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Informaèní newsletter pro obce

Vážení potenciální žadatelé o dotaci prostøednictvím integrovaných teritoriálních investic Olomoucké 

aglomerace (ITI OA), pøinášíme Vám další èíslo informaèního newsletteru, jehož prostøednictvím Vás prùbìžnì 

informujeme o novinkách k èerpání finanèních prostøedkù EU pro vaše obce.

Aktuálnì probíhá vìcné hodnocení strategie ITI OA, která byla na Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR pøedložena 

v polovinì února 2016. Její schválení oèekáváme v prùbìhu léta. To je podmínkou pro zahájení èerpání finanèních 

prostøedkù pøes ITI. Strategie již prošla kontrolou formálních náležitostí a kontrolou pøijatelnosti. 

Dne 31. 5. 2016 probìhlo v Prostìjovì 1. jednání Øídicího výboru pro realizaci strategie ITI OA, byl schválen statut 

a jednací øád Øídicího výboru, rovnìž byla diskutována podoba pracovních skupin. Další jednání Øídicího výboru je 

naplánováno na 1. 8. 2016. Byly tak uèinìny nezbytné kroky k zahájení celého procesu èerpání.

 

V souèasné dobì probíhá aktualizace projektových zámìrù na území Olomoucké aglomerace, který bude sloužit 

k nastavení harmonogramu výzev a pøíslušných alokací. Na konci èervna probìhla k této problematice jednání 

s pøedstaviteli všech obcí s rozšíøenou pùsobností na území aglomerace. Pøipomínáme, že prostøedky pøes ITI 

mohou èerpat všechny obce OA.

Informace o Integrovaných teritoriálních investicích Olomoucké aglomerace naleznete na webových stránkách: 

. Vyhlášení prvních výzev pøedpokládáme v záøí až øíjnu 2016.

Pro mìsta a obce jsou vhodná pøedevším opatøení strategie ITI financovaná prostøednictvím IROP:

http://www.olomoucka-aglomerace.eu
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Opatøení ITI OA 
Alokace pro dané opatøení 

(dotace v mil. Kè) 
Pøedpokládané datum vyhlášení 

první výzvy 
1.1.1.: Zvýšení kapacity vzdìlávací 
infrastruktury pøedškolního vzdìlávání 

120,0 záøí / øíjen 2016 

3.1.2.: Výstavba a rekonstrukce 
cyklistické infrastruktury 

150,0 záøí / øíjen 2016 

3.1.4.: Výstavba a modernizace 
pøestupních terminálù veøejné 
dopravy 

119,3 záøí / øíjen 2016 

3.1.6.: Zvyšování bezpeènosti v 
dopravì 

80,0 záøí / øíjen 2016 

3.1.7.: Poøízení vozidel pro pøepravu 
osob 

50,0 záøí / øíjen 2016 

3.3.1.: Rozvoj kulturního dìdictví 375,0 záøí / øíjen 2016 
1.1.2.:  Zkvalitnìní vzdìlávací 
infrastruktury ZŠ 

277,1 poèátek roku 2017 

1.1.3.:  Zkvalitnìní vzdìlávací 
infrastruktury SŠ a VOŠ 

120,0 poèátek roku 2017 

1.1.4.: Zkvalitnìní infrastruktury 
zájmového a neformálního vzdìlávání 
dìtí a mládeže a celoživotního uèení 

35,0 poèátek roku 2017 

3.1.1.:  Rekonstrukce, modernizace a 
výstavba silnic na vybrané regionální 
silnièní síti 

300,0 poèátek roku 2017 

 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod


Další informace a novinky se dozvíte na webových stránkách 

.www.olomoucka-aglomerace.eu

 
Mgr. Pavel Roubínek 
tel.: 588 488 678 
mobil: 731 695 760 
e-mail: pavel.roubinek@olomouc.eu 

Tematiètí koordinátoøi ITI OA - KONTAKTY
 
Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.
tel.: 588 488 673 
mobil: 733 610 534 
e-mail: petr.kladivo@olomouc.eu 

Dne 23. 5. 2016 byla Monitorovacím výborem IROP schválena hodnoticí kritéria pro plánované výzvy s termínem 
vyhlášení záøí/øíjen 2016.

Od podzimu loòského roku bylo vyhlášeno nìkolik výzev IROP, které odpovídají svým zamìøením opatøením ITI 
OA. Žadatelé se pøi pøípravì projektù mohou inspirovat specifickými pravidly tìchto výzev.  Jedná se o výzvy:

-  
  (Termín pøedkládání žádostí o podporu: 30. 6. 2016 - 18. 11. 2016)

 -   
  (Termín pøedkládání žádostí o podporu: 14. 3. 2016 - 2. 9. 2016)

-  
  (Termín pøedkládání žádostí o podporu: 29. 1. 2016 - 29. 7. 2016) 

-  
  (Termín pøedkládání žádostí o podporu: 21. 12. 2015 - 29. 4. 2016) 

-  
  (Termín pøedkládání žádostí o podporu: 14. 12. 2015 - 22. 4. 2016)

-  
  (Termín pøedkládání žádostí o podporu: 30. 11. 2015 - 31. 3. 2016)

Podle informací MMR bude mít IROP bìhem let 2016 a 2017 závazkováno ve vyhlášených výzvách pro plánovací 
období 2014-2020 až 80 % finanèních prostøedkù. Žadatelé se mohou ucházet o finanèní prostøedky formou 
individuálních projektù i pøes ITI. 

Pøedkládané projektové zámìry musí být v souladu se strategií, která je dostupná v sekci Dokumenty: 
, a s daným operaèním programem (IROP).

Své zámìry a pøípadné dotazy zasílejte primárnì prostøednictvím emailu . 

Konzultovat své projektové zámìry mùžete s tematickými koordinátory také osobnì, a to každé pondìlí 

v 14–16 hod. a každou støedu v 9–11 hod. Zájem o schùzku prosím avizujte dopøedu. V pøípadì potøeby je možné 

domluvit individuálnì èas i místo konzultace.

Na spolupráci s Vámi se tìší tematiètí koordinátoøi:

Mgr. Pavel Roubínek, , mob. 731 695 760

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D., , mob. 733 610 534

è. 32 Infrastruktura støedních škol a vyšších odborných škol

è. 24 Výstavba a modernizace pøestupních terminálù

è. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla

è. 18 Podpora bezpeènosti dopravy a cyklodopravy

è. 14 Infrastruktura pro pøedškolní vzdìlávání

è. 13 Revitalizace vybraných památek

http://www.olomoucka-
aglomerace.eu/dokumenty/formular-projektoveho-nametu

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie

iti@olomouc.eu

pavel.roubinek@olomouc.eu

petr.kladivo@olomouc.eu

Prosíme rovnìž o zaslání aktualizovaných projektových zámìrù (s termínem do 15. 7. 2016) i ty žadatele, kteøí je 
již v minulosti zaslali. Formuláø projektového zámìru naleznete zde: 

.

Pøipomínáme, že potenciální žadatelé musí svùj zámìr konzultovat s tematickými koordinátory ITI Olomoucké 

aglomerace a musí svùj zámìr vyplnit do pøíslušného formuláøe.

INFORMACE PRO ŽADATELE

/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vystavba-a-modernizace-prestupnich-terminalu
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodopravy
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodopravy
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-14-Infrastruktura-pro-predskolni-vzdelavani
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek
/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-13-Revitalizace-vybranych-pamatek
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