 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       182/2023/02/ŘV19 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 15 – Muzea pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 15 – Muzea pro předkládání strategických projektů do programového rámce 
IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven. 
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Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       183/2023/02/ŘV19 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

2.3.2 Podpora sociálního bydlení. 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       184/2023/02/ŘV19 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 24 – Sociální služby II pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 24 – Sociální služby II pro předkládání strategických projektů do programového 
rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

2.3.1 Rozvoj sociálních služeb. 

 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       185/2023/02/ŘV19 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II pro 
předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       186/2023/02/ŘV19 
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Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 
II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
  

4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě. 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       187/2023/02/ŘV19 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a 
celoživotní učení. 

 

4. Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 

2022 a plán na rok 2023) 

V dalším bodě jednání Bc. Lakomý seznámil členy ŘV s Komunikačním plánem nositele ITI OA. 
Sdělil, že Komunikační plán vychází z potřeb nositele ITI OA, který je dle kap. 11 Povinnost 
nositelů integrovaných nástrojů Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014–2020 odpovědný za „dodržování pravidel publicity ITI jako celku dle 
podmínek Operačního programu Technická pomoc (OPTP) 2014–2020“. Komunikační plán 
vychází z potřeb realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace a má za cíl komunikovat realizaci 
Strategie ITI směrem k odborné i neodborné veřejnosti.  

Průběžné plnění Komunikačního plánu nositele ITI OA za rok 2022 a plánované marketingové 
aktivity pro rok 2023 byly schváleny na online jednání Pracovní skupiny Marketing dne  
13. 1. 2023.   

V období 06-08/2022 proběhlo zprovoznění nových webových stránek ITI OA z připravené 
šablony (https://www.olomouc.eu/storage/olomoucka-aglomerace/) včetně nahrání obsahu 

stránek: https://olomoucka-aglomerace.eu/. V prosinci 2022 byly provedeny dílčí úpravy 

webových stránek, které souvisely se začátkem implementace nového období (vyhlašování výzev, 
připomínky od potenciálních předkladatelů/partnerů v území, zkušenosti z dosavadního ostrého 
provozu atd.), zároveň byly zpracovány jednotlivé grafické i formální úpravy tak, aby byly webové 
stránky přehledné a uživatelsky přívětivé.   

V průběhu roku 2022 byla zpracována Integrovaná řešení OA. Zrealizovaly se grafické podoby tří 
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územních integrovaných řešení. UIŘ10 Duchovní metropole, UIŘ 11 Věda, výzkum, inovace, UIŘ 
12 Sociálně inovativní metropole. Vytvořena byla jednotná grafika pro plakáty a informační letáky, 
roll-upy, webové stránky OA a digitální prezentace.  

V roce 2022 byla vytištěna také anglická mutace Atlasu OA (Atlas v české verzi vyšel v roce 2021) 
pro účely mezinárodních projektů v nákladu 50 ks. Její digitální verze je zveřejněna na webu OA 
https://olomoucka-aglomerace.eu/wp-content/uploads/2022/08/atlasOA_kor2021.pdf 

Populárně naučný dokument II. pro propagační účely ITI OA: https://olomoucka-aglomerace.eu/. 
V  roce 2022 bylo zahájeno natáčení dokumentu s ohledem na zdržení v realizaci projektu 
Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, žadatele Metropolitní 
kapitula u svatého Václava v Olomouci a podpoře projektu VN Olomouc-okrasná zahrada, 
Sušilovo náměstí, žadatele Vojenská nemocnice Olomouc byla uzavřena nová smlouva k 
dotočení realizace těchto projektů. Dokument bude zfinalizovaný do září 2023.   

Plánované marketingové aktivity za rok 2022 byly splněny s výjimkou aktivit: brožura Integrované 
projekty ITI OA, nástěnná mapa. Tyto aktivity spolu s dalšími se stanou platformou pro realizaci 
Komunikačního plánu nositele ITI OA pro rok 2023. 

