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USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OA 

Z 6. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 30.03.2015 

 
 
Usnesení 22/2015/03/ŘV06 
Aktuální verze integrované strategie ITI (včetně aktualizované prioritní  
oblasti 1) 
Řídicí výbor ITI: 
souhlasí 
s pracovní verzí integrované strategie ITI (verze 2.3 – včetně aktualizované prioritní 
oblasti 1), jejím zasláním na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a ostatní řídící orgány 
operačních programů a jejím zveřejněním 
 
 
Usnesení 23/2015/03/ŘV06 
Návrh rozdělení alokací uplatňovaných vůči operačním programům 2014-2020 
v prioritní oblasti 1 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI: 
souhlasí 
s pracovním návrhem rozdělení alokací uplatňovaných vůči jednotlivým operačním 
programům 2014-2020 v prioritní oblasti 1 integrované strategie. 
 
 
Usnesení 24/2015/03/ŘV06 
Dopracování integrované strategie 

Řídicí výbor ITI: 
souhlasí 
s dopracováním integrované strategie ve spolupráci s konsorciem RARSM, GHC 
regio s.r.o. a Ing. Danielem Foltýnkem (nastavení hodnot monitorovacích indikátorů, 
zpracování koincidenční matice, vyhotovení finančního plánu a časového 
harmonogramu, zpracování analýzy rizik) dle aktualizovaného Metodického pokynu 
pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. 
 
 
Usnesení 25/2015/03/ŘV06 
Zpracování grafiky integrované strategie a její zadání  
Řídicí výbor ITI: 
souhlasí 
se zpracováním grafiky integrované strategie pro pracovní verzi dokumentu 2.3 
schválenou ŘV dne 23.2. (PO 2 a PO 3) a 30.3. (PO 1) a s jejím zadáním statutárním 
městem Olomouc Josefu Vybíralovi - zpracovateli grafiky ITI Ostravské aglomerace 
(dle nabídky ze dne 17.3.2015) 
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Usnesení 26/2015/03/ŘV06 
Rozpracování návrhů implementační struktury řízení ITI pro Olomouckou 
aglomeraci  
Řídicí výbor ITI: 
bere na vědomí 
informace k návrhům implementační struktury řízení ITI. 
 
 
Usnesení 27/2015/03/ŘV06 
Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací 
integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI: 
souhlasí 
s dopracováním návrhu smlouvy o spolupráci při výkonu činností souvisejících 
s přípravou a realizací integrované strategie ITI dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku a předložením návrhu smlouvy o spolupráci na nejbližších 
jednáních zastupitelstvech statutárních měst Olomouc, Přerov a Prostějov 
 
 
Usnesení 28/2015/03/ŘV06 
Určení nositele integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI: 
souhlasí 
se svěřením role nositele integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace 
statutárnímu městu Olomouc 
 
 
Návrh termínu příštího jednání: 25.05.2015 v 15 hodin v zasedací místnosti primátora 
SMOl. 
 
 
V Olomouci dne 30.03.2015 
Zapsal: Ing. Aleš Martinec 
 
 
 


