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Základní údaje
Název integrované strategie

Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Číslo integrované strategie

ITI_16_01_002

Stav integrované strategie

ISg v realizaci

Sledované období od

4. 10. 2016

Sledované období do

31. 12. 2018
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Cíl evaluační zprávy
Olomoucká aglomerace je jedna ze 7 aglomerací v rámci České republiky, prostřednictvím které jsou
realizovány tzv. integrované teritoriální investice, zkráceně ITI. Příprava ITI Olomoucké aglomerace
začala v dubnu 2013, kdy bylo mezi statutárními městy Olomouc, Prostějov a Přerov uzavřeno
Memorandum o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období
2014–2020. Na základě tohoto memoranda byly zahájeny přípravné práce, které vyústily ve schválení
Strategie ITI Olomoucké aglomerace (dále Strategie ITI OA) Zastupitelstvem města Olomouce dne
16. 12. 2015 a následně upravené verze dle připomínek řídicích orgánů operačních programů (dále
jen ŘO OP) dne 17. 10. 2016. Po ukončení věcného hodnocení Strategie ITI OA vydaly všechny
zainteresované ŘO OP tzv. akceptační dopisy. V akceptačních dopisech jsou uvedeny alokované
prostředky na jednotlivá opatření, indikátory a finanční plán. Poslední akceptační dopis byl vydán
20. 10. 2016 pro Integrovaný regionální operační program. Strategie ITI OA je financována z 6
operačních programů. Celková alokovaná částka za všechny operační programy činí 4 675 286 000 Kč.
Implementace Strategie ITI OA je plánována do konce roku 2023.
Globálním cílem integrované strategie je zvýšení konkurenceschopnosti Olomoucké aglomerace, a to
zejména díky zvýšení ekonomické výkonnosti místních podniků a rozvoji místní znalostí ekonomiky a
také zlepšením podmínek na trhu práce v aglomeraci. Nezbytnou podmínkou pro zvýšení
konkurenceschopnosti je pak zlepšení místní a regionální infrastruktury a kvalitní životního prostředí.
Strategie ITI OA je rozdělena na 3 strategické cíle:
• SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce
• SC2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky
• SC3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života.
Do role nositele ITI bylo na jednání Řídicího výboru Strategie ITI OA (dále jen ŘV) dne 30. 5. 2016
pověřeno statutární město Olomouc. Nositel ITI provádí povinnou mid-term evaluaci realizace a
plnění integrované strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2018.
Cílem mid-term evaluace realizace Strategie ITI OA je na jedné straně vyhodnotit funkčnost
a efektivnost nastavení interních procesů nositele, na druhé straně vyhodnotit relevanci a naplnění
cílů (účelnost) při realizaci integrované strategie uprostřed programového období 2014-2020.
Předmětem mid-term evaluace jsou jevy a procesy přímo související s implementací Strategie ITI OA,
tzn. jevy a procesy na úrovni nositele. Jen okrajově jsou hodnoceny procesy implementace
integrované strategie zajišťované na úrovni MMR-ORP nebo na úrovni řídicích orgánů programů
zapojených do implementace.
Hlavním výsledkem evaluace bude aktualizace Strategie ITI OA 2014-2020 v souladu s problémy a
potřebami území olomoucké aglomerace, adekvátní odborné, personální a materiální zajištění
implementace a optimalizace nastavení procesů implementace.
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1. Zhodnocení procesů implementace integrované strategie
Předmětem evaluace v rámci Procesů je posouzení nastavení interních procesů a činností nositele
souvisejících s realizací integrované strategie.
Evaluační otázka č. 1: Do jaké míry je nastavení interních procesů nositele ITI funkční
a efektivní?

1.1 Proces: Změny integrované strategie
1.1.1 Implementační struktura – organizace ITI na úrovni magistrátu
Nositelem integrovaného nástroje je odpovědný subjekt zajišťující ve vymezeném území činnosti za
účelem přípravy, schválení, naplňování a vyhodnocování integrované strategie rozvoje území
vymezený ustanovením § 18 odst. 14 Zákona o podpoře regionálního rozvoje; v souladu s
ustanovením čl. 7 odst. 4 nařízení o Evropském fondu a ustanovení § 18 odst. 15 a odst. 16 Zákona o
podpoře regionálního rozvoje. Nositelem integrované územní strategie Olomoucké aglomerace je
statutární město Olomouc. Implementace Strategie ITI Olomoucké aglomerace podléhá na úrovni
Magistrátu města Olomouce (dále jen MMOl) třístupňovému systému řízení:
a)

náměstek primátora,

b)

odbor dotačních projektů – sekretariát ŘV ITI OA a manažer ITI OA

c)

zaměstnanci oddělení dotačních titulů a strategie ITI odboru dotačních projektů – tým ITI.

Schéma 1 Organizační schéma systému řízení ITI v rámci MMOl

Zdroj: Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Sekretariát Řídicího výboru ITI OA
Funkci sekretariátu výboru zajišťuje odbor dotačních projektů Magistrátu města Olomouce. Součástí
sekretariátu je i manažer ITI. Sekretariát výboru zabezpečuje činnost výboru a jeho pracovních skupin
po organizační, administrativní a technické stránce.
Manažer ITI zodpovídá za celkovou koordinaci realizace integrované strategie. Funkcí manažera ITI
Olomoucké aglomerace byl na základě usnesení č. 31 RMO ze dne 19. 7. 2016 pověřen vedoucí
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oddělení dotačních titulů a strategie ITI. Funkci zástupce manažera ITI vykonává vedoucí odboru
dotačních projektů.
Pro zabezpečení realizace strategie ITI OA je v rámci oddělení dotačních titulů a strategie ITI
magistrátu statutárního města Olomouce vytvořen tým ITI. Tým ITI zabezpečuje činnosti spojené s
plánováním strategie, podporou absorpční kapacity, podporou vzniku projektových žádostí,
monitorováním implementace a hodnocením. Také zajišťuje úkoly spojené se zabezpečením chodu
Řídicího výboru ITI a tematických pracovních skupin. Tým ITI je pověřen rolí výkonné složky.
Zabezpečení činnosti tohoto úseku bylo od začátku realizace ITI plánováno v rámci 5 úvazků (FTE) v
následujícím složení:
-

-

3 FTE v rámci pozice referenta/specialisty, zajišťující podporu plánování integrované
strategie, řízení změn integrované strategie, vypracování harmonogramu výzev, posouzení
projektových záměrů a přípravu informací pro monitorovací a evaluační zprávy. Tito
zaměstnanci zároveň plní funkci tematických koordinátorů pro pracovní skupiny.
1 FTE v rámci pozice projektového manažera/metodika, zajišťující metodickou podporu
procesů plánování a řízení změn integrované strategie, přípravu monitorovacích zpráv a
evaluací.
1 FTE v rámci pozice finančního manažera, zajišťující finanční řízení strategie.

Pro financování řízení strategie je určena výzva č. 3 OPTP v aktualizovaném znění, která je vyhlášena
průběžně od 12. 10. 2015 do 30. 9. 2023. Mzdové náklady na členy týmu ITI jsou hrazeny z projektu
„Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace“ v rámci OPTP.
Tým ITI je veden manažerem ITI.
Personální kapacity pro realizaci ITI OA byly nositelem ITI OA vytvořeny v plném počtu 5 úvazků již od
1. 9. 2016 (postupný náběh od 15. 2. 2016 do 1. 9. 2016, viz graf níže). Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
bylo půl úvazku neobsazeno a od 1. 1. 2018 ke konci sledovaného období je počet úvazků opět 5 FTE.
Graf 1 Počet úvazků v čase

Zdroj: Vlastní šetření nositele ITI OA

V první polovině roku 2016 došlo k obsazení všech klíčových pozic tematických koordinátorů
a metodika ITI. Pozice finančního manažera byla obsazena později a na této pozici se vystřídaly 2
osoby. Od 1. 1. 2017 je pozice finančního manažera vykonávána na 0,5 úvazku. V průběhu realizace
ITI OA se také vystřídali osoby na pozici tematických koordinátorů (od 1. 5. 2017 a 1. 10. 2018). Od
1. 1. 2018 byl na 0,5 úvazku zaměstnán tematický koordinátor pro OP PIK. Vystřídání zaměstnanců
vždy předcházelo řádné zaškolení a změna na těchto klíčových pozicích neměla vliv na řádné zajištění
úkolů nositele.
Zprostředkující subjekt ITI OA
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Statutární město Olomouc je v roli nositele Strategie ITI OA pověřeno veřejnoprávní smlouvou s
Řídicími orgány IROP, OP VVV a OP PIK k výkonu funkce zprostředkujícího subjektu. Zprostředkující
subjekt je subjekt, s nímž ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu pro účely výkonu některých
úkolů řídicího orgánu v souladu s ustanovením čl. 123 odst. 6 obecného nařízení; pro účely této
smlouvy se zprostředkujícím subjektem rozumí statutární město, které v souladu se zákonnou
úpravou, a to zejména dle ustanovení § 18 odst. 15 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 14 zákona o
podpoře regionálního rozvoje, a v souladu s touto smlouvou, plní v přenesené působnosti úkoly a
povinnosti vymezené v čl. IV této smlouvy. Role Zprostředkujícího subjektu je podrobně popsána v
dokumentu „Interní postupy Statutárního města Olomouc - Zprostředkujícího subjektu pro
implementaci Integrované územní investice Olomoucké aglomerace“ (dále jen „Interní postupy ZS“).
Souběh činností nositele ITI a zprostředkujícího subjektu popisuje kap. 3.1.3 Způsob zajištění činností
Veřejnoprávní smlouvy v rámci Magistrátu města Olomouce Interních postupů ZS. K součinnosti
dochází v následujících činnostech:
-

zajištění kontaktu s žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytování informací vztahující
se k realizaci ITI OA
příprava výzev ZS pro předkládání integrovaných projektů (pouze v případě IROP)
vydávání stanoviska k podstatným změnám v integrovaných projektech ITI
spolupráce s ŘO daného OP při přípravě Strategického realizačního plánu (spolupráce ve
vazbě na harmonogram výzev, predikce čerpání a plnění monitorovacích indikátorů)
spolupráce s ŘO daného OP při přípravě komunikačního plánu (koordinace informačních
aktivit)
poskytování součinnosti s ŘO při přípravě metodických materiálů (spolupráce při
připomínkování dokumentace pro žadatele a příjemce)
zpracování interních postupů, jejich aktualizace v souladu s platnou řídicí dokumentací
daného OP a připomínkami ŘO (ve vazbě na průnik činností nositele ITI a ZS)
zpracovávání zpráv o Administrativní kapacitě (v rámci realizace projektu financující činnost
ZS)
dodržování pravidel povinné publicity Operačního programu (v rámci realizace projektu
financující činnost ZS)
podílení se na evaluacích Operačního programu (na základě požadavku příslušného
ŘO/MMR-ORP).

Zkušenosti z uvedeného průniku činností lze shrnout na pozitivní a negativní. Mezi negativní patřily
zejména zpočátku implementace ITI:
-

-

nejasná hranice konzultací pro žadatele – z pohledu žadatele existovalo nejasné rozhraní
mezi konzultacemi nositele ITI, ZS ITI a CRR v různých fázích přípravy projektového záměru,
resp. žádosti o dotaci. Přestože informace o způsobu provádění konzultací byla uvedena na
webových stránkách olomoucké aglomerace, žadatelé mnohdy konzultovali stejné otázky
dvakrát – u nositele i ZS ITI, případně oslovili přímo Centrum pro regionální rozvoj.
posuzování souladu projektového záměru se strategií ITI u nositele a ZS ITI – soulad
projektového záměru se strategií je posuzován na úrovni nositele a ZS ITI rozdílně. Nositel má
podrobnější kritéria než ZS ITI. To je pochopitelné, nicméně za situace, kdy ZS ITI respektuje i
nesoulad projektového záměru se strategií, nemají kritéria na úrovni nositele ITI žádnou
váhu. Projevilo se např. u kritéria vztahujícímu se k integrovanosti, kterou ZS ITI vůbec
nehodnotí nebo doložení povinných příloh výzvy nositele. V důsledku neřešení této situace
jsou v realizaci integrované projekty s negativním hodnocením nositele ITI. Řešením mohlo
být respektování pouze souladu (podmíněno změnou metodiky), převzetí všech kritérií
nositele i na úroveň ZS ITI (podmíněno schválením v MV IROP) nebo nevydání žádného
vyjádření u projektového záměru, který nerespektuje kritéria nositele ITI (podmíněno
změnou metodiky). Od 29. 11. 2017 přistoupil ŘO IROP k úpravě systému schvalování
integrovaných projektů a akceptuje pouze souladné vyjádření Řídicího výboru ITI.

Stránka 8 z 56

Mezi pozitivní zkušenosti patří činnosti spojené s přípravou harmonogramu výzev a pořádáním
seminářů pro žadatele k vyhlášeným výzvám nositele ITI Olomoucké aglomerace a zprostředkujícího
subjektu ITI Olomoucké aglomerace.
Pozitivně i negativně se k činnosti ZS vyjadřují i respondenti rozsáhlého dotazníkového šetření obcí a
podnikatelů. Mezi zástupci obcí je průměrná známka hodnocení 2,28 a mezi podnikateli dokonce 2,4.
Výsledky řízených rozhovorů se zástupci obcí ORP navíc naznačují, že celkový systém výzev ŘO,
nositele a ZS je značně nepřehledný a není jasně stanovena hranice konzultací. Většinou se žadatelé
obrací na nositele ITI, příp. přímo na CRR. Dle názoru respondentů dochází k duplicitním činnostem a
mezičlánek ZS ITI je pro příští programové období postradatelný.

