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USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE
PRO REALIZACI STRATEGIE Z 14. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 27. 11. 2017

Usnesení 234/2017/11/ŘV14
Předložené	projektové	záměry	do	Výzvy	č.	8	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
bere	na	vědomí	
předložené	projektové	záměry	do	Výzvy	č.	8	nositele	ITI	OA	a	zpracovanou	důvodovou	
zprávu.

Usnesení 235/2017/11/ŘV14
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	Efektivní	start	plus	nové	příležitosti	pro	
mladé	nezaměstnané	v	OA	(žadatel:		EFEKT	PLUS	s.r.o.,	celkové	způsobilé	výdaje:	5	235	075	Kč,	z	
toho	4	449	814	Kč	z	ESF).

Usnesení 236/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	 souladu	
projektového	 záměru	 s integrovanou	 strategií projektu	 Máme	 práci!	 (žadatel:	 	 Regionální	
agentura	pro	rozvoj	střední	Moravy,	celkové	způsobilé	výdaje:	19	965	000	Kč,	z	toho	16	970	250	
Kč	z	ESF).

Usnesení 237/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	 souladu	
projektového	 záměru	 s integrovanou	 strategií projektu	 First	 Job	 (žadatel:	 	 Hanácká	 aktivní	
společnost,	z.s.	celkové	způsobilé	výdaje:	9	782	600	Kč,	z	toho	8	315	210	Kč z	ESF).
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Usnesení 238/2017/11/ŘV14
Soubor	projektových	záměrů	do	Výzvy	č.	8	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje	

vzniklý	soubor	projektových	záměrů	v rámci	výzvy	č.	8	nositele	ITI	OA.

Usnesení 239/2017/11/ŘV14
Předložený	projektový	záměr	do	Výzvy	č.	15	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
bere	na	vědomí	
předložený	projektový	záměr	do	Výzvy	č.	15	nositele	ITI	OA	a	zpracovanou	důvodovou	
zprávu.

Usnesení 240/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	
souladu	 projektového	 záměru	 s	 integrovanou	 strategií	 projektu	 Modernizace	 výroby	
přírodní	a	bio	kosmetiky	– VIVACO	(žadatel:	VIVACO	s.r.o.,	celkové	způsobilé	výdaje:	7	
400	000	Kč,	z	toho	3	330	000	Kč	z	EFRR).

Usnesení 241/2017/11/ŘV14
Soubor	projektových	záměrů	do	Výzvy	č.	15	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje	
vzniklý	soubor	projektových	záměrů	v	rámci	výzvy	č.	15	nositele	ITI	OA.

Usnesení 242/2017/11/ŘV14
Předložený	projektový	záměr	do	Výzvy	č.	16	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
bere	na	vědomí	
předložený	projektový	záměr	do	Výzvy	č.	16	nositele	ITI	OA	a	zpracovanou	důvodovou	
zprávu.
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Usnesení 243/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	
souladu	 projektového	 záměru	 s	 integrovanou	 strategií	 projektu	 Blok	 D	 VTP	 UP	
Envelopa:	 Středomoravské	 centrum	 inovací	 a	 transferu	 technologií	 (žadatel:	 UPOL,	
celkové	způsobilé	výdaje:	349	332	000	Kč,	z	toho	261	999	000	z	EFRR).

Usnesení 244/2017/11/ŘV14
Soubor	projektových	záměrů	do	Výzvy	č.	16	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje	
vzniklý	soubor	projektových	záměrů	v	rámci	výzvy	č.	16	nositele	ITI	OA.

Usnesení 245/2017/11/ŘV14
Předložené	projektové	záměry	do	Výzvy	č.	18	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
bere	na	vědomí	
předložené	projektové	záměry	do	Výzvy	č.	18	nositele	ITI	OA	a	zpracovanou	důvodovou	
zprávu.

Usnesení 246/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	
souladu	 projektového	 záměru	 s	 integrovanou	 strategií	 projektu	 Zkvalitnění	 a	 rozvoj	
infrastruktury	 DDM	 Magnet	 Mohelnice	 (žadatel:	 Město	 Mohelnice,	 celkové	 způsobilé	
výdaje:	13	212	658	Kč,	z	toho	11	230	759	Kč	z	EFRR).

Usnesení 247/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
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po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	
souladu	 projektového	 záměru	 s	 integrovanou	 strategií	 projektu	 Modernizace	 školní	
družiny	 a	 školního	 klubu	 ZŠ	Mohelnice,	 Vodní	 27	 (žadatel:	 Město	 Mohelnice,	 celkové	
způsobilé	výdaje:	4	083	857	Kč,	z	toho	3	471	278	Kč	z	EFRR).