 Propagační brožura integrované projekty ITI Olomoucké aglomerace po oblastech 
podpory nebyla zpracována. Byla zahájena práce na informačním materiálu. Aktivita se 
přesunula do roku 2023. Brožura bude rozšířena do podoby publikace nejvýznamnějších 
projektů ITI OA o 100 stranách, s pevnou knižní vazbou, fotografiemi, stručným popisem, 
alokací a realizátorem projektu, ve finálním nákladu 1000 ks. Projekty budou členěny do 
celkem 7 oblastí dle řešených témat (Mobilita, Zaměstnanost, Životní prostředí, 
Vzdělávání,…). Publikace bude distribuována do všech obcí a měst OA, informačních 
center, knihoven a také mezi úspěšné realizátory. 

 Nástěnná mapa OA – vytvoření a tisk nástěnné mapy OA území pro programové období 
2021-2027 1 ks ve 3D formátu, 5 ks standardních map. Aktivita nebyla zpracována, byla 
přesunuta do roku 2023. 

 Dokončení tvorby populárně naučného dokumentu pro propagační účely ITI OA.  
S ohledem na zdržení v realizaci projektu Adaptace objektů v areálu NKP Olomoucký hrad 
s kostelem sv. Václava, žadatele Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci  
a podpoře projektu VN Olomouc-okrasná zahrada, Sušilovo náměstí, žadatele Vojenská 
nemocnice Olomouc bude dokument zfinalizován do září 2023.  

 Informační brožura Integrované teritoriální investice OA 2021-2027 – brožura ve 
formátu A5, cca 20 stran, barevná, bude obsahovat informace o integrovaných územních 
investicích na území OA a informace o strategických cílech včetně grafického zpracování.  

 Vybraný strategický projekt ITI OA - na jednání 7. 9. 2022 ŘV ITI OA projednal  
tzv. vlajkový projekt pro Evropskou komisi. Za Olomouckou aglomeraci byl schválen  
a zaslán projekt Fort XVII, Olomouc. Tento projekt bude uveden v příloze č. 3 
Programového dokumentu IROP na žádost EK. Projekt Muzeum zdraví – historie  
a budoucnost byl ze strany ŘO odsouhlasen a dle stanoviska ŘO je tento strategický 
projekt vhodný k uvedení do PD IROP. Vzhledem ke schválení projektu byly ze strany ŘO 
IROP stanoveny pro nositele ITI následující povinnosti v oblasti publicity. Proto byla tato 
aktivita doplněna do komunikačního plánu.  
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 Samostatnou kapitolu Komunikačního plánu pro rok 2023 tvoří příprava outdoorové 
informační kampaně. Realizace se plánuje na rok 2024, financování z rozpočtu VPS. 
Velká outdoorová informační kampaň s využitím offline marketingu je zacílená na okamžité 
zpracování informací o investicích do regionu, resp. do Olomoucké aglomerace, na získání 
povědomí o integrovaných investicích EU do OA. Outdoorový marketing zahrnuje 
billboardy, city-light vitríny, scrolly, nebo polepy tramvají/busů, či bannery,… a cílí na 
okamžitý vjem člověka. Stručná informace, jasné sdělení, vhodné umístění s vysokým 
pohybem nebo s vysokou koncentrací lidí jsou ideálním místem pro přímé a okamžité 
oslovení široké skupiny osob. Kampaň je ve stádiu rozpracování (ideovém i obsahovém), 
vytipovány jsou lokality pro umístění reklamních poutačů, bannerů, billboardů a proveden 
cenový průzkum. V roce 2023 dojde ke specifikaci ideového záměru, obsahové náplně, 
detailnímu rozpracování plánu kampaně, rozvrhu umístění a časovému harmonogramu 
kampaně.  

 
Výsledek hlasování: 
Pro – 22, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       188/2023/02/ŘV19 
Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 2022 a plán na 
rok 2023) 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  

vyhodnocení plnění Komunikačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace 2022 

a 

schvaluje 

Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace 2023. 

 

5. Různé 
 
V bodě různé Mgr. Žbánek členy informoval o připravované novele zákona o podpoře 
regionálního rozvoje, která se dotýká i ITI ve věci institucionálního ukotvení aglomerací. Plán 
zahrnuje vytvoření tzv. metropolitních oblastí, metropolitních svazků obcí a možnosti jejich 
financování. Ing. Sítek sdělil, že tato problematika je poměrně široká a na toto téma budou 
nachystány podklady, které budou předloženy na jednání řídicího výboru 15. 2. 2023 nebo 22. 3. 
2023. 
 