Navržené úpravy procesu:
-

personální kapacity na úrovni nositele jsou v současné době optimální (při započtení 2,5
úvazku hrazeného z vlastních zdrojů – manažer ITI, asistent, vedoucí odboru a pracovník
publicity) – bez úprav procesu

-

uvedené nedostatky při spolupráci se ZS se podařilo již vyřešit – bez úprav procesu

1.1.2 Systém implementace ITI OA – naplnění principu participace
Základními prvky partnerské spolupráce jsou řídicí výbor a pracovní skupiny ŘV ITI. Složení těchto
subjektů realizace integrované strategie vychází z analýzy klíčových aktérů (součástí analytické
kapitoly strategie). Činnost těchto platforem se formalizuje statutem a jednacím řádem a ze všech
jednání se pořizují zápisy a prezenční listy. Informace týkající se činností platforem se uveřejňují na
webu integrované strategie www.olomoucka-aglomerace.eu.
Schéma 2 Organizační schéma systému řízení ITI u nositele

dotačních

Zdroj: Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Řídicí výbor ITI OA
Řídicí výbor ITI OA (dále jen ŘV) je platformou bez právní subjektivity, která posuzuje projektové
záměry přispívající k plnění cílů integrované strategie a vydává vyjádření o souladu/nesouladu
projektového záměru (ze schváleného souboru) s integrovanou strategií, které má povahu
doporučení k realizaci projektu pro ŘO. Vyjádření ŘV může být kladné nebo záporné povahy.
Minimální požadavky na ŘV jsou uvedeny v příloze č. 6 MPIN a dále rozpracovány v Operačním
manuálu nositele ITI OA v kapitole 2.
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Fungování Řídícího výboru ITI OA
Ke konci roku 2018 proběhlo celkem 24 jednání ŘV. Hlavní náplní jednání ŘV bylo zejména hodnocení
projektových záměrů předložených do vyhlášených výzev nositele ITI OA. Od začátku realizace ITI
bylo na jednání ŘV celkem projednáváno 170 projektových záměrů, z toho bylo vydáno 153 vyjádření
ŘV o souladu, 13 nesouladů z důvodu převisu a 4 nesoulady z důvodu záporného hodnocení ŘV ITI.
Vedle hodnocení projektových záměrů ŘV schvaluje harmonogram výzev a jeho aktualizace (8x),
schvaluje vyhlašování nových výzev (celkem 46 výzev za 6,723 miliard Kč), změny strategie (7x),
operační manuál nositele ITI OA a jeho aktualizace (6x) a ve zvýšené míře i posuzování změn v
integrovaných projektech. Vyjádření ŘV ITI ke změně integrovaných projektů si vyžádalo již 49
žadatelů. Toto vyjádření je povinnou přílohou žádosti o změnu daného ŘO.
Statut ŘV byl schválen na jednání ŘV 30. 5. 2016 a změnil se pouze jedenkrát, a to z důvodu
organizačních změn na Magistrátu města Olomouce platných od 1. 12. 2018 (přejmenování odborů).
Jednací řád ŘV byl schválen také na jednání ŘV 30. 5. 2016 a změnil se celkem 3 krát. Změnami
jednacího řádu došlo k sjednocení způsobu hlasování členů ŘV s MPIN a zkrácení lhůty pro vyjádření
k návrhu usnesení při hlasování per-rollam z 15 na 6 pracovních dnů, z důvodu urychlení procesu.
Co se týče fungování ŘV, na základě dotazníkového šetření členů ŘV ITI bylo zjištěno, že:
-

členové mají dostatek času na seznámení se s podklady na jednání ŘV (sekretariát je zasílá
většinou ve středu/čtvrtek před pondělním jednáním ŘV)
většina členů nevyžaduje tištěnou verzi podkladů na jednání ŘV. Stačí pouze elektronická
verze zaslaná předem, příp. by stačila pouze tištěná verze jednotlivých usnesení
většina členů věnuje přípravě na ŘV 1-2 hodiny
měsíční frekvence jednání ŘV je optimální, nicméně jednání by nemělo dle většiny členů ŘV
trvat déle než 1-2 hodiny
sekretariát ŘV odvádí dle členů ŘV výbornou práci. Kvalita prezentací je vyhovující, nicméně
vzhledem k možnosti seznámení se s podklady předem, by mohly být prezentace kratší.

Důležitý je také pohled členů na přínos jejich participace na jednání ŘV. Ve všech případech hodnotí
členové jednání jako přínosné s tím, že účastí získávají „podstatné informace pro rozvoj regionu a
praktické jsou i setkání s partnery“, dále získávají důležitý nadhled a mohou se podrobně seznámit
s výzvami a projekty s možností připomínek, případně vyjádření nesouhlasu. Postupně se také
začínají ztotožňovat s myšlenkou metropolitní spolupráce a podporují její pokračování i do budoucna.
Zájem o metropolitní spolupráci a přínos jednání ŘV pro jeho členy dokládá vysoká průměrná
návštěvnost na jednání ŘV, která činí 14,7 členů z celkových 19.
Navržené úpravy procesu:
-

na jednání ŘV ITI předkládat tištěné verze pouze těch podkladů, které nebyly zaslány členům
ŘV předem

-

zkrácení prezentací jednotlivých projektových záměrů

-

aktualizace přílohy č. 8 Strategie ITI OA – Vzor statutu a jednacího řádu ŘV ITI OA

Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI OA
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Pracovní skupiny ŘV jsou zřízeny jako odborné platformy, na kterých jsou projednávány projektové
záměry žadatelů hodlajících předložit své integrované projekty do výzvy ŘO/zprostředkujícího
subjektu ITI OA. Bez projednání projektového záměru na pracovní skupině není možné předkládat
projektový záměr k posouzení souladu/nesouladu se Strategií ITI OA na jednání ŘV. Vyjádření ŘV o
souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA je přitom povinnou přílohou žádosti
předkládané do výzvy ŘO/ZS.
Na jednání ŘV bylo pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace schváleno dne 1. 8. 2016
vytvoření 6 pracovních skupin:
PS 1: Vzdělávání (IROP)

PS 4: Mobilita (IROP, OPD)

PS 2: Zaměstnanost a trh práce (OPZ, OPPIK)

PS 5: Životní prostředí (OPŽP)

PS 3: Věda a výzkum (OPPIK, OPVVV)

PS 6: Památky (IROP)

ŘV současně schválil složení pracovních skupin, které vychází z respektování principu partnerství.
Členové pracovních skupin jsou zástupci statutárních měst Olomouc, Prostějov, Přerov, zástupce
Olomouckého kraje, zástupce středně velkých měst aglomerace a odborník na danou problematiku,
případně další. Náplň činnosti a podrobnější postupy pro jednání pracovních skupin jsou uvedeny
v Operačním manuálu Nositele ITI OA, kapitole 2 a ve Statutu a Jednacím řádu pracovních skupin ITI
OA.
Fungování pracovních skupin Řídicího výboru ITI OA
Od začátku realizace ITI OA ke konci roku 2018 se uskutečnilo celkem 54 jednání pracovních skupin.
Počty jednání a předložených záměrů za jednotlivé pracovní skupiny uvádí následující přehled:
Tabulka 1 Pracovní skupiny

PS 1: Vzdělávání
PS 2: Zaměstnanost a trh
práce

10

Počet
předložených
projektových
záměrů celkem*
105

13

40

3,08

PS 3: Věda a výzkum

10

29

2,90

5

PS 4: Mobilita

14

37

2,64

7

PS 5: Životní prostředí

2

11

5,5

7

PS 6: Památky

5

8

1,6

3

Celkem

54

230

4,26

30

Pracovní skupina

Počet
jednání

Průměrný počet
projektových
záměrů na 1 PS
10,50

Max. počet
záměrů na 1
PS
30
8

Zdroj: Vlastní šetření nositele ITI OA
*Jedná se i o projektové záměry vrácené k přepracování

První pracovní skupina se konala v prosinci 2016. Od té doby se uskutečnilo 54 jednání, což je
v průměru 2,16 jednání pracovních skupin měsíčně. Celkem bylo na jednání pracovních skupin
projednáno 230 projektových záměrů, včetně projektových záměrů vrácených k přepracování.
Nejvytíženější pracovní skupinou je PS1 Vzdělávání a PS2 Zaměstnanost. V opatřeních zaměřených na
oblast vzdělávání je evidován dlouhodobý převis projektových záměrů nad alokaci výzvy, což
potvrzuje i průměrný počet projednávaných projektových záměrů 10,5 na jednu PS. U PS2
Zaměstnanost je vysoký počet projednávaných záměrů dán spíše vysokou chybovostí, neboť
předloženo bylo pouze 15 projektových záměrů, což znamená, že každý projektový záměr byl
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projednán na jednání PS v průměru 2,6 krát. Na jedné pracovní skupině jsou průměrně projednávány
4 projektové záměry. Nejvíce projektových záměrů bylo projednáno na PS1: Vzdělávání, a to 30. U tak
velkého počtu projektových záměrů je nebylo možné prezentovat za přítomnosti všech
předkladatelů. Předkladatelé byli rozděleni na skupiny a zváni postupně s časovým odstupem, dále
viz kapitola 1.3.2.
Statut a jednací řád pracovních skupin Řídicího výboru byl schválen na jednání ŘV ITI 26. 9. 2016. Ke
změně statutu PS došlo pouze jednou z důvodu organizačních změn na Magistrátu města Olomouce
platných od 1. 12. 2018 (přejmenování odborů). Jednací řád byl upraven na jednání ŘV ITI 10. 4.
2017, kdy byla řešena usnášeníschopnost na jednáních PS možností písemného pověření zástupce
řádného člena PS.
Co se týče fungování PS, na základě dotazníkového šetření členů PS bylo zjištěno, že:
-

členové mají dostatek času na seznámení se s podklady na jednání PS
většina členů nevyžaduje tištěnou verzi podkladů na jednání PS.
příprava členů PS na jednání je závislá na počtu předložených projektů, nicméně průměrně
činí 1-2 hodiny
optimální délka jednání PS je 1-2 hodiny
optimální počet členů PS je 8
všem členům PS vyhovuje složení pracovních skupin, vyjma 1 odpovědi, kdy člen PS žádá více
zástupců v oblasti vzdělávání
všichni členové jsou spokojení s průběhem jednání PS i s rozsahem prezentací. Pouze
v jednom případě člen uvádí, že prezentace by měly být kratší, protože členové PS se mohou
seznámit s podklady dopředu, naopak více času by mělo být věnováno diskuzi.

Celkem 29 z 32 členů pracovních skupin hodnotí jednání PS jako přínosné. Nejzajímavější odpovědi
na otázku, v čem spatřují přínos účasti na jednání, jsou následující:
-

-

povědomí o připravovaných projektech v území ITI a jejich možných synergiích
zlepšení informovanosti, možnost klást doplňující otázky, diskuse
různost a otevřenost přístupů a názorů, odbornost
monitoring rozvojových projektů a potřeb firem v území, networking členů PS a doplňující
informace v kontextu diskuze k hodnocení jednotlivých projektů
víme, co je předmětem projektu. Kdy a jak dlouho budou památky v rekonstrukci. Takto
můžeme snáze aktualizovat s předstihem informace pro návštěvníky a plánovat nové
atraktivity do propagace
seznámení se samotnými nositeli projektů a prezentacemi jednotlivých záměrů.

Navržené úpravy procesu:
-

striktní vymezení času na prezentace předkladatelů, více prostoru pro diskuze

-

aktualizace přílohy č. 9 Strategie ITI OA - Vzor statutu a jednacího řádu PS ŘV ITI OA

1.1.3 Změny integrované strategie
Nositel ITI předložil od začátku realizace integrované strategie celkem 7 žádostí o změnu
v monitorovacím systému MS2014+. Některé žádosti obsahovaly více změn, předkládaných na
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jednání Rady města Olomouce samostatně. Přehled jednotlivých změn a jejich číslování je uveden
v následující tabulce.
Tabulka 2 Změny integrované strategie
Pořadí
žádosti o
Relevantní
Předloženo
změnu ISg
ŘO
ŘO
v
MS2014+
OPZ
1
5.12.2017

18.12.2017

Počet
pracovních
dnů
schválení
ŘO
9

19.1.2018

23.1.2018

2

19.6.2018

22.6.2018

3

15.8.2018

23.8.2018

6

7

31.1.2019

4.3.2019

22

5

3.12.2018

4.12.2018

1

6

21.11.2018

21.11.2018

1

Pořadí
změny Schváleno
v RMO/
ŘV
ZMO

Schváleno
RMO

Schváleno
ZMO

1

27.11.2017

5.12.2017

12.3.2018

2

15.1.2018

9.1.2018

12.3.2018

OPD

2

3

14.5.2018

19.6.2018

3.9.2018

IROP

3

4

18.6.2018

14.8.2018

3.9.2018

IROP

4

5

17.7.2018

14.8.2018

3.9.2018

4

6

16.1.2019

28.1.2019

4.3.2019

7

22.10.2018

23.10.2018

4.3.2019

-

-

-

-

IROP
IROP, OPD,
OPZ, OP
VVV, OP
PIK, OP ŽP
IROP
MMR-ORP
– změna
statutárníh
o zástupce

Schváleno
ŘO

Zdroj: Vlastní šetření nositele ITI OA

Stručný obsah jednotlivých změn (číslování dle materiálů předložených do RMO):
Změna č. 1 Strategie ITI OA se týkala opatření 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na
trh práce a spočívala v rozšíření cílových skupin opatření o uchazeče a zájemce o zaměstnání a
neaktivní osoby ve věku 50 a více.
Typ změny: podstatná, rozšíření cílových skupin
Změna č. 2 se týkala opatření 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a
příměstské dopravy na drážním principu a spočívala v navýšení alokace tohoto opatření o 184,9 mil.
Kč.
Typ změny: podstatná, navýšení alokace opatření z externího zdroje
Změna č. 3 Strategie ITI OA se týkala opatření 3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na
vybrané regionální silniční síti a spočívala ve změně finančního plánu v jednotlivých letech.
Typ změny: podstatná, změna finančního plánu
Změna č. 4 Strategie ITI OA se týkala převodu alokací mezi jednotlivými opatřeními Strategie ITI OA
spadající pod SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Změna spočívala v převedení zbývající alokace z opatření 1.1.4 Zájmového a neformálního vzdělávání
(4,8 mil. Kč) a 1.1.3 Střední školy (17,5 mil. Kč) do opatření 1.1.2 Základní školy.
Typ změny: podstatná, změna finančního plánu
Změna č. 5 se týkala převodu alokace z IPRÚ Karlovy Vary ve výši 62,5 mil. Kč. Alokace je využita na
realizaci dalších projektů ze SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví IROP.
Typ změny: podstatná, navýšení alokace opatření z externího zdroje
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Změna č. 6 Strategie ITI Olomoucké aglomerace spočívala v přesunu nedočerpaných finančních
prostředků z let 2017 a 2018 k čerpání do roku 2019 a dalších let a přesunu alokace mezi jednotlivými
opatřeními v rámci SC1.2 IROP a SC PO2 OP PIK. Pozn. Změna č. 6 byla projednávána až v r. 2019,
tedy mimo sledované období, nicméně do přehledu byla zařazena, jelikož příprava probíhala již v r.
2018 a jedná se o významný zásah do finančního plánu.
Typ změny: podstatná, změna finančního plánu
Změna č. 7 Strategie ITI OA spočívala v převodu alokací mezi jednotlivými opatřeními Strategie ITI OA
spadajícími pod SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Jednalo se o přesun finančních prostředků z opatření 1.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury
předškolního vzdělávání a z opatření 1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního
vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení do opaření 1.1.2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury
základních škol.
Typ změny: podstatná, změna finančního plánu
Dále byla provedena nepodstatná změna – změna statutárního zástupce.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejčastějšími změnami strategie jsou podstatné změny finančního
plánu, a to ať už přesuny alokace mezi opatřeními, bez navýšení celkové alokace ITI (4x) nebo
navýšení alokace opatření z externího zdroje, tudíž i celkové navýšení alokace ITI (2x). Průměrná doba
schválení změny ze strany ŘO je přibližně 6 dnů, nicméně tento údaj značně zkresluje schvalování
změny č. 6, která spočívala v přesunu nedočerpaných finančních prostředků z let 2017 a 2018
k čerpání do roku 2019 a dalších let a vyjadřovaly se k ní všechny ŘO operačních programů. I proto
trvalo schvalování 22 pracovních dnů. Všechny změny byly schváleny ŘO napoprvé, vyjma změny č. 5,
kde byl žadatel vyzván k odstranění indikátorů, na nichž nebyla vykazována žádná změna.
Způsob projednávání změn
Podrobné postupy projednávání změn jsou metodicky upraveny v MPIN, kap. 10.7, OM nositele, kap.
3.6 a v Implementační části Strategie ITI.
Členové pracovních skupin jsou na jednání průběžně informováni o naplňování finančních a věcných
ukazatelů daného opatření a změny finančního plánu jsou s nimi projednávány před jednáním ŘV.
Členové ŘV zpravidla schvalují změnu integrované strategie před jednáním RMO. Členové RMO
následně schvalují podání žádosti o změnu v monitorovacím systému MS2014+ a zmocňují
příslušného náměstka primátora k podpisu žádosti o změnu. Po schválení žádosti o změnu v RMO je
změna finalizována v systému MS2014+ a je zahájen proces schvalování změny ze strany MMR-ORP a
příslušného ŘO. Zpravidla až po podání změny ke schválení ŘO je změna předložena na nejbližší
jednání ZMO. ZMO tedy schvaluje změnu většinou až v době, kdy je ze strany ŘO odsouhlasena, tedy
ex-post. V tomto se liší postupy nositele od postupů uvedených ve Strategii ITI, nicméně tuto praxi
přinesla až potřeba flexibilně reagovat na potřeby změn strategie (zejména z důvodu vyhlášení výzev
nositele, kdy ŘO nedovolí vyhlásit výzvu, dokud není provedena příslušná změna strategie, např.
v případě, že se do daného opatření převádí alokace z jiného opatření). V případě, že by nositel čekal
na schválení změny v ZMO a až následně změnu předložil ke schválení ŘO, celý proces by se tímto
neadekvátně prodlužoval. Navíc by v případě připomínek ŘO musely být provedené úpravy
strategie znovu předloženy na jednání ZMO, což by přineslo další zdržení. Z tohoto důvodu nositel
aplikoval tento zrychlený postup a na základě vyhodnocení tohoto procesu a dobré praxe budou
provedeny úpravy v Implementační části strategie.
Všechny změny byly iniciovány ze strany nositele ITI. Postup pro změnové řízení ze strany ŘO ještě
nebyl aplikován.
Průběh schvalování změn integrované strategie lze označit jako bezproblémový.
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Navržené úpravy procesu:
-

proces schvalování změn strategie – možnost schválení ZMO ex-post – úprava
v Implementační části strategie a Operačním manuálu nositele ITI

1.2 Proces: Příprava harmonogramu výzev a výzev nositele
1.2.1 Příprava harmonogramu výzev
Harmonogramu výzev se připravuje na celý následující rok pro všechny operační programy, ze
kterých je financována Strategie ITI OA a pro každé jednotlivé opatření Strategie ITI OA.
Harmonogram výzev zahrnuje společně výzvy nositele ITI a výzvy ZS.
Proces přípravy harmonogramu výzev koordinuje projektový manažer/metodik. Výzvy navrhují
jednotliví tematičtí koordinátoři na základě jejich znalostí stavu absorpční kapacity a zpravidla po
projednání na příslušné pracovní skupině. Tematičtí koordinátoři zadávají výzvy do sdíleného
tabulkového přehledu. Projektový manažer/metodik následně spolupracuje při zpracování
harmonogramu s vedoucí ZS tak, aby byly výzvy sladěny časově, i z hlediska typu výzev –
kolová/průběžná. Návrh harmonogramu výzev předkládá odbor dotačních projektů na jednání ŘV a
RMO ke schválení. Sekretariát ITI OA následně s vedoucí oddělení ZS zveřejňuje harmonogram výzev
na webových stránkách ITI OA.
Výše uvedený postup zjednodušeně popisuje běžnou praxi při přípravě harmonogramu výzev. V OM
nositele ITI jsou uvedeny i další aktivity v rámci procesu přípravy harmonogramu výzev, které se
v praxi ukázaly jako nadbytečné:
-

„ŘO zpravidla zasílají nositeli integrované strategie vzor zjednodušené
harmonogramu výzev společně s termínem pro jeho dodání“

podoby

Komentář: Vzor zjednodušené podoby harmonogramu výzev byl zaslán pouze ŘO IROP při přípravě
první verze harmonogramu výzev. Ostatní ŘO tento vzor neposílají vůbec. ŘO přistoupily k vyhlašování
dlouhodobých průběžných výzev pro integrované nástroje v délce trvání minimálně 1 rok. V případě
potřeby je pak individuálně s ŘO dojednáno prodloužení stávající výzvy ŘO, příp. vyhlášení nové výzvy
na další rok.
-

Zveřejnění harmonogramu výzev na webových stránkách SMOl a webových stránkách OA

Komentář: Harmonogram výzev je zveřejňován na webových stránkách ITI OA, kde je k tomu příslušná
sekce. Potenciální žadatelé o jeho umístění vědí, což potvrdili i řízené rozhovory mezi zástupci ORP,
kraje a UPOL. Zveřejňování na webových stránkách SMOl je z tohoto pohledu nadbytečné.
-

Návrh harmonogramu výzev Nositele ITI a ZS předkládá odbor dotačních projektů na jednání
ŘV ITI OA a RMO ke schválení.

Komentář: Harmonogram výzev se zpracovává zpravidla koncem roku na rok následující. Odbor
dotačních projektů předkládá tento harmonogram na jednání ŘV i RMO ke schválení. V průběhu roku
vzniká potřeba harmonogram aktualizovat (1-2 krát ročně) a i tento aktualizovaný harmonogram je
předkládán na jednání ŘV i RMO. Předkládání aktualizací harmonogramu výzev ke schválení RMO je
nadbytečné.
-

Finální návrh harmonogramu výzev, odsouhlasený ŘV ITI OA a schválený RMO je následně
zaslán ŘO/MMR – ORP.

Komentář: MPIN uvádí, že „ŘO při zpracování harmonogramu výzev přihlédnou k finančním plánům
schválených integrovaných strategií tak, aby způsob vyhlášení výzvy umožňoval nositelům IN řádně a
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včas plnit schválený finanční plán integrované strategie.“ ŘO vyhlašují průběžné výzvy na 1 rok a déle.
Výzvy nositele ITI jsou vyhlašovány v souladu s harmonogramem výzev, který mají ŘO k dispozici na
webových stránkách ITI OA. Jednotlivé výzvy vycházející z harmonogramu výzev jsou před vyhlášením
zasílány na příslušný ŘO a odsouhlaseny. Nové výzvy jsou předem konzultovány s příslušným ŘO.
Následně jsou zařazeny do aktualizovaného harmonogramu výzev. Zasílání harmonogramu výzev
není ze strany ŘO/MMR-ORP vyžadováno.
-

Projektový manažer/metodik a/nebo vedoucí oddělení ZS zasílá ŘO OP podněty a návrhy k
aktualizaci harmonogramu. Tato aktualizace by měla obsahovat zdůvodnění změn:
- zrušení plánované výzvy;
- dodatečné zacílení výzvy;
- změna alokace;
- posun data vyhlášení na dřívější datum přesahující 1 měsíc.

Komentář: ŘO vyhlašují vlastní dlouhé průběžné výzvy. Nositel zdůvodňuje ŘO změny samotných
výzev, příp. konzultuje výzvy nové, které pak následně promítá do aktualizovaného harmonogramu
výzev nositele/ZS. Návrhy k aktualizaci harmonogramu výzev není ze strany ŘO vyžadováno a proto
zasílány nejsou, ani zdůvodnění změn uvedené v odrážkách výše.
-

Řídicí orgán zajistí zveřejnění harmonogramu výzev daného programu na svých webových
stránkách. MMR zajistí, aby harmonogram výzev byl zveřejněn na zastřešujících webových
stránkách - www.dotaceEU.cz.

Komentář: Nejedná se o postupy nositele a tuto pasáž je možné z OM nositele vypustit.
Navržené úpravy procesu:
-

úprava procesu přípravy harmonogramu výzev v OM nositele ITI dle komentářů uvedených
výše

1.2.2 Výzvy nositele ITI OA
Výzva nositele integrovaného nástroje slouží k předkládání projektových záměrů v rámci
integrované strategie. Postup pro vyhlášení výzvy vychází z MPIN a je popsán v integrované strategii
ITI OA a v OM nositele. Výzvy mohou být průběžné nebo kolové. Výzvy jsou na základě schváleného
harmonogramu výzev zpravidla vyhlašovány v následujícím pořadí:
1. Výzva ŘO na integrované projekty,
2. Výzva nositele ITI – kolová či průběžná,
3. Výzva ZS ITI – kolová či průběžná. Výzva ZS ITI je vyhlašována pouze v případě, že je
vyžadována ze strany příslušného ŘO. ZS vyhlásí výzvu současně s příslušnou výzvou nositele
ITI OA, příp. po vyhlášení výzvy nositele ITI OA.
Minimální rozsah informací, které musí být ve vyhlášené výzvě uvedeny, je uveden v OM kap. 3.3.1.
Nositel ITI má možnost ve své výzvě definovat, které další informace/dokumenty má žadatel doložit.
V případě nositele ITI OA bylo standardní přílohou projektového záměru většiny výzev „stavební
povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášené stavby nebo účinná
veřejnoprávní smlouva o provedení stavby“. Ačkoli tato příloha mohla být pro některé žadatele
limitující, nositel tímto předcházel vázání alokace na projekty v nízkém stupni rozpracovanosti, tedy
projekty rizikové.
MPIN dále definuje, že výzva nositele ITI musí být vždy v souladu s výzvou ŘO a může být zpřesněna v
souladu se schválenou integrovanou strategií. S přípravou textu výzvy Nositele ITI OA jsou
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připravována kritéria pro posouzení souladu projektového záměru/souboru projektových záměrů s
integrovanou strategií (dále jen „kritéria“). Nositel ITI má možnost doplnit další vlastní kritéria nad
rámec kritérií definovaných v příloze č. 15 MPIN. Od začátku implementace ITI doplnil nositel ITI OA
kritéria:
-

„S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden
realizovaný nebo plánovaný projekt v rámci stejného opatření ITI a/nebo minimálně jeden
realizovaný nebo plánovaný projekt v rámci silných vazeb koincidenční matice“ a různé
modifikace tohoto kritéria. V pokročilejší fázi realizace ITI to byla vazba na „minimálně jeden
projektový záměr s vydaným kladným vyjádřením ŘV ITI OA“, aby byla zajištěna integrovanost
mezi projekty realizovanými v rámci ITI.

-

„Jsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru“ – kritérium bylo doplněno
zejména z důvodu zavedení povinné přílohy „stavební povolení s nabytím právní moci …“.

Doplňková kritéria byla aplikována také u 33. výzvy na základní školy. Jednalo se o výzvu na
zbytkovou alokaci opatření, ve kterém je standardně velký převis projektových záměrů. Ve výzvě byla
aplikována 2 doplňková kritéria:
-

projektový záměr se zabývá rozvojem klíčových kompetencí přírodní vědy a technické a
řemeslné obory

-

předkladatelem projektového záměru je škola s rejstříkovou kapacitou rovnou nebo větší než
500.