Usnesení 248/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	
souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií	projektu	Podpora	přírodních	věd,	
technických	 oborů	 a	 využití	 digitálních	 technologií	 v	 zájmovém	 vzdělávání	 (žadatel:	
Olomoucký kraj,	celkové	způsobilé	výdaje:	7	000	000	Kč,	z	toho	5	950	000	Kč	z	EFRR).

Usnesení 249/2017/11/ŘV14
Vrácení	projektového	záměru	k	přepracování
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vrácení	 projektového	
záměru	 Vzdělávací	 centrum	 - Hospodářské	 stavení	 (žadatel:	 Obec	 Doloplazy,	 celkové	
způsobilé	výdaje	projektu:	12	240	395	Kč,	z	toho	10	404	336	Kč	z	ERDF)	k	přepracování	
předkladateli
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	
nejbližší	možný	ŘV	ITI.	

Usnesení 250/2017/11/ŘV14
Vrácení	projektového	záměru	k	přepracování
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
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po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vrácení	 projektového	
záměru	Rekonstrukce	učeben	DDM	Šternberk	(žadatel:	Dům	dětí	a	mládeže	Šternberk,	
příspěvková	organizace,	celkové	způsobilé	výdaje	projektu:	6	000	000	Kč,	z	toho	5	100	
000	Kč	z	ERDF)	k	přepracování	předkladateli
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	
nejbližší	možný	ŘV	ITI.	

Usnesení 251/2017/11/ŘV14
Vrácení	projektového	záměru	k	přepracování
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vrácení	 projektového	
záměru	 Centrum	 nejen	 pro	 volnočasové	 aktivity	 - Majetín	 (žadatel:	 Obec	 Majetín,	
celkové	 způsobilé	 výdaje	 projektu:	 14	 995	 000	 Kč,	 z	 toho	 12	 745	 750	 Kč	 z	 ERDF)	 k	
přepracování	předkladateli
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	
nejbližší	možný	ŘV	ITI.	

Usnesení 252/2017/11/ŘV14
Vyjádření	o	souladu	projektového	záměru	s	integrovanou	strategií
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje		
po	 důkladném	 seznámení	 a	 na	 základě	 provedeného	 hodnocení	 vydání	 Vyjádření	 o	
souladu	 projektového	 záměru	 s	 integrovanou	 strategií	 projektu	 Rekonstrukce	 Domu	
dětí	 a	 mládeže	 v	 Prostějově	 (žadatel:	 Statutární	 město	 Prostějov,	 celkové	 způsobilé	
výdaje:	5	398	939	Kč,	z	toho	4	589	098	Kč	z	EFRR).
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Usnesení 253/2017/11/ŘV14
Soubor	projektových	záměrů	do	Výzvy	č.	18	nositele	ITI	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje	
vzniklý	soubor	projektových	záměrů	v	rámci	výzvy	č.	18	nositele	ITI	OA.

Usnesení 254/2017/11/ŘV14
Vyhlášení	Výzvy	č.	22	nositele	ITI	OA	
Řídicí	výbor	ITI	OA:
bere	na	vědomí
vyhlášení	 výzvy	 nositele	 ITI	 OA	 pro	 opatření	 Strategie	 ITI	 OA	 1.4.1	 Revitalizace	
brownfieldů	(OP	PIK).

Usnesení 255/2017/11/ŘV14
Vyhlášení	Výzvy	č.	24	nositele	ITI	OA	
Řídicí	výbor	ITI	OA:
bere	na	vědomí
vyhlášení	 výzvy	 nositele	 ITI	 OA	 pro	 opatření	 Strategie	 ITI	 OA	 1.1.2	 Zkvalitnění	
vzdělávací	infrastruktury	základních	škol	(IROP).

Usnesení 256/2017/11/ŘV14
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje
změnu	Strategie	 ITI	Olomoucké	 aglomerace	 týkající	 se	opatření	1.2.1	 Strategie	 ITI	Olomoucké	
aglomerace
a
doporučuje
změnu	Strategie	ITI	Olomoucké	aglomerace	schválit	na	jednání	RMO.

Usnesení 257/2017/11/ŘV14
Aktualizace	Operačního	manuálu	nositele	ISg	OA
Řídicí	výbor	ITI	OA:
schvaluje
aktualizovaný	Operační	manuál	nositele	ITI	Olomoucké	aglomerace,	verzi 1.3.