Dále Mgr. Žbánek zmínil téma sběru projektů. Týká se to projektů cestovního ruchu a dalších 
témat v souvislosti s úpravou a aktualizací Národního plánu obnovy. Ing. Sítek doplnil, že na ORP 
zasílali informaci o připravovaných a již vyhlášených výzvách týkajících se standardizace 
územních plánů a cca v březnu by měla být vyhlášena výzva na rozvoj neveřejných sítí. Nově by 
měla být vyhlášena výzva na využití 5G sítí. Dále zmínil oblast památek a cestovního ruchu s tím, 
že se momentálně napříč republikou mapuje připravenost projektů z důvodu očekávaného převisu 
v individuálních výzvách vyhlášených v IROP. V NPO se komunikuje komponenta týkající se 
cestovního ruchu, která je rozdělena do 5 oblastí: historické objekty, lázeňství, lyžařská střediska, 
parkování a parkovací domy a bazény. Cílem by mělo být snížení energetické náročnosti 
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infrastruktury a objektů. Případné projekty připravované do NPO jsou součástí sběru projektových 
záměrů (do 10. 2. 2023) a mapování absorpční kapacity. Ing. Sítek v této souvislosti vznesl dotaz 
na zástupce Olomouckého kraje, zda sběr projektových záměrů bude provádět přes RSK nebo 
toto bude řešeno v rámci ITI? Ing. Dosoudil odpověděl, že byli osloveni Ministerstvem pro místní 
rozvoj (MMR), aby tento sběr udělali, nicméně, vzhledem k množství podobných požadavků se 
rozhodli připravit dopis na obce a nyní s MMR ladí formu, jakou to budou obce vypracovávat.  
 
Ing. Sítek požádal o spolupráci při získání podkladů týkající se absorpční kapacity. Ing. Dosoudil 
odpověděl, že není problém zaslat údaje o výsledném sběru dat. 

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA. Mgr. Žbánek zároveň 
navrhl možnost uspořádat výjezdní zasedání ŘV a navštívit některý z úspěšných projektů. 
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 15. 2. 2023 v 11:30 hod. 

o 22. 3. 2023 v 11:30 hod. 

o 19. 4. 2023 v 11:30 hod. 

o 17. 5. 2023 v 11:30 hod. 

 

 
 

Úkol Termín Odpovědnost 

ZAPSALI: Denisa Válková 1. 2. 2023 

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ: 

Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek 

SCHVÁLILI:  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

Ing. Otakar Bačák 
 

 

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

předseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 

……………………..……………………….. 
     Ing. Otakar Bačák 

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 19. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  

DNE 1. 2. 2023 

 

Usnesení 150/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a 
č. 12 (Neformální vzdělávání IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předložené strategické projekty do výzvy č. 4 (ZŠ IROP) a č. 12 (Neformální 
vzdělávání IROP) a zpracovanou důvodovou zprávu. 
 
 
Usnesení 151/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 
 
Usnesení 152/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Výstavba odborných učeben a školních družin ZŠ Určice“ 
na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
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Usnesení 153/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „„Rekonstrukce družin a obnova IT vybavení v odborných 
pracovnách“ Litovel“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 154/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, vybudování odborných 
učeben“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 155/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, vybudování zázemí pro 
školní družinu“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
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Usnesení 156/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben, 
vybudování konektivity - základních škol v Lipníku nad Bečvou“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 
 
Usnesení 157/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení 
vybavení v ZŠ Kostelec na Hané“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 158/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Odborné učebny ZŠ Olšany“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 159/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
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Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Zkvalitnění infrastruktury základních škol v Přerově“ na 
seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 160/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí 
pro školní družinu“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 161/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE 
ODBORNÝCH UČEBEN“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 162/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
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po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN“ 
na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 163/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných 
učeben“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 164/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, Želatovská 8“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 165/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, 
informatiky, přírodovědy, polytechnické učebny, atletického oválu, zajištění 
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bezbariérovosti“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 166/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny 
na výuku jazyků a robotiky, učebny přírodovědy a rekonstrukce sportovního 
hřiště“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 167/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury základních škol 
v Prostějově“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie 
pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 168/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov“ na 
seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
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Usnesení 169/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 4 – Základní 
školy IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho 
Prostějov“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie 
pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení       170/2023/02/ŘV19  

Vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje     
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vydání Vyjádření  
o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií projektu „Přírodní 
základní škola Sofisa - podpora rozvoje vzdělanosti“. 
 