Projektové záměry naplňující tato kritéria byly následně zvýhodněny při zařazení do souboru
projektových záměrů. Podpora těchto typu projektů vychází ze Strategie ITI. Dalším typem vlastních
kritérií bylo doplnění povinného plnění poměru dotace/indikátor. Nositel ITI OA aplikoval tento
postup v rámci prvních výzev, nicméně později od této praxe ustoupil. Čerpání alokace a plnění
monitorovacích indikátorů je průběžně sledováno na úrovni tematických koordinátorů, PS i ŘV.
Případné odchylky jsou řešeny převodem alokací mezi opatřeními. Opatření, které se osvědčilo
zejména z hlediska mapování absorpční kapacity a zajištění integrovanosti projektových záměrů je
doplnění kritéria o povinnost osobní konzultace projektového záměru před jeho finalizací ve webové
aplikaci. Díky tomuto opatření je předem znám počet předložených projektových záměrů
(převis/nedostatek). Nositel poskytuje konzultaci k procesu zajišťování souladu projektového záměru
se strategií a je tak možno předkladatele lépe připravit a zároveň lépe plánovat jednání PS.
Nositel ITI výzvu konzultuje s příslušným ŘO před jejím vyhlášením. ŘO je oprávněn stanovit
povinnost konzultovat výzvy nositele v řídicí dokumentaci programu, v ostatních případech povinnost
konzultace nevzniká. Praxe ukázala, že pouze v případě ŘO IROP je výzva zaslána ŘO ke schválení,
probíhá připomínkové řízení prostřednictvím připomínkového listu, většinou 1-3 kolové a až poté je
výzva schválena k vyhlášení, a to současně s výzvou ZS. Výzvy nositele jsou zasílány i na ostatní ŘO,
nicméně bez připomínkového listu nebo jinak formalizovaného procesu.
Nositel má možnost ve svých výzvách udělit soulad se strategií ITI projektovým záměrům ve výši
požadované dotace převyšující výši alokace výzvy. Nositel je v tomto případě povinen odsouhlasit s
ŘO požadované procento nad 100 % alokace výzvy ještě před vyhlášením výzvy. Nositel ITI OA tento
postup aplikoval zejména u prvních vyhlašovaných výzev. Většinou bylo vyjednáno s ŘO vydávání
souladu do 130 % alokace výzvy. Tento postup umožňoval vyčerpat alokaci výzvy i v případě, že
některé projektové záměry vypadly z hodnocení. Udělování souladu nad 100 % alokace výzvy má
ovšem i negativní efekt, pokud u ZS ITI projdou věcným hodnocením všechny projekty schválené ŘV
ITI OA do 130 %, jsou projekty nad 100 % alokace zařazeny mezi náhradní projekty. V případě, že se
uvolní část prostředků, ŘO nabídne prvnímu náhradnímu projektu prostředky v případě, že se uvolní
více než 30 % finančních prostředků tohoto projektu z EFRR. Nositel nemá tedy možnost vyhlásit
výzvu na uvolněné finanční prostředky vázané v původní výzvě a žadatelé v zásobníku nemají jistotu,
zda dotaci nakonec obdrží a v jaké výši. Z toho důvodu nositel ITI OA postupně přešel na systém
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udělování souladu do 100 % alokace výzvy, příp. do 100 %, vč. posledního projektu, který tuto alokaci
převyšuje. Tento model umožňuje
nositeli průběžně vyhlašovat další
výzvy na uvolněnou alokaci.
V rámci ITI OA je nastaven proces
projednávání výzev nositele ITI
nejprve na jednání ŘV, který buď
doporučuje výzvu ke schválení
v RMO nebo výzvu doporučuje
s připomínkami
ke
schválení
v RMO. RMO následně výzvu
schvaluje k vyhlášení.
Tým ITI
uveřejňuje výzvu nositele ITI OA na
úřední desce města a na webových
stránkách integrované strategie do 5 pracovních dnů od schválení v RMO.
Oznámení o změně výzvy nositel ITI OA oznamuje stejným způsobem, jakým byla vyhlášena. Změnu
výzvy musí nositel ITI OA řádně zdůvodnit (popis změny a důvod provedení změny). Nositel ITI
provedl změny výzev celkem 13x, z toho v 5 případech se jednalo o navýšení alokace výzvy, 3x došlo
k prodloužení výzvy a 2x naopak k jejímu zkrácení. Ve zbylých 3 případech došlo ke zpřesnění textace
výzvy.
Kromě změn výzvy nositel ITI zavedl možnost upřesnění výzvy formou metodického stanoviska,
kterým se upřesňuje určitý specifický problém předkladatelům. Metodické stanovisko se zveřejňuje
ve formátu pdf k dané výzvě. Za celou dobu realizace ITI bylo vydáno pouze 1 metodické stanovisko,
a to k výzvě č. 9 Předaplikační
výzkum a upřesnění se týkalo
způsobilosti výdajů v návaznosti na
vymezení území dopadu.
Z dotazníkového
šetření
obcí
vyplynulo, že nejčastějším zdrojem
informací o výzvách nositele ITI jsou
pro žadatele webové stránky ITI,
resp. harmonogram výzev, a
zprostředkující agentury. Okrajově
jsou to dále informace od kolegů z
okolních obcí a newsletter ITI. U
podnikatelů je hlavním zdrojem také
web ITI, nicméně větší roli hrají také informace od kolegů z jiných organizací a zprostředkovatelské
agentury. Z řízených rozhovorů zástupců obcí ORP dále vyplynulo, že výzvy nositele jsou většinou
srozumitelné a rozsah informací je dostatečný. Nejpracnější je první načtení výzev a následně je pro
žadatele důležité, aby se výzvy měnily co nejméně. Změny výzev nositele respondenti vnímají jako ne
příliš časté, resp. takové, které nemají zásadní vliv na přípravu žádosti (navýšení alokace výzev,
prodloužení apod.). Problematická může být změna pravidel, jako je přidání nové podmínky pro
předložení projektového záměru, např. spolupráce se školami v případě DDM. V obsáhlé agendě,
kterou mají žadatelé většinou na starosti, je jakékoli odchýlení od normálních postupů nositele
zdrojem potenciálních přehlednutí, což může následně vyústit ke vrácení projektového záměru
k přepracování, případně zamítnutí žádosti. Co žadatelé vnímají jako problémové, což se potvrdilo u
všech respondentů řízeného rozhovoru, je nastavení implementace s kombinací výzev ŘO, nositele ITI
a ZS. Tento systém vnímají jako nepřehledný, činnosti označují za duplicitní a mezičlánek ZS jako
zbytečný.
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Navržené úpravy procesu:
-

schvalování harmonogramu výzev v ŘV a RMO, a následně schvalování jednotlivých výzev
k vyhlášení pouze na jednání ŘV, nikoli duplicitně na RMO

1.3 Proces: Sběr, projednání a posouzení projektových záměrů, změny v projektech/
projektových záměrech
1.3.1 Zajišťování absorpční kapacity
Realizace ITI OA spočívá jednak v přípravě a realizaci projektů nositele ITI OA, ale také v iniciaci
a koordinaci při přípravě a realizaci projektů jiných subjektů, které naplňují integrovaný nástroj.
Budování absorpční kapacity zahrnuje proces zvyšování schopnosti potenciálních žadatelů a příjemců
připravovat a úspěšně realizovat projekty v souladu s pravidly jednotlivých operačních programů a
zajistit řádné využití alokace ITI Olomoucké aglomerace. Koordinaci relevantních aktérů v rámci
funkčního území ITI zajišťují tematičtí koordinátoři, kteří jsou součástí týmu nositele ITI. Činnost
tematických koordinátorů spočívá především v:
-

komunikaci s klíčovými aktéry v území

-

pořádání setkání a vytváření partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých témat řešených
ITI

-

identifikace potenciálních aktérů, kteří mohou být zapojeni do realizace strategie ITI

-

zjišťování připravenosti projektů a předávání informací o vhodném věcném, časovém
a finančním nastavení výzev ŘO, ZS ITI a nositele ITI.

Na práci tematických koordinátorů závisí úspěšné čerpání alokace jednotlivých opatření ITI.
Ohodnocení jejich práce bylo proto součástí dotazníkových šetření a řízených rozhovorů. Dotazníkové
šetření bylo provedeno mezi členy ŘV, PS a dále mezi obcemi a podnikateli aglomerace. Členové ŘV
vyjádřili ve všech odpovědích celkovou spokojenost s prací sekretariátu ITI. Průměrná známka
hodnocení tematických koordinátorů členy pracovních skupin vyšla z 32 zaslaných odpovědí
celkem 1,2 a současně žádný z členů PS nepřidal návrh na zlepšení práce tematických koordinátorů,
což je velmi pozitivní hodnocení a vyjadřuje celkovou spokojenost členů PS s průběhem jednání
pracovních skupin. V průběhu řízených rozhovorů zástupci měst ORP v aglomeraci potvrdily výsledky
obou šetření mezi členy ŘV a PS. Respondenti hodnotili kontakt s tematickými koordinátory vždy jako
pozitivní, odbornost i ochotu hodnotili známkou 1 a jako primární zdroj informací uváděli většinou
právě tematické koordinátory. Zástupci obcí i podnikatelé hodnotili spolupráci s nositelem ITI, resp.
tematickými koordinátory, jako „velmi dobrou“. Častý kontakt s potenciálními žadateli, a tedy kvalitní
práci tematických koordinátorů, odráží i statistika provedených konzultací. Těch bylo od začátku
implementace ITI OA celkem 254. Ve statistice se neodráží nespočet krátkých telefonických
konzultací, které by ani nebylo z důvodu jejich velkého počtu a častého opakování možné
zaznamenat.
Další velmi důležitá aktivita z hlediska zvyšování absorpční kapacity jsou pravidelné výjezdy
tematických koordinátorů a manažera ITI do měst ORP. Jednání se zpravidla účastní starosta města
a pracovníci dotčených odborů. Od 17. 7. 2017 do 31. 12. 2018 proběhlo 24 těchto schůzek, přičemž
v průměru bylo každé město navštíveno bezmála 3x. Na schůzkách jsou probírány aktuálně
vyhlašované výzvy, stav připravenosti projektových záměrů, harmonogram výzev atd. Jednání jsou
zaměřeny průřezově na všechny témata rozvoje obcí. Další aktivitou zaměřenou úzce na oblast
vzdělávání je účast na jednání MAP, kde zástupce nositele ITI pravidelně představuje aktuální stav
čerpání alokace v daných opatřeních a plánované výzvy. Zástupce nositele ITI se účastnil minimálně
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30 jednání MAP (podrobná statistika z dřívějších jednání MAP bohužel není k dispozici). Pravidelný
kontakt s potenciálními žadateli je klíčem k úspěšnému čerpání alokace ITI, jak ukazují výsledky
plnění finančních milníků v r. 2019. Role tematicky zaměřených koordinátorů v rámci týmu ITI se jeví
v polovině implementace strategie ITI jako optimální, velmi účinná a efektivní.
Další opatření Nositele ITI OA na posílení absorpční kapacity souvisí se zajišťováním publicity
a propagace. Na zajišťování jednotlivých nástrojů publicity se podílí celý tým ITI ve spolupráci
s oddělením mediální komunikace MMOl.
Konkrétní nástroje publicity a propagace, komunikační nástroje, cílové skupiny, náklady na publicitu
a propagaci atd., definuje tým ITI ve spolupráci s oddělením mediální komunikace MMOl pro každý
rok implementace ITI OA v Ročním komunikačním plánu. Roční komunikační plán na následující rok
implementace ITI OA projednává a schvaluje ŘV ITI OA zpravidla na svém posledním zasedání
v příslušném roce. Součástí předkládaného materiálu je vyhodnocení realizace komunikačního plánu
uplynulého roku.
Z dotazníkového šetření obcí bylo zjištěno, že hlavním zdrojem informací o ITI jsou pro zástupce obcí
prvky publicity, následně informace od kolegů z okolních obcí a web ITI. Významným zdrojem
informací je pro ně i kontakt se zprostředkujícími agenturami a účast na seminářích. Pro podnikatele
je primárním zdrojem informací web ITI a dále zprostředkující agentury a prvky publicity. Začíná se
tak vyplácet intenzivní práce týmu ITI v oblasti zajišťování publicity.
Tým ITI se pravidelně účastní seminářů, setkání a dalších akcí, na kterých prezentuje činnost ITI OA,
vyhlášené výzvy, možnosti získání finanční podpory atd. Zástupci ITI OA se doposud zúčastnili celkem
14 seminářů, setkání a dalších akcí. Od začátku realizace ITI bylo zasláno 18 newsletterů
s informacemi o realizaci strategie nositele. Od prosince 2018 je využíváno ke komunikaci s širokou
veřejností cloudových služeb, prostřednictvím nichž se pravidelně rozesílají newslettery a další
důležité aktuality. Doposud byly přes tento nástroj rozeslány tři newslettery a čtyři aktuality. Mezi
pravidelně používané marketingové aktivity ITI OA patří zveřejňování aktualit, výzev, výběrových
kritérií apod. prostřednictvím webových stránek nositele. Od roku 2017 navštívilo webové stránky
29 330 lidí, stránky byly zobrazeny celkem 107 574 krát. Průměrná doba trvání návštěvy je 3,5
minuty. V rámci plnění povinné publicity byla navázána spolupráce s ORP městy aglomerace, které
zveřejňují aktuality ITI OA také na jejich webových stránkách popřípadě ve svých newsletterech a
dalších komunikačních nástrojích. Aktuality se také rozesílají na média a partnery Olomoucké
aglomerace. Pravidelnou marketingovou aktivitou je také vydávání tiskových zpráv aglomerace.
Doposud bylo napsáno a na média rozesláno 17 tiskových zpráv. V rámci plnění komunikačního plánu
byly od začátku realizace ITI OA pořízeny pro účely propagace reklamní předměty, konkrétně 100 ks
USB s přívěskem, 100 ks létajících talířů s logem ITI OA, 100 ks deštníků, 100 ks reflexních pásek, 100
ks tašek, 100 ks nálepek ITI OA, 500 ks bloků, 500 ks propisek. Nositel ITI OA disponuje také dvěma
roll-up systémy, které jsou používány
jak na jednání PS a ŘV, tak i na
seminářích a dalších akcích. Nástroj ITI
OA je také propagován prostřednictvím
informačních brožur pojednávajících o
základních
informacích
o
ITI,
strategických cílech apod. Vytisknuto
bylo 500 ks brožur. Zpracováno bylo
také 1 500 ks letáků pro podnikatele a
1 800 ks letáků o základních
informacích o ITI OA.
Na pátém zasedání Řídicího výboru
byla
v rámci
předloženého
komunikačního plánu schválena také realizace Populárně naučného videa pro propagační účely ITI
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OA. Dne 1. 12. 2017 byla zahájena tvorba videa pro propagační účely ITI OA. Jedná se o
nejvýznamnější propagační aktivitu, která bude pokračovat až do 31. 12. 2020. Video bude
zachycovat rekonstrukci objektů (historických památek) v rámci výzvy č. 1 Rozvoj kulturního dědictví.
Tento krátký dokument bude zachycovat stav před rekonstrukcí, během rekonstrukce a po jejím
ukončení prostřednictvím dynamického zachycení konkrétních činností v rámci stavebních a
restaurátorských pracích s obligatorním využitím snímání dronem, 360° objektivem a technikou
časosběru. V současné době probíhá příprava natáčení vybraných objektů. Od 1. 9. 2018 je realizován
pronájem reklamní plochy na karoserii pěti autobusů městské hromadné dopravy města Olomouce.
Reklama je sjednána do 31. 8. 2019. Za účelem propagace nástroje ITI byly polepeny také autobusy
ve městě Prostějov.
V rámci zvýšení povědomí o nástroji ITI OA a získání informací od široké veřejnosti bylo v roce 2018
realizováno dotazníkové šetření mezi podnikateli aglomerace. Proběhlo v období od 12. 2. 2018 do
27. 3. 2018 a jeho cílem bylo zvýšit povědomí o dotačních možnostech ITI OA mezi podnikateli OA a
zjistit zájem o jednotlivé dotační tituly. Dotazník byl odeslán cca 2 800 podnikatelům OA. Z tohoto
počtu odpovědělo 69 dotázaných a dotazník rozpracovalo 141. Ověřený informační dosah dotazníku
byl 210 podniků. Do budoucna jsou plánovány rozhovory s úspěšnými realizátory integrovaných
projektů v rámci ITI. Rozhovory budou distribuovány prostřednictvím newsletteru, umístěny na
stránkách aglomerace a rozeslány na ORP města a další partnery. Cílem rozhovoru bude prezentace
realizovaného projektu a zvýšení povědomí o nástroji ITI OA.
Navržené úpravy procesu:
-

úprava Operačního manuálu nositele ITI – zrušení povinnosti zapisování poskytnutých
telefonických a e-mailových konzultací do tabulky konzultací. Vzhledem k velkému množství
a častému opakovaní (i ze strany 1 žadatele) je zapisování všech takto poskytnutých
konzultací neefektivní a pracnost zdaleka převyšuje přínos z takto prováděné statistiky.
Evidovány jsou konzultace prováděné osobně, vč. pořízení zápisu a podpisu prezenční listiny.

