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Zápis z jednání Pracovní skupiny ŘV ITI OA č. 1 „VZDĚLÁVÁNÍ“ 
 
 
Termín, místo a čas jednání pracovní skupiny:  
Písemné projednání 8. 2. 2023 – 17. 2. 2023 
 
 
Usnášeníschopnost a střet zájmů: 
Na jednání PS hlasovalo 5 z 8 členů, PS je usnášeníschopná. 
 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen: PhDr. Hana Fantová 
 
 
Obsah jednání: 
 
BOD 1 programu jednání PS Vzdělávání 
Hodnocení přepracovaných strategických projektů předložených v rámci 12. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A 
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ. 
 
A/ Důvodová zpráva  

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 
vzdělávací infrastruktury zájmové a neformální 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. Z 6 projektů byl jeden projekt vrácen na 
jednání ŘV ITI OA 1. 2. 2023 k přepracování. Termín pro finalizaci přepracovaného projektového 
záměru byl stanoven na 6. 2. 2023. 

Konkrétně se jedná o následující projekt: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Edukační centrum Radíkov 
Statutární město 
Olomouc 

5 950 000 

Celkem 5 950 000 
 

Návrh hodnocení přepracovaného projektového záměru předloženého do výzvy č. 12 – Zájmové a 
neformální vzdělávání a celoživotní učení 

1/ Hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předloženého 
projektového záměru. Projektový záměr nebyl vrácen k přepracování.  

2/ Hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 1: VZDĚLÁVÁNÍ. Tabulka níže představuje 
souhrn hodnocení přijatelnosti ze strany sekretariátu ŘV ITI OA.  
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Projektovému záměru „Edukační centrum Radíkov“ bylo uděleno na předchozím jednání hodnocení 
NE, vzhledem k nesplnění kritéria 2.8A Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k 
předkládanému projektovému záměru. Předkladatel 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. 

Tento nesoulad byl ze strany předkladatele projektového záměru odstraněn – žadatel se nyní 
zavazuje plnit indikátor 509051 Počet nových odborných učeben a 509021 Kapacita nových učeben v 
podpořených vzdělávacích zařízeních. 

Hodnocení formálních náležitostí, hodnocení kritérií přijatelnosti a návrh seznamu strategických 
projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace je následující: 

Název projektu 

Hodnocení 
formálních 
náležitostí 

(TK) 

Návrh 
Hodnocení 

přijatelnosti 
(PS) 

Návrh pro 
zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Edukační centrum Radíkov ANO ANO ANO 
 

 

B/ Návrh usnesení pracovní skupiny 
 

PS1/2023/1/37 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení přepracovaného strategického projektu Edukační centrum Radíkov na seznam strategických 
projektů programového rámce  

PRO: 4    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Střet zájmu: 
 
PS1/2023/1/38 
 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti všech předložených strategických projektů 

doporučuje 

návrh doplněného seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké 
aglomerace  

 

Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Edukační centrum Knihovny města Olomouce 
(KMOL) 

Statutární město 
Olomouc 

ANO 

MODERNIZACE UČEBEN SLUŇÁKOV Statutární město ANO 
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Olomouc 
Vzdělávací a poradenské environmentální 
centrum při Zoo Olomouc - Loděnka 

Statutární město 
Olomouc 

ANO 

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 

Edukační centrum Radíkov Statutární město 
Olomouc ANO 

 
PRO: 4    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 
 
V Olomouci dne 17. 2. 2023 
      
 PhDr. Hana Fantová 
 ověřovatel zápisu 
  

 
 

 Bc. Petr Kolář 
 tematický koordinátor ITI OA 
 