 
Usnesení 171/2023/02/ŘV19 

Seznam strategických projektů opatření 2.1.2 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který 
optimálně přispěje k plnění opatření 2.1.2 integrované strategie – Zvýšení kvality 
vzdělávací infrastruktury základních škol 
 

Pořadí 
Název projektu Předkladatel 

Rozpočet 
EFRR 

Počet bodů 

1. 
Zvýšení kvality vzdělávací 
infrastruktury základních škol v 
Prostějově 

Statutární město 

Prostějov 

51 000 000 140 
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2. 
„Rekonstrukce družin a obnova IT 
vybavení v odborných 
pracovnách“ Litovel 

Město Litovel 

10 132 226 139 

3. 

Rekonstrukce a modernizace 
odborných učeben, vybudování 
konektivity - základních škol v 
Lipníku nad Bečvou 

Město Lipník nad 

Bečvou 

15 596 758 138 

4. 

ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování 
učeben robotiky, informatiky, 
přírodovědy, polytechnické 
učebny, atletického oválu, 
zajištění bezbariérovosti 

Město Uničov 

14 888 760 138 

5. Půdní dostavba ZŠ I. stupně, 
rekonstrukce a pořízení vybavení v 
ZŠ Kostelec na Hané 

Základní škola a 

mateřská škola 

Kostelec na Hané, 

okres Prostějov, 

příspěvková 

organizace 

51 000 000 131 

6. 
 Přístavba ZŠ Bohuňovice - 2.NP, 
vybudování odborných učeben 

Obec Bohuňovice 
51 000 000 130 

7. 
ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - 
vybudování zázemí pro školní 
družinu 

Statutární město 

Olomouc 

51 000 000 130 

8. 
Zkvalitnění infrastruktury 
základních škol v Přerově 

Statutární město 

Přerov 

39 881 320 127 

9. 
Výstavba odborných učeben a 
školních družin ZŠ Určice 

Obec Určice 
51 000 000 

126 

10. 
Modernizace učeben ZŠ 
Struhlovsko 

Město Hranice 
13 526 658 

122 

11. 
Odborné učebny ZŠ Olšany 

Obec Olšany u 

Prostějova 

45 437 623 
118 

12. 
ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a 
modernizace odborných učeben 

Statutární město 

Olomouc 

19 695 247 38 
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13. 
ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A 
MODERNIZACE ODBORNÝCH 
UČEBEN 

Statutární město 

Olomouc 

23 033 345 37 

14. 
Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Želatovská 8 

Statutární město 

Přerov 
20 009 000 34 

15. 
ZŠ SPOJENCŮ – VYBUDOVÁNÍ 
ODBORNÝCH UČEBEN 

Statutární město 

Olomouc 
9 549 750 34 

16. 

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

Město Uničov 9 532 351 34 

17. 
Přístavba ZŠ Bohuňovice - I.NP, 
vybudování zázemí pro školní 
družinu 

Obec Bohuňovice 31 450 000 20 

18. 
Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG 
Otto Wichterleho Prostějov 

Statutární město 
Prostějov 

51 000 000 18 

19. 
Nadstavba pavilonů na ZŠ E. 
Valenty Prostějov 

Statutární město 
Prostějov 

51 000 000 17 

 Celkem 609 733 038  

 
 
Usnesení 172/2023/02/ŘV19 

Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům 
Řídicí výbor ITI OA: 
souhlasí  
s oslovováním žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům 
a 
pověřuje  
sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů. 
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Usnesení 173/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální 
vzdělávání IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 
 
Usnesení 174/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální 
vzdělávání IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při 
Zoo Olomouc - Loděnka“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 175/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální 
vzdělávání IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Rekonstrukce a modernizace učebny robotiky DDM 
Šternberk“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie 
pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 176/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální 
vzdělávání IROP 
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Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „Edukační centrum Knihovny města Olomouce (KMOL)“ 
na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 177/2023/02/ŘV19 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 12 Neformální 
vzdělávání IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 
strategického projektu „DDM Olomouc - Modernizace odborných učeben ICT a 
polytechnického vzdělávání“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.3 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Usnesení 178/2023/02/ŘV19 