1.3.2 Administrace projektových
záměrů
Příjem projektových záměrů
Příjem
projektových
záměrů
probíhá u nositele ITI OA
prostřednictvím webové aplikace,
vytvořené pro tento účel. Vývoj i
provoz webové aplikace je hrazen
z projektu OP TP. Webová aplikace
obsahuje samostatné rozhraní pro
práci předkladatele projektového
záměru a pro práci nositele ITI.
Umožňuje registraci nové organizace, elektronickou evidenci projektového záměru, generování
přehledů, automatické odesílání e-mailů předkladatelům projektového záměru a další funkcionality.
Ve webové aplikaci je možné vyplnit i tzv. předběžný projektový záměr (mimo vyhlášené výzvy), který
slouží k seznámení se předkladatele s aplikací a zároveň k mapování absorpční kapacity. Předkladateli
je k dispozici uživatelská příručka pro práci ve webové aplikaci a přímo v aplikaci nápověda
k jednotlivým políčkům projektového záměru.
Ve vztahu k administraci projektových záměrů probíhá komunikace s předkladateli prostřednictvím
webové aplikace. Předkladatelé vyplňují a finalizují projektový záměr. Projektový záměr se po
finalizaci opatří časovým razítkem a uzamkne pro editaci. V průběhu hodnocení je předkladatel
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informován automaticky generovaným e-mailem o vložení předběžného hodnocení tematického
koordinátora a vyjádření ŘV ITI. Tyto podklady má předkladatel volně stažitelné z vlastního účtu ve
formátu pdf. Přes aplikaci se řeší také žádost o odfinalizaci projektového záměru. Sken žádosti o
odstoupení předkladatele od projektového záměru vkládá do aplikace nositel ITI. Nositeli jsou
k dispozici sestavy pro přípravu pracovních skupin, ŘV i jako podklad pro zprávu o plnění a evaluace.
Webová aplikace byla předmětem otázek v dotazníkových šetřeních i řízených rozhovorech.
Respondenti hodnotí webovou aplikaci jako uživatelsky příjemnou a funkční. Nikdo z respondentů
neměl zkušenost s výpadkem aplikace. Ve srovnání s MS2014+ je dle jejich názoru lehčí a umožňuje
hromadné nahrávání dokumentů. V dotazníkovém šetření mezi podnikateli je hodnocena převážně
jako „jednoduchá a přehledná“ a „relativně dobrá“. Důležité je vždy první vyplnění projektového
záměru v aplikaci. Opakované vyplnění je vždy mnohem jednodušší. V tomto ohledu mají ztíženou
pozici jednorázoví žadatelé. Přesto, že je aplikace hodnocena jako jednoduchá, musí se s ní seznámit
a to zabírá čas. Zajímavá otázka zazněla u respondenta s častým kontaktem s aplikací a to: “proč není
aplikace součástí monitorovacího systému MS2014+?“. Usnadnilo by to práci pro žadatele, nositele
ITI i ŘO a všechny podklady by byly nahrány na jednom místě. Ne všechny ITI webovou aplikaci
využívají a tímto by byl systém centrálně sjednocen pro všechny. Toto je jistě významný podnět pro
nastavení budoucího programového období.

Administrace projektových záměrů
Po ukončení výzvy nositele ITI začíná proces hodnocení projektových záměrů. Proces probíhá u
nositele ITI OA ve čtyřech stupních:
-

posouzení relevantnosti projektových záměrů manažerem ITI

-

předběžné vyhodnocení projektových záměrů tematickým koordinátorem

-

předběžné vyhodnocení projektových záměrů na jednání pracovní skupiny

-

vyhodnocení projektových záměrů na jednání Řídicího výboru ITI OA.

Manažer ITI
Role manažera ITI v procesu hodnocení projektových záměrů je posouzení, zda nebyly evidovány
žádné projektové záměry předložené jinou formou než přes webovou aplikaci nositele ITI OA a zda
jsou podané projektové záměry v souladu se zaměřením výzvy. O případných odchylkách informuje
členy PS, resp. ŘV. Jeho roli na jednáních PS zpravidla přebírá přítomný tematický koordinátor.
Tematický koordinátor
Tematický koordinátor je klíčovou osobou při administraci projektových záměrů. Jeho role začíná
zvyšováním absorpční kapacity, konzultacemi s potenciálními předkladateli projektových záměrů a
dále pokračuje předběžným vyhodnocením projektových záměrů na jednání PS. Předběžné
vyhodnocení tematickým koordinátorem je pro předkladatele dosti zásadní v tom, že je o něm
informován ještě před jednáním pracovní skupiny. Může si předem připravit zdůvodnění zjištěných
nedostatků a členům pracovní skupiny je vysvětlit. Tematický koordinátor je pak klíčová osoba, na
kterou se předkladatelé obrací jako první. Je tedy důležité i osobní vystupování a odbornost. Tyto
charakteristiky byly hodnoceny v provedených šetřeních velmi vysoko, viz kap. 1.3.1.
Pracovní skupina ŘV ITI
Pracovní skupiny jsou povinným článkem implementace integrované strategie dle MPIN, stejně jako
je povinná prezentace projektového záměru na pracovní skupině předkladatelem. Proces
projednávání projektových záměrů na pracovní skupině je značně zjednodušen časovým hlediskem
při řazení projektových záměrů do souboru projektových záměrů. Přesto jsou jednání pracovních
skupin v případě převisu projektových záměrů poměrně složitá. Počet a délka prezentací
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předkladatelů je přímo úměrná míře pozitivního, resp. negativního, hodnocení průběhu pracovních
skupin, jak ze strany předkladatelů, tak členů pracovních skupin. Na jednání pracovních skupin jsou
průměrně projednávány 4 projektové záměry, což je zároveň i optimální počet. Pokud je
projektových záměrů více, jako např. v případě 30 projektových záměrů základních škol,
předkladatelé jsou rozděleni do skupin a prezentace probíhají více méně strojově. Zvyšuje se tak
nevole předkladatelů, kteří považují takovéto jednání za ztracený čas, i členů pracovních skupin,
kterým zabere jednání celý den, na úkor vlastních aktivit (funkce člena pracovní skupiny je funkce
neplacená). Motivace členů účastnit se jednání PS je v těchto případech ohrožena a bylo by vhodné
členy PS motivovat, např. formou rozšířené nabídky občerstvení, dárkových předmětů města apod.
Řídicí výbor ITI
Řídicí výbor ITI OA posuzuje jednotlivé projektové záměry na základě kritérií pro posouzení souladu
projektového záměru se Strategií ITI OA. Jako podklad mu slouží hodnocení členů PS, se kterým jsou
v průběhu prezentací seznámeni. ŘV má možnost vrátit projektový záměr k přepracování nebo vydat
vyjádření ŘV o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA. Samotné vyjádření má
různou dobu platnosti podle délky trvání navazující výzvy ŘO/ZS nebo standardně 90 dnů od jeho
schválení na ŘV. Vyjádření podepisuje předseda ŘV, následně obdrží předkladatel sken
prostřednictvím webové aplikace a originál je mu zaslán i fyzicky poštou. Z jednání ŘV se pořizuje
zápis a soubor usnesení. Oba dokumenty podepisují předseda a místopředseda ŘV.
Řešení stížností
Během procesu administrace projektových záměrů může docházet ke stížnostem ze strany
předkladatelů projektových záměrů nebo jiných zúčastněných osob. Vzhledem k tomu, že statutární
město Olomouc nevystupuje z pozice nositele ITI OA jako správní orgán, stížnosti dle Správního řádu
se na něj nevztahují. Řešení stížností se v tomto případě řídí VP 4/2011 Pravidla pro přijímání a
vyřizování petic a stížností. Stížnost lze podat ústně, písemně, v elektronické podobě se zaručeným
elektronickým podpisem nebo jiným technickým prostředkem (např. faxem). Stížnosti podané ústně
je zaměstnanec povinen písemně sepsat a dát stěžovateli podepsat. Ústní stížnost lze bez písemné
podoby přijmout pouze v případě, kdy na ní stěžovatel netrvá a je vyřízena namístě. Stížnosti podané
telefonicky se nepřijímají a stěžovatel je odkázán na jinou přijatelnou formu.
Za celou dobu implementace ITI byla řešena pouze jedna stížnost ze strany předkladatele
projektového záměru. Jednalo se o ústní stížnost, kdy stěžovatel netrval na její písemné podobě, a
byla vyřízena na místě. Předkladatel si stěžoval, že v řídící dokumentaci nositele ani v hodnotícím
formuláři ŘV ITI není explicitně uvedeno, že projektový záměr vrácený k přepracování, musí být
znovu zafinalizován, aby mohl být následně projednán na jednání PS a ŘV. Tento fakt nepřímo
vyplýval z textace výzvy nositele ITI a zároveň je na to předkladatel upozorňován tematickým
koordinátorem, nicméně nositel ITI stížnosti vyhověl a učinil nápravné opatření. Nutnost finalizace
projektového záměru po přepracování je uvedena ve výzvě nositele i v hodnotícím formuláři ŘV ITI.
Opatření GDPR
Nositel ITI uvádí informaci ke zpracování osobních údajů ve webové aplikaci v uživatelském rozhraní
pro předkladatele projektových záměrů v úvodní části následovně:
„Zpracování osobních údajů potřebných pro administraci projektového záměru se řídí Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR). V případě neposkytnutí potřebných osobních údajů
nemůže být projektový záměr akceptován.
Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí č. p. 583,
779 11 Olomouc.
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Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, email: podatelna@olomouc.eu.
Účel zpracování: řádná administrace projektového záměru s cílem uzavřít smlouvu.
Právní základ zpracování: plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.“

Předkladatel projektového záměru musí následně přímo v projektovém záměru odsouhlasit
zaškrtnutím 2 čestná prohlášení vztahující se k GDPR:
Čestně prohlašuji, že:
-

souhlasím s uchováním poskytnutých dat v projektovém záměru ve webové aplikaci nositele
ITI Olomoucké aglomeraci

-

jsem byl informován o zpracování osobních údajů potřebných pro administraci projektového
záměru.

Změny v projektech/projektových záměrech
Integrované projekty naplňující Strategii ITI OA jsou realizovány a monitorovány stejně jako ostatní
individuální projekty. Oproti standardním výzvám dokládá žadatel/příjemce k žádosti o změnu
v případě podstatných změn vyjádření nositele ITI. Pokud je podle pravidel daného programu změna
v kategorii nepodstatných změn, není vyjádření nositele ITI požadováno. Pokud se jedná o
podstatnou změnu, dokládá žadatel/příjemce jako povinnou přílohu žádosti buď vyjádření ŘV ITI
nebo v případě, že to řídicí dokumentace příslušného operačního programu umožňuje, vyjádření
manažera ITI. Vyjádření ŘV ITI je vyžadováno v případech, kdy žadatel/příjemce:
-

zvyšuje předpokládanou požadovanou dotaci na projekt,

-

zvyšuje celkové způsobilé výdaje projektu,

-

snižuje hodnoty závazných indikátorů projektu,

-

prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu.

V opačných případech umožňuje ŘO IROP doložit pouze vyjádření manažera ITI OA.
Jak již bylo uvedeno v úvodní části, vyjádření ŘV ITI ke změně integrovaných projektů si vyžádalo 49
žadatelů, z toho 45 vyjádření bylo souhlasných a 4 nesouhlasné. Nejčastější jsou žádosti o posunutí
termínu ukončení realizace projektu a změny finančního plánu. Z řízených rozhovorů vyplývá, že
žadatelé/příjemci nejsou spokojeni se způsobem nastavení procesu změn v integrovaných
projektech. Zástupci ŘO si v některých případech nejsou sami jistí, zda vyjádření nositele ITI k žádosti
o změnu vyžadovat. Pokud ano, žadatel si musí stáhnout a vyplnit změnový formulář nositele ITI. Po
jeho vyplnění jej musí doručit poštou, datovou schránkou nebo osobně nositeli. Následně může
v případě změn vyžadujících vyjádření ŘV ITI trvat až měsíc, než je vyjádření žadateli vydáno. MPIN
sice definuje, že řídicí výbor může o uvedeném hlasovat metodou per rollam, nicméně tato metoda
je značně neefektivní s ohledem na lhůty pro min. délku trvání korespondenčního hlasování (6 dnů) a
připomínkování (3 dny), tak hlavně proto, žádosti o vyjádření přicházejí průběžně, tedy i v průběhu již
zahájeného korespondenčního hlasování. Žadatelé/příjemci často řeší potřebu změn projektů
z důvodů na straně dodavatele stavby a časová prodleva při získávání vyjádření nositele
k požadované změně jim způsobuje značné komplikace. Jako návrh na zlepšení uvádí možnost
zasílání žádostí o změny na nositele interní depeší v systému ISKP2014+, příp. řešení celého procesu
změn v projektech přes systém ISKP2014+, vč. vyjádření nositele ITI.
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Navržené úpravy procesu:
-

zvýšení motivace členů k účasti na jednání PS formou rozšířeného občerstvení, dárkových
předmětů apod.

-

úprava webové aplikace nositele ITI – možnost zálohování všech dat z aplikace v obvyklých
formátech (pdf, doc, xls)

1.4 TOP 3 věci ztěžující administraci ITI
Z pohledu nositele ITI byly v polovině implementace ITI OA identifikovány následující 3 procesy, které
ztěžují administraci ITI:
1. Vyjádření ŘV ITI ke změnám v integrovaných projektech – nositel ITI OA již vydal bezmála 50
vyjádření ŘV ke změnám v integrovaných projektech a počet dále narůstá. Zvyšující se podíl
času věnovaného projednávání těchto změn na jednáních ŘV není úměrný významu této
agendy, která mohla být řešena kompletně přes systém MS2014+.
2. Změna finančního plánu Strategie ITI OA – z důvodu převodu alokací mezi opatřeními či
v letech se v r. 2018 měnil finanční plán ISg 3x, v r. 2019 jsou plánovány další 2-3 změny.
Drobné změny finančního plánu ex-ante před proplacením ŽoP jsou zbytečné. Duplicitně pak
dochází k narovnávání finančních plánů začátkem roku následujícího.
3. Zpracování zprávy o plnění integrované strategie 2x ročně – půlroční frekvence zpracování
zprávy o plnění integrované strategie je neefektivní. Za půl roku se většinou nestane tolik
událostí, aby to mělo významný vliv na rizika a problémy při implementaci ISg. Jednotlivé
půlroční zprávy se tak od sebe liší jen nepatrně (aktualizace jednání ŘV, PS, výzev, vyjádření
apod.). Roční frekvence zpracování zprávy o plnění integrované strategie je optimální (jako
tomu bylo v případě IPRM).

1.5 TOP 3 věci usnadňující administraci ITI
Z pohledu nositele ITI byly v polovině implementace ITI OA identifikovány následující 3 vylepšení,
která usnadňují administraci ITI:
1. Webová aplikace nositele ITI OA – přínos webové aplikace se začíná naplno projevovat až
v polovině implementace ITI. K 31. 12. 2018 má nositel ITI v aplikaci finalizováno 183
projektových záměrů. Při tak velkém počtu jsou neocenitelné možnosti filtrování a třídění dat
z jednotlivých projektových záměrů, což by při fyzickému podání projektových záměrů, příp.
datovou schránkou, nebylo možné. Webová aplikace je funkční od začátku implementace ITI
OA, tudíž jsou v ní obsažena veškerá data týkající se projektových záměrů, vč. vyjádření ŘV ITI
apod. To významně usnadňuje práci nositele i práci případných kontrol a auditních orgánů.
2. Pravidelná setkávání se zástupci měst ORP – 24 schůzek se zástupci měst ORP významně
přispělo k úspěšnému čerpání alokace ITI. Potvrdilo se, že pravidelný osobní kontakt se
zástupci ORP přispěje jak k připravenosti měst ORP samotných, tak dalších obcí, kterým tyto
informace předávají. Při realizaci integrovaných projektů a integrovaných řešení je pravidelné
osobní setkávání nezbytné, oproti individuálním projektům.
3. Organizační nastavení týmu ITI – rozložení týmu ITI na tematické koordinátory, metodika,
finančního manažera a pracovníka publicity se jeví z dlouhodobější perspektivy jako
optimální. Rozdělení koordinátorů podle témat jim umožňuje věnovat se příslušnému tématu
dostatečně podrobně a stát se v dané oblasti odborníkem. Jako odborníci jsou pak zváni na
různé semináře a akce, což pomáhá zvyšování absorpční kapacity ITI a dobrému jménu
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aglomerační spolupráce. Klíčem k úspěchu jsou však i dobře nastavené postupy
implementace ITI v operačním manuálu nositele ITI, který tým ITI dodržuje, čímž se předchází
nedorozuměním, konfliktním situacím, což dokládá 0 podaných stížností ze strany
předkladatelů projektových záměrů.
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2. Zhodnocení realizace integrované strategie
Předmětem evaluace v rámci zhodnocení realizace integrované strategie je posouzení aktuálnosti
řešených témat, jejich platnosti ve vztahu k problémům a potřebám území aglomerace
a v neposlední řadě vyhodnocení naplňování finančních a věcných milníků integrované strategie a
integrovaných řešení.
Evaluační otázka č. 2: Do jaké míry se daří naplňovat integrovanou strategii?
Evaluační otázka č. 2 je dále členěna na 6 podotázek, které jsou vyhodnoceny v následujících
kapitolách.

2.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci integrované strategie, tj. závěry SWOT, analýzy
stále platné?
Následující část je věnována vyhodnocení jednotlivých bodů souhrnné SWOT analýzy uvedené
v kapitole 3.4 Strategie ITI OA. Vyhodnocení je provedeno po jednotlivých tematických zaměřených
oblastech (obyvatelstvo, vzdělávání atd.).
Silné stránky (S) a slabé stránky (W)
Obyvatelstvo
Silné a slabé stránky jsou nadále platné, avšak nejsou specifické pouze pro Olomouckou aglomeraci,
ale prakticky pro celé území ČR. Z analýzy populačního vývoje v období let 2014–2018 vyplynuly nové
skutečnosti:
Silné stránky:
-

oslabení depopulačních procesů na území Olomoucké aglomerace v posledních letech,

-

úroveň porodnosti se v aglomeraci během posledních 5 let vyrovnala úrovni porodnosti
v celé ČR,

-

nárůst migrační atraktivity území Olomoucké aglomerace.

Slabé stránky:
-

přetrvávající vyšší hladina úmrtnosti obyvatelstva v aglomeraci,

-

kratší střední délka života mužské části populace,

-

přetrvávající méně příznivá věková struktura populace aglomerace (nižší podíl
obyvatelstva v předproduktivním a produktivním věku, vyšší podíl seniorů) oproti
populaci celé ČR,

-

oproti ČR méně příznivé hodnoty indexu stáří populace a indexu ekonomického zatížení.

Vzdělávání
Silné stránky jsou nadále platné. Uvedené slabé stránky rovněž přetrvávají, nejen v Olomoucké
aglomeraci, ale i na většině území ČR. Co se týče podílu nepřijatých dětí do MŠ, došlo k jeho poklesu,
nicméně problém přetrvává. Slabou stránku „Velký podíl nepřijatých dětí do MŠ v jádrech
aglomerace“ však nelze redukovat pouze na jádra aglomerace. V tomto ohledu lze platnost rozšířit na
celou aglomeraci. Mezi slabé stránky by šlo rovněž doplnit fakt, že v nabídce vysokých škol
Olomoucké aglomerace nejsou dostatečně zastoupeny technicky orientované studijní obory (s
výjimkou některých oborů na Přírodovědecké fakultě UP, Vysoké školy logistiky v Přerově a Moravské
vysoké školy v Olomouci – obor Systémové inženýrství a informatika).
Zaměstnanost
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Silná stránka „Silná zaměstnanost v terciéru“ již pozbyla platnosti. Podle dat ČSÚ (Výběrové šetření
pracovních sil) v Olomouckém kraji (data za menší územní jednotky než kraje nejsou k dispozici)
v terciárním sektoru v roce 2017 pracovalo 53,7 % z celkového počtu zaměstnaných. V ČR se podílely
služby na zaměstnanosti daleko vyšší hodnotou – 58,8 %. Z mezikrajského srovnání vyplynulo, že
většina krajů ČR měla podíl zaměstnaných v terciárním sektoru vyšší. Nižší hodnotu než Olomoucký
kraj vykázaly pouze kraje Plzeňský, Pardubický, Zlínský, Liberecký a Kraj Vysočina.
Situace na trhu práce se v ČR během posledních 5 let radikálně změnila. Došlo k výraznému poklesu
nezaměstnaných a také k nárůstu volných pracovních míst. To se týká i území Olomoucké
aglomerace. Ukazatel „podíl nezaměstnaných osob (PNO)“ v aglomeraci na konci roku 2018 byl
dokonce nižší, než činil celorepublikový průměr. Nově by šlo mezi silné stránky zařadit:
-

výrazný pokles nezaměstnanosti a nárůst počtu volných pracovních míst,

-

výrazný pokles počtu uchazečů o zaměstnání ve všech problémových skupinách osob
hůře se uplatňujících na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, osoby se základním
vzděláním, osoby ve věku 50 a více let, osoby dlouhodobě nezaměstnané a absolventi
včetně mladistvých), v současnosti o absolventech středních a vysokých škol prakticky
nelze hovořit jako o problémové skupině,

-

nárůst počtu zaměstnaných v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou: Profesní, vědecké
a technické činnosti a také Informační a komunikační činnosti.

Ze souboru uvedených slabých stránek by šlo naopak vynechat tyto stránky:
-

nedostatečná tvorba nových pracovních míst,

-

nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných,

-

nárůst nezaměstnanosti mezi absolventy a osobami ve věku 50 a více let.

Podnikání
Většinu ve strategii ITI identifikovaných silných a slabých stránek lze akceptovat. Ve slabých
stránkách je uvedena nízká exportní výkonnost aglomerace. Ověřit toto tvrzení je časově velmi
náročné. ČSÚ nyní nepublikuje data o exportu za kraje ani okresy. Exportní výkonnost lze změřit
pouze finanční analýzou účetních uzávěrek za jednotlivé ekonomické subjekty v Olomoucké
aglomeraci.
Ze slabých stránek je nutné vynechat bod: „Absence strategické zóny pro podnikání v Olomoucké
aglomeraci“ neboť vláda ČR v roce 2016 podpořila výstavbu strategické průmyslové zóny v areálu
bývalé vrtulníkové základny v Bochoři u Přerova.
Věda a výzkum
Většinu ve strategii ITI identifikovaných silných a slabých stránek lze akceptovat. V případě silných
stránek lze nicméně vypustit tvrzení: „Zvýšení výdajů na vědu a výzkum v rámci aglomerace“, které je
v posledních letech meziročně, zejména v souvislosti se změnami ve financování veřejných vysokých
škol a s meziročně velmi nevyrovnanými příjmy z grantových prostředků, velmi nevyrovnané. Další
tvrzení v rámci silných stránek aktualizace potvrdila. Formulačně lze některá tvrzení dále upřesnit,
např. „výrazný nárůst pracovníků vědy a výzkumu po roce 2013“ (další růst počtu je
nepravděpodobný, zřejmě se zastavil už v roce 2016, aglomerace ale bude i nadále těžit ze zvýšeného
počtu pracovníků z předešlých let) a „dobrá pozice Univerzity Palackého v rámci světové vědecké
komunity a její významné projekty vědy a výzkumu“. Z výroků obsažených v seznamu slabých stránek
lze vypustit dvě tvrzení:
-

„Kapacity pro výzkum a vývoj jsou v Olomoucké aglomeraci nedostatečné“ (tvrzení
rozhodně neplatí pro všechny obory výzkumu – viz např. zařazení výzkumných center a
vědeckých aktivit Univerzity Palackého v Olomouci mezi silné stránky)
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-

„Nerostoucí podíl technických a netechnických inovací vůči celkovému počtu podniků“
(tvrzení nelze doložit, resp. potvrdit jeho platnost i pro současnost).

Infrastruktura
Většinu ve strategii ITI identifikovaných silných a slabých stránek lze akceptovat. Poněkud oslabil
význam silné stránky „Existující zájem přepravních společností o pořízení nových vozů pro veřejnou
dopravu“, protože i v souvislosti se zaváděním normy EURO 6 a s končící životností vozového parku
dochází k jeho průběžné obměně spojené s nárůstem kvality. Mezi slabými stránkami došlo
dokončením a rozšířením ISDOK k výraznému zlepšení kombinovatelnosti různých typů dopravy,
proto ztratil aktuálnost bod „Různé druhy dopravy jsou nedostatečně kombinovatelné, čímž je
znesnadněna dojížďka do práce, do školy atd.“ Rovněž lze vypustit konstatování „V průběhu
programového období Evropské unie 2014–2020 skončí životnost u velké části vozů veřejné dopravy,
které jsou používány přepravními společnostmi“ a „Stávající vozové parky autobusů přepravních
společností ve veřejné dopravě jsou z převážné míry tvořeny vozy nesplňujících normu EURO 6“, oba
problémy se průběžně řeší již zmíněnou průběžnou obměnou a modernizací vozového parku. Bohužel
lze konstatovat, že u ostatních problémů nedošlo k výraznějšímu posunu (podíl vozovek v havarijním
stavu se spíše mírně zvýšil, lepší dopravní spojení na severní část aglomerace není koncepčně
vyřešeno, intenzita individuální silniční dopravy je v mnohých úsecích silniční sítě na hranici jejich
kapacity). Pokles počtu přepravovaných osob MHD se v posledních 5 letech zastavil a dochází
k mírnému růstu, dosud ale nebylo dosaženo hodnot z období kolem roku 2007, proto lze slabou
stránku přeformulovat na „Nedostatečně využitý potenciál MHD v Olomouci a Přerově“.
Životní prostředí
U části hodnocených kritérií se v období od přijetí Strategie ITI Olomoucké aglomerace změnila
situace a tvrzení a závěry SWOT analýzy v těchto kritériích již nejsou platná.
V oblasti silných stránek se zejména nepotvrdil předpokládaný trend zvyšování investic na ochranu
životního prostředí, v letech 2016 a 2017 byly investice nižší než v letech předchozích. Rovněž
v seznamu slabých stránek SWOT analýzy došlo ke změnám. Tvrzení: „Nedostatečně rozvinutý systém
pro předcházení vzniku odpadů“ již není aktuální, problém se podařilo úspěšně odstranit a nastavit
tak pozitivní trendy a směřování východiska směrem k silným stránkám. V rámci posuzované
nedostatečné sítě zařízení pro odvoz a separaci odpadu došlo k rozšíření a modernizaci sítě zařízení
schopných zabezpečit odvoz a separaci produkce směsného komunálního odpadu. Podobně se
podařilo eliminovat slabou stránku „Většina biologického odpadu je bez užitku uložena na skládky“.
Od roku 2015 se skokově zvyšuje objem daného typu vyseparovaného odpadu.
Kulturní památky
Nedošlo k žádným změnám vyžadujícím úpravu východisek SWOT analýzy.
Ostatní
Vzhledem ke stárnutí populace lze v silných stránkách vypustit informaci o dobré úrovni sociálních
služeb a ponechat pouze informaci o dobré úrovni zdravotnictví. Olomoucký kraj totiž patří mezi
kraje s vysokým počtem neuspokojených žádostí o umístění do domovů pro seniory. V roce 2017 šlo
o 4349 neuspokojených žádostí, tzn. 34,8 neuspokojených žádostí na 1000 obyvatel ve věku 65 a více
let. Celorepublikový průměr přitom v tomto roce činil necelých 30 neuspokojených žádostí. Hodnota
sledovaného ukazatele byla na Olomoucku mezi kraji v rámci ČR čtvrtá nejvyšší (po Zlínském,
Plzeňském a Středočeském kraji).

Příležitosti (O) a hrozby (T)
Co se týče příležitostí a hrozeb zpracované SWOT analýzy, lze u většiny témat konstatování ponechat.
V rámci hrozeb v oblasti zaměstnanosti, lze vynechat konstatování „zvyšující se podíl dlouhodobě
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nezaměstnaných“ a „přetrvávající nízká podpora rodičů vracejících se z rodičovské dovolené“.
Vypustit lze i příležitosti v oblasti infrastruktury „Propojování veřejné dopravy prostřednictvím
IDSOK“, která se již realizuje a naopak do hrozeb je možné doplnit fakt, že dochází ke „zdržení ve
výstavbě klíčové infrastruktury“. V kolonce Ostatní pak lze přeformulovat hrozbu „Pokračující trend
stárnutí populace“ na „Rostoucí náklady spojené se stárnutím populace“.