Vrácení projektového záměru k přepracování  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vrácení 
strategického projektu „Edukační centrum Radíkov“ (předkladatel Statutární město 
Olomouc) k přepracování překladateli 
a 
ukládá  
sekretariátu ŘV ITI:  

- zajistit odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI OA a 
informovat o této skutečnosti předkladatele,  

- zajistit předložení upravených podkladů k tomuto projektovému záměru na 
jednání ŘV ITI OA dne 6. 2. 2023. 
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Usnesení 179/2023/02/ŘV19 

Seznam strategických projektů opatření 2.1.3 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který 
optimálně přispěje k plnění opatření 2.1.3 integrované strategie (Neformální 
vzdělávání) 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1.  
MODERNIZACE 
UČEBEN SLUŇÁKOV 

Statutární město 
Olomouc 

3 009 000 27 

2. 

Vzdělávací a 
poradenské 
environmentální 
centrum při Zoo 
Olomouc – Loděnka 

Statutární město 
Olomouc 

28 194 500 20 

3. 

Rekonstrukce a 
modernizace učebny 
robotiky DDM 
Šternberk 

Dům dětí a mládeže 
Šternberk, příspěvková 
organizace 

2 575 936 17 

4. 
Edukační centrum 
Knihovny města 
Olomouce (KMOL) 

Statutární město 
Olomouc 

2 635 000 15 

5. 

DDM Olomouc - 
Modernizace 
odborných učeben ICT 
a polytechnického 
vzdělávání 

Olomoucký kraj 11 942 823 5 

 Celkem 48 357 259  
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Usnesení 180/2023/02/ŘV19 

Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2023. 
 
 
Usnesení 181/2023/02/ŘV19 

Vyzvání žadatelů k vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům 
Řídicí výbor ITI OA: 
souhlasí  
s oslovováním žadatelů s žádostí o vyjádření se k potenciálně duplicitním projektům 
a 
pověřuje  
sekretariát ITI oslovením dotčených žadatelů. 
 
 

Usnesení 182/2023/02/ŘV19 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 15 – Muzea pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
 Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 15 – Muzea pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven. 
 
 
Usnesení 183/2023/02/ŘV19 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
 Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 23 – Sociální bydlení II pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
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- 2.3.2 Podpora sociálního bydlení. 
 
 
 

Usnesení 184/2023/02/ŘV19 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 24 – Sociální služby II pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 24 – Sociální služby II pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb. 
 
 

Usnesení 185/2023/02/ŘV19 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 
II pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 25 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu II pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

-  4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury. 
 
 

Usnesení 186/2023/02/ŘV19 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou 
nemotorovou dopravu II pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP 
 Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 26 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu II pro 
předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření 
Strategie ITI OA: 
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-  4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě. 

 
 

Usnesení 187/2023/02/ŘV19 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 27 – Neformální vzdělávání II pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 
2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a 
mládeže a celoživotní učení. 
 
 

Usnesení 188/2023/02/ŘV19 

Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 
2022 a plán na rok 2023) 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
vyhodnocení plnění Komunikačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace 2022 
a 
schvaluje 
Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace 2023. 
 
 
V Olomouci dne 1. 2. 2023 
  
 
 
 
…………………………………………….        ……………………………………………. 
       Mgr. Miroslav Žbánek, MPA       Ing. Otakar Bačák 
    předseda Řídicího výboru ITI OA         místopředseda Řídicího výboru ITI OA
 



      

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
 

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

dne 1. února 2023 
 

 

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI Podpis 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor statutárního města Olomouce 

ANO 

Ing. Otakar Bačák 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Ing. Tomáš Pejpek 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Mgr. Miloslav Tichý 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Mgr. Matouš Pelikán 
člen Zastupitelstva města Olomouce 

ANO 

Mgr. František Jura 
primátor statutárního města Prostějova 

ANO 

Ing. Petr Vrána 
primátor statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Jiří Pospíšil 
náměstek primátora statutárního města Prostějova 

ANO 

Ing. Tomáš Navrátil 
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 

Bc. Daniel Vitonský 
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. Jiří Rudolf 
předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje 

ANO 

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 

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. Petr Lysek 
radní Olomouckého kraje 

ANO 

Mgr. Bc. Štěpán Sittek 
Česká biskupská konference 

ANO 

  

 

 

 