2.2 Do jaké míry odpovídají specifické cíle a opatření integrované strategie aktuálním
problémům a potřebám dotčeného území?
Specifické cíle a opatření integrované strategie odpovídají aktuálním problémům a potřebám
Olomoucké aglomerace.
V původním textu strategické části bylo opatření 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících
na trh práce. To bylo později nahrazeno opatřením novým „Podpora začlenění osob ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce“. Původní opatření se v souladu s ostatními opatřeními
specifických cílů 1.1 „Rozvoj kompetencí žáků a studentů“ a 1.2 „Rozvoj kompetencí zaměstnanců a
uchazečů o zaměstnání“ jeví jako vhodnější a komplementární k souboru ostatních opatření, a to i
přesto, že v aktualizaci analytické části uvádíme, že skupina uchazečů o zaměstnání – absolventů
středních a vysokých škol není v současnosti problémovou skupinou z hlediska začlenění na pracovní
trh. Opatření 1.2.1 „Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce“ má sice svůj význam,
ale vzhledem ke skutečnosti, že velkou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných tvoří zadlužené osoby,
z nichž část fakticky pracuje, ale bez řádného zaměstnaneckého poměru, je nutné zvolit koncepční
řešení na národní úrovni (motivace k oddlužení zvýšením tzv. nezabavitelného minima).
Vzhledem ke skutečnosti, že ve strategii ITI Olomoucké aglomerace je věnována pozornost
problematice dosud nízkého využití průmyslových zón včetně strategické průmyslové zóny PřerovBochoř, by bylo možné ve specifickém cíli 1.4 „Rozvoj infrastruktury pro podnikání“ věnovat jedno
opatření těmto zónám (vedle opatření 1.4.1 „Revitalizace brownfieldů“).
Se strategickým cílem 3 „Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“ se lze plně ztotožnit, nicméně
jeho specifické cíle postrádají problematiku reakcí na klimatické změny a zejména problematiku
dlouhodobého sucha. K úvaze je možnost doplnění o další specifický cíl, který by mohl nést tento
název:
Specifický cíl 3.4: Tvorba adaptační strategie a návrh opatření na území aglomerace reagující na
změny klimatu a možný výskyt dlouhodobého období sucha
V jeho rámci by mohla být dvě opatření:
Opatření 1: Adaptační opatření na optimalizaci a zlepšení vodního režimu v zemědělské krajině
Uvedené opatření by mělo reflektovat jednak zvýšení retence vody v krajině, podporu budování
závlahových systémů a preventivních opatření proti ohrožení zemědělské produkce regionu. Jedná se
o realizaci a podporu na úrovni agrotechnických postupů, pozemkových úprav, revitalizace vodních
toků, případně budování nové infrastruktury podporující moderní závlahové systémy.
Opatření 2 Adaptační opatření na optimalizaci a zlepšení vodního režimu v urbanizované krajině
V rámci urbanizovaných území realizovat opatření pro zvýšení retence srážek, budování modrozelené
infrastruktury a výsadbu zeleně zlepšující kvalitu života obyvatel v obdobích dlouhotrvajících
extrémně vysokých teplot tzv. horkých vln.
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2.3 Do jaké míry obsahuje integrovaná strategie právě taková opatření, o které je ze strany
potenciálních žadatelů zájem? A proč?
Zájem potenciálních žadatelů o opatření integrované strategie nejlépe vystihuje zájem žadatelů o
výzvy nositele ITI. Následující graf ukazuje, na kolik procent požadovaná dotace předkládaných
projektových záměrů naplnila alokaci výzvy/výzev na jednotlivá opatření ITI. Jelikož byly na většinu
opatření ITI výzvy nositele vyhlášeny již opakovaně, jsou do grafu promítnuty průměrné hodnoty za
všechny výzvy v rámci daného opatření.
Graf 2 Zájem o výzvy nositele ITI OA

Zdroj: Webová aplikace nositele ITI OA k 31. 12. 2018

Průměrná naplněnost všech výzev nositele ITI OA činí 74%. Ve většině témat tak integrovaná
strategie naplňuje potřeby potenciálních žadatelů. Dlouhodobý převis požadované dotace nad
alokaci výzvy je u opatření zaměřených na vzdělávání, konkrétně ZŠ a SŠ, a dále o programy opatření
2.1.1 – dlouhodobá mezisektorová spolupráce a předaplikační výzkum. Z uvedeného grafu by se
mohlo zdát, že žadatelé nemají zájem o podporu vzdělávání (budování školicích středisek – 1.2.2),
podporu VVV (výstavbu vědecko-technických parků – 2.2.1, zavádění inovací - 2.3.1) nebo
předcházení vzniku odpadů (3.2.1). Dotazníkové šetření nositele ITI mezi obcemi a podnikateli ovšem
prokázalo, že zájem o uvedená témata ze strany respondentů existuje a příčiny nízkého čerpání je
třeba hledat jinde. Nízké čerpání je způsobeno většinou nepřipraveností projektů (investičně velmi
náročných), příliš svazujícími podmínkami výzev řídicího orgánu nebo tím, že absorpční kapacita byla
již odčerpána individuálními výzvami.
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V dotazníkovém šetření nositele ITI byly obce aglomerace dotazovány, jaké z témat jsou pro ně
v současné době nejpalčivější a bylo by je třeba řešit prioritně. Čísla v grafu uvedeném níže
představují počet odpovědí u jednotlivých témat.
Graf 3 Nejpalčivější témata obcí

Zdroj: Dotazníkové šetření obcí Olomoucké aglomerace

Pokud si porovnáme témata řešená v integrované strategii s tématy, které jsou pro obce aktuálně
nejpalčivější, nastane průnik pouze v několika případech, a to:
-

doprava a mobilita

-

vzdělávání

-

poskytování veřejných služeb (pouze v omezené míře)

-

brownfieldy.

Dá se říci, že opatření integrované strategie pokrývají potřeby obcí jen omezeně. Témata, která jsou
pro obce neméně důležitá, jako např. kvalita životního prostředí a adaptace na změny klimatu,
cestovní ruch a rekreace, bytová politika, zemědělství apod. nejsou v integrované strategii řešena
z důvodu nastavení ITI pro období EU2014+. Naopak řešení odpadů je sice jedno z prioritních témat
obcí, což ale zatím neodpovídá čerpání alokace ITI v relevantních opatřeních (3.2.1 a 3.2.2). To může
být způsobeno tím, že podporované aktivity neodpovídají potřebám obcí nebo nejsou projekty obcí
dostatečně připraveny.
Osloveni byli i podnikatelé, a to s otázkou, na co by uvítali dotaci v rámci vlastního podnikání.
Graf 4 Dotace pro podnikatele

Zdroj: Dotazníkové šetření podnikatelských subjektů v Olomoucké aglomeraci
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Zde je třeba říci, že velká část podnikatelů s poskytováním dotací pro podnikatelský sektor
nesouhlasí. Systém dotací dle jejich názoru deformuje trh a jsou pro zrušení všech dotací pro
podnikatele. Naopak ti, kteří dotace vítají, by chtěli nejčastěji pořídit nové stroje a technologie.
Uvítali by i dotaci na vzdělávání a vybudování či modernizaci vlastních prostorů pro rozvoj podnikání.
Tato témata jsou více či méně obsažena i v opatřeních integrované strategie. Příčinu nízkého čerpání
je třeba hledat zejména v nastavení podmínek výzev ŘO pro ITI, kdy podmínky pro žadatele v rámci
ITI byly přísnější, než v individuálních výzvách. Podnikatelé proto pragmaticky upřednostnili výzvy
individuální. V některých případech, jako např. u školicích středisek, jsou podmínky nastaveny tak
přísně i u samotné výzvy ŘO, že žadatelé nemají zájem ani o individuální výzvy.
To, že opatření ITI pokrývají potřeby obcí jen částečně, potvrdili i samotní zástupci obcí. Tématy ITI se
podařily pokrýt potřeby obcí buďto jen částečně nebo pouze okrajově. To je z pohledu přípravy
nastavení ITI pro nové programové období důležitý signál.
Naopak podnikatelé jsou většinou s nabízenou škálou možností podpory spokojeni. Kromě obvyklých
požadavků, jako je pořízení nových technologií a strojů, nemovitostí a vzdělávání zaměstnanců ovšem
přichází i s novými podněty, jako např. obnova vozového parku – elektromobilita, průmysl 4.0 –
robotizace, automatizace apod.). I to by mohlo být předmětem debat o nastavení ITI v novém
programovém období.

2.4 Do jaké míry jsou alokované
finanční prostředky na jednotlivá
opatření dostatečné pro vyřešení
identifikovaných problémů a potřeb
v dotčeném území v rámci témat
řešených v integrované strategii?
Návrhy finančních alokací u všech
opatření Strategie ITI OA vycházely ze zjištěné (popř. předpokládané) absorpční kapacity území
projednané na pracovních skupinách a následně na jednáních ŘV pro přípravu strategie. Absorpční
kapacita území OA byla průběžně zjišťována během zpracovávání analytické a návrhové části
Strategie ITI OA v roce 2015 pomocí sběru projektových
námětů/záměrů. Částky byly stanoveny ŘO ve výši po
zohlednění požadavků z ostatních aglomerací a metropolí.
Ke stanovení finální alokace integrované strategie došlo na
základě projednání na úrovni aglomerací/metropolí a ŘO
příslušného operačního programu při zohlednění
navrženého plnění monitorovacích indikátorů a jejich
milníků vůči danému OP. Výsledkem je, že ne všechny
finanční požadavky ITI OA byly při nastavení finančních
alokací ze strany ŘO uspokojeny.
Čerpání alokace jednotlivých opatření ITI a naplnění monitorovacích indikátorů je uvedeno v příloze
č. 1 a je dále řešeno podrobně v kap. 2.5. Dá se říci, že ambice řešení určitých problémů/potřeb
aglomerace je limitována jednak přidělenou alokací a dále nastavenou soustavou monitorovacích
indikátorů, které mají být za danou alokaci naplněny. Zjednodušeně by se dalo říci, že dojde-li
k naplnění monitorovacích indikátorů za příslušnou alokaci, dojde i k vyřešení definovaných
problémů/potřeb v aglomeraci. To je ovšem příliš zjednodušený pohled. Lze to demonstrovat na
opatřeních, kde dochází k převisu projektových záměrů nad alokaci výzvy. Jedná se například o
opatření na podporu ZŠ, SŠ a programy OP VVV. Indikátory opatření byly naplněny, alokace je

Stránka 33 z 56

vyčerpána, nicméně v aglomeraci existuje nadále poptávka po tomto typu dotací, což znamená, že
přidělená alokace nedokázala uspokojit poptávku. Existují tedy i další žadatelé, kteří chtějí realizovat
projekty přispívající k naplnění cílů integrované strategie. Naopak u opatření, kde je čerpání nižší než
100 % alokované částky, můžeme zjednodušeně říci, že problém vyřešen nebyl, protože subjekty
v regionu odpovědné za jeho řešení buď nemají o poskytovanou dotaci zájem, nejsou projektově
připravení nebo například nemají na kofinancování projektů dostatečné prostředky.
Potřeby obcí/podnikatelů byly řešeny v předchozí kapitole. Z kapitoly vyplynulo, že opatření ITI
koresponduje s potřebami obcí jen omezeně. U podnikatelů zase potřeby dotačních prostředků
existují, jsou ve velké míře kryty z opatření ITI, nicméně nastavení dotačních programů je co do
podporovaných aktivit, nastavení pravidel a omezení pro podnikatele neatraktivní. Všichni žadatelé
obecně, snad vyjma velkých podniků, se navíc potýkají s omezenými zdroji na kofinancování vlastních
projektů. To je možná jedna z nejdůležitějších příčin nízkého zájmu žadatelů o některá opatření
integrované strategie.
Je důležité si uvědomit, že prostředky ITI nejsou jediným zdrojem dotací pro potenciální žadatele
v aglomeraci. Žadatel se v rámci vlastních omezených zdrojů rozhoduje, které aktivity jsou pro něj
prioritní a na které nakonec volné prostředky vynaloží. Jak uvedly obce v rámci dotazníkového
šetření, pouze 18 % žadatelů využívá výhradně prostředky ESIF (vč. ITI). 82 % obcí využívá i jiné
dotační programy. Jsou jimi většinou různé dotace a příspěvky Olomouckého kraje (Program obnovy
venkova, Obnova kulturních památek, Podpora kultury, Podpora výstavby a rekonstrukcí v kultuře,
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
a další), Ministerstva pro místní rozvoj (Program rozvoje venkova, Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov, Místa aktivního a pasivního odpočinku, Obnova sakrálních staveb a hřbitovů,
Podpora obnovy sportovní infrastruktury apod.), dále programy SFDI, SFŽP, SZIF a další, viz níže.
Graf 5 Jiné zdroje dotací pro obce

Zdroj: Dotazníkové šetření obcí Olomoucké aglomerace

Stránka 34 z 56

Stejně jako obce, i podnikatelé a další organizace v aglomeraci volí při rozhodování, kam volné
prostředky investují z různých možností. Zde navíc hraje roli fakt, že velká část podnikatelů ještě o
dotaci nežádalo (36 %) a z velké části ani žádat nechce. Téměř polovina dotázaných podnikatelských
subjektů v aglomeraci žádalo o dotaci z jiného zdroje než ITI. Operační programy 2014+ hrají nadále
primární roli, nicméně pro podnikatele je zjevně administrativně méně náročné žádat o dotaci
v rámci individuálních výzev, kde jsou podmínky nastaveny mírněji, oproti výzvám na integrované
nástroje. Nemusí navíc prezentovat projektový záměr na jednání pracovní skupiny a čekat na
vyjádření Řídicího výboru o souladu projektového záměru s integrovanou strategií.
Graf 6 Jiné zdroje dotací pro podnikatele

Zdroj: Dotazníkové šetření podnikatelských
subjektů v Olomoucké aglomeraci

Na otázku, zda jsou alokované
finanční prostředky na jednotlivá opatření dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a
potřeb v území pak neexistuje jednoznačná odpověď. Realizace ITI sice již překročila polovinu
vymezeného času na implementaci, nicméně většina projektů ještě není ukončena a další projektové
záměry v opatřeních, kde se alokace prozatím nečerpá, budou ještě předloženy. Při optimálním
čerpání alokace a naplnění monitorovacích indikátorů pak bude možné konstatovat, že integrovaná
strategie přispěla k vyřešení problémů a naplnění potřeb v aglomeraci, ale pouze v rámci limitů
vymezených v integrované strategii. Strategické, resp. specifické cíle, integrované strategie jsou
natolik široké, že jejich naplnění bude vždy výsledkem působení více programů, projektů či jiných
okolností.

2.5 Do jaké míry dochází k naplnění strategických cílů a vize strategie jako celku?
Vize strategie ITI OA: Přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace a tím zvýšit její
konkurenceschopnost
Globální cíl ITI je zvýšení konkurenceschopnosti aglomerace, a to zejména díky zvýšení ekonomické
výkonnosti místních podniků a rozvoji místní znalostní ekonomiky a také zlepšením podmínek na trhu
práce v aglomeraci. Nezbytnou podmínkou pro zvýšení konkurenceschopnosti je pak zlepšení místní
a regionální infrastruktury a kvalitní životní prostředí.
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Aktualizace analytické části strategie prokázala řadu pozitivních zjištění, která naznačují, že vize i
globální cíl jsou postupně naplňovány.
Výší hrubého domácího produktu na obyvatele v mezikrajském srovnání patřil Olomoucký kraj do
skupiny krajů s nejnižší hodnotou. V roce 2013 nižší podíl HDP na obyvatele vykazoval pouze
Karlovarský kraj, ale v roce 2017 se Olomoucký kraj dostal rovněž před kraj Ústecký a Liberecký a
začal se přibližovat skupině krajů s poněkud vyšší hodnotou (Jihočeský, Pardubický, Moravskoslezský
a Kraj Vysočina). Olomoucký kraj byl jediným krajem s nižší hodnotou HDP/ob., jehož úroveň ve
srovnání s celorepublikovým průměrem vzrostla (2013: 77,2 % HDP ČR, 2017: 78,4 %). V roce 2013
HDP Olomouckého kraje oproti roku 2012 ještě meziročně kleslo, avšak v letech 2014–2017 už
meziročně rostlo, a to (s výjimkou roku 2015) rychlejším tempem, než HDP/ob. v ČR. Výkonnost
ekonomiky Olomouckého kraje a tedy i Olomoucké aglomerace se tedy v posledních letech zjevně
zvyšuje.
Výše průměrné měsíční mzdy dosud v Olomouckém kraji neodpovídá plně výkonnosti jeho
ekonomiky. V roce 2014 měly nižší průměrnou mzdu než Olomoucko kraje Zlínský, Pardubický a
Karlovarský, v roce 2018 se postavení Olomouckého kraje mezi kraji ČR nezměnilo, nicméně
pozitivním rysem je nárůst indexu 2018/2014, kde v případě Olomouckého kraje jde o 7. nejvyšší
krajskou hodnotu (Olomoucký kraj 125,6 %, ČR 124,1 %).
Situace na trhu práce v období 2014–2018 v celé ČR (Olomoucký kraj nevyjímaje) se zlepšila
v souvislosti s příznivým vývojem ekonomiky (mimořádný pokles počtu nezaměstnaných, nárůst
počtu volných pracovních míst). Počet nezaměstnaných osob na Olomoucku se na konci roku 2014
blížil hranici 40 tis. (38 990) a podíl nezaměstnaných osob (PNO) dosáhl hodnoty 8,8 %, což byla třetí
nejvyšší hodnota v ČR po kraji Ústeckém a Moravskoslezském. Počet volných pracovních míst byl
nízký, zhruba 2,8 tis., a na jedno volné pracovní místo připadalo 13,9 uchazečů o práci (v ČR 9,2
uchazečů). Na konci roku 2018 bylo v Olomouckém kraji registrováno již jenom 14,8 tis.
nezaměstnaných (PNO bylo 3,4 %) a počet volných pracovních míst vzrostl na 10,9 tis. Situace na trhu
práce na Olomoucku v první polovině roku 2019 pokračovala v pozitivním vývoji, neboť počet
nezaměstnaných dále klesl na 11 043 osob. Podíl nezaměstnaných osob tak klesl na 2,5 %, tedy
hodnotu nižší, než v té době činil celorepublikový průměr (2,6 %). V souboru krajů ČR se postavení
Olomoucka zlepšilo, vyšší podíl nezaměstnaných kromě Ústeckého a Moravskoslezského kraje měly
již také kraje Jihomoravský, Liberecký a Karlovarský.
Pozitivně lze hodnotit v období 2014–2018 i populační vývoj. Na území Olomoucké aglomerace došlo
k oslabení depopulačních procesů, významně vzrostla migrační atraktivita území aglomerace,
v období 2014–2018 měla záporné migrační saldo pouze ve výši 95 osob, zatímco v letech 2009–2013
bylo záporné migrační saldo zhruba desetinásobné.
Olomoucký kraj v době sčítání lidu v roce 2011 patřil skupiny krajů s vyšším zastoupením
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (VŠ). Podíl takto vzdělaných osob na obyvatelstvu ve věku 15
a více let činil 11,8 %. To je sice méně, než byl v té době celorepublikový průměr (13,2 %), který byl
ale významně ovlivněn podílem vysokoškoláků v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji (19,1
%) a také v kraji Jihomoravském (15,3 %). Ostatní kraje měly podíl vysokoškolsky vzdělaného
obyvatelstva menší, než Olomoucký kraj. Vývoj podílu VŠ na populaci kraje v průběhu intercenzálního
období 2011–2021 lze sledovat území kraje pouze analýzou dat výběrového šetření pracovních sil
(VŠPS). Z tohoto šetření plyne, že podíl osob s vysokoškolským vzděláním v Olomouckém kraji
v období 2011–2017 vzrostl zhruba o 4 procentní body, na 15,7 %. Podíl vysokoškolsky vzdělaného
obyvatelstva v Olomoucké aglomeraci je logicky vyšší než v Olomouckém kraji, Při sčítání 2011
v aglomeraci tvořili VŠ 12,6 %.
Naplnění vize strategie napomáhají i některé skutečnosti související s rozvojem dopravní
infrastruktury i se zlepšením kvality životního prostředí. Z dopravní infrastruktury šlo zejména o
dokončení integrace dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Ten nyní zahrnuje nejen obce
Olomoucké aglomerace a celého kraje, ale také příhraniční oblasti čtyř sousedních krajů. Z velkých

Stránka 36 z 56

infrastrukturních staveb, které mohou napomoci konkurenceschopnosti Olomoucké aglomerace, je
třeba jmenovat probíhající výstavbu trasy dálnice D1 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou, která má
být uvedena do provozu do prosince letošního roku. Ke zlepšení kvality života přispěje i provoz osmi
nově pořízených nízkopodlažních tramvajových souprav v Olomouci, které jsou vybaveny klimatizací.
Obnova autobusového vozového parku také umožnila vyřadit z provozu vozy bez bezbariérového
přístupu.
V oblasti životního prostředí má aglomerace kvalitní vodohospodářskou infrastrukturu. Zásobování
pitnou vodou je na dobré úrovni v rámci technického i koncepčního řešení, je zajištěno z vlastních
zdrojů posíleno o zdroj ze systému Ostravského oblastního vodovodu pro zásobování mikroregionů
Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov. Uvedené řešení koncepčně vyhovuje i případným problémům se
zásobováním pitnou vodou v obdobích dlouhotrvajícího sucha u obcí napojených na skupinový
vodovod.
Znečištění ovzduší aglomerace nevykazuje ve sledovaném období výraznější odchylky od
dlouhodobého normálu a má klesající tendenci. Pozitivním rysem je nízká produkce emisí, která je v
rámci aglomerace dlouhodobě pod průměrem zbytku ČR. Imisní zatížení dopravou by se mohlo
citelně zlepšit na Přerovsku s ohledem na blížící se dokončení D1.
V rámci odpadového hospodářství je zřejmé zlepšení v oblasti separace komunálních odpadů, které
se projevilo v nárůstu objemu vytříděného odpadu. Potvrzení zlepšujícího se trendu přineslo
„Vyhodnocení soustavy indikátorů odpadového hospodářství Olomouckého kraje za rok 2017“.
Zlepšení stavu je patrné také v rámci sítě odpadových center v podobě rozšíření sítě i modernizace
technologie sběru a separace odpadů. Pozitivním rysem je koncepční řešení problematiky s využitím
všech dostupných nástrojů včetně vzniku spolku a akciové společnosti řešící problematiku nakládání s
odpady v regionu.
V rámci protipovodňových opatření lze pozitivně hodnotit realizaci dílčích protipovodňových opatření
v povodí Bečvy a dokončení II. A etapy a zahájení II. B etapy projektu Protipovodňové ochrany města
Olomouce, který představuje jeden z největších projektů protipovodňové ochrany v ČR po roce 1997.
Z výše uvedeného přehledu skutečností lze vyvodit, že dochází k postupnému naplňování vize i
globálního cíle integrované strategie. Výkonnost ekonomiky aglomerace roste, významně se zlepšily
podmínky na trhu práce. Dopravní infrastruktura byla v posledních letech posílena, dařilo se
realizovat i projekty v oblasti zlepšování životního prostředí. Konkurenceschopnost Olomoucké
aglomerace tak jednoznačně vzrostla.
2.5.1 Strategický cíl 1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce
Strategickým cílem 1 je podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce. Fungujícím a vyváženým
trhem práce je myšlen takový trh práce, kde rozvíjející se podniky vytváří nová pracovní místa, která
jsou následně obsazována výkonnými a kompetentními zaměstnanci. Na základě zpracované SWOT
analýzy byly definovány tematické oblasti v podobě 4 specifických cílů, které jsou pilíři strategického
cíle 1. Jedná se o následující specifické cíle:
1.1 Rozvoj kompetencí žáků a studentů, zvýšení kapacity předškolních zařízení;
1.2 Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání;
1.3 Rozvoj místního podnikání a podpora začínajících podnikatelů;
1.4 Rozvoj infrastruktury pro podnikání.
Pro naplnění strategického cíle 1 byly definovány 2 klíčové intervence:
1. Rozvoj a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v klíčových kompetencích
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Bude podpořeno pořízení nového a moderního vybavení ve vzdělávacích institucích (ZŠ, SŠ,
VOŠ), tím dojde k modernizaci výuky s cílem zvýšit odborné kvality uchazečů o zaměstnání v
přírodovědných, technických a řemeslných oborech a dalších klíčových kompetencích, jako jsou
komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.
2. Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce
Podpora bude zaměřena na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob, na podporu vyšší participace
mladých osob a osob ve věku 50 a více let na trhu práce. Podporou nabídky zaměstnání, dalšího
vzdělávání, odborné praxe či stáží se sleduje vyšší uplatnitelnost na trhu práce, získání pracovních
návyků a zkušeností a zároveň prevence proti sociálnímu vyloučení s cílem usnadnit přechod
absolventů na trh práce a snížit míru nezaměstnanosti mladých do 25 let a zvýšit zaměstnatelnost
osob ve věku 50 a více let.
Strategický cíl 1 se daří naplňovat prostřednictvím 8 opatření ITI. Na jednání ŘV ITI bylo v rámci SC1
projednáno celkem 109 projektových záměrů za 1 012,9 mil. Kč dotačních prostředků, z toho 96
získalo souladné vyjádření ŘV ITI za 901,3 mil. Kč, 10 nesouladných z důvodu převisu nad alokaci
výzvy za 90,9 mil. Kč a 3 nesouladných vyjádření z důvodu záporného hodnocení za 20,6 mil. Kč.
Žadatelé podali celkem 96 projektových žádostí do systému MS2014+ za 875,6 mil. Kč požadované
dotace, z toho 69 žádostí je v pozitivním stavu za 641,7 mil. Kč (do hodnoty není započítáno 5
projektů ve stavu PU27 – náhradní projekty za 60,1 mil. Kč).
Celková alokace na realizaci strategického cíle 1 činí 1 077,4 mil. Kč. Financování je zajištěno ze tří
operačních programů – IROP, OPZ a OP PIK. V následujícím grafu je uvedeno čerpání alokace
strategického cíle 1 podle jednotlivých operačních programů (hodnota „vyčerpáno“ vyjadřuje
požadovanou dotaci projektů v pozitivním stavu v systému MS2014+).
Graf 7 Čerpání alokace SC1 dle OP

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2018

Ve specifickém cíli 1 se daří čerpat alokaci zejména IROP. Jedná se o opatření zaměřená na
zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních, středních škol a vyšších odborných škol a dále
zvýšení kapacity mateřských škol a zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání.
Projekty v pozitivních stavech v těchto opatřeních jsou již za přibližně 84 % alokace IROP. S ohledem
na analýzu dat ke konci roku 2018 lze konstatovat, že se daří čerpat i alokaci OPZ, která překročila 50
% alokace. Je to mimo jiné způsobeno tím, že nositel ITI již koncem roku 2017 rozšířil cílovou skupinu
opatření o uchazeče a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let. Naopak nedaří
se čerpat alokaci OP PIK, kde je čerpání na 26 %. Jedním z důvodů je nečerpání alokace opatření 1.2.2
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů. V tomto opatření byla vyhlášena výzva, do které
ovšem nebyl předložen žádný projektový záměr. Následně došlo ke zmírnění podmínek ze strany ŘO
OP PIK a vyhlášena 2. výzva, kde se na základě zmapované absorpční kapacity předložení

Stránka 38 z 56

integrovaných projektů již předpokládá. Zájem žadatelů o toto opatření ovšem zůstává nízký a proto
byla změnou ISg č. 6 alokace opatření 1.2.2 ve výši 40 mil. Kč převedena k čerpání do opatření 1.3.1
Poradenství pro malé a střední podniky. Dalším důvodem je slabé čerpání alokace opatření 1.4.1, kde
je z celkové alokace 300 mil. Kč čerpáno doposud jen 79,3 mil. Kč. V prosinci 2018 byla vyhlášena již
III. Výzva programu Nemovitosti s alokací 220 mil. Kč s termínem předkládání projektových záměrů
do září 2019. Přehled čerpání alokace po jednotlivých opatřeních ITI v rámci SC1 uvádí následující
graf.
Graf 8 Čerpání alokace SC1 po opatřeních ITI

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2018

Zásadní k naplnění finančních milníků je čerpání alokace v opatření 1.1.2 Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury základních škol, kde byly vyhlášeny již 3 výzvy k předkládání projektových záměrů.
Alokace opatření byla posílena o 26 mil. Kč (převodem z opatření 1.1.1 a 1.1.4) a i přesto je ve
výzvách evidován dlouhodobě převis poptávky nad alokovanými prostředky. Projekty v pozitivních
stavech je čerpáno již 251 mil. Kč. Kromě opatření 1.2.2 se postupně daří čerpat i ostatní opatření
SC1. Zájem o realizaci projektů zkvalitnění základních škol dokládá i následující graf s počty projektů
v pozitivních stavech za jednotlivá opatření SC1.
Graf 9 Počty projektů SC1

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2018

Z hlediska rozložení čerpání alokace SC1 v aglomeraci lze vypozorovat vyšší čerpání zejména města
Olomouc následovaného městy Přerov, Mohelnice a Hranice. Město Prostějov je v SC1 v čerpání až
na 5. místě. V čerpání alokace SC1 nezaostávají ani obce a to zejména v ORP Olomouc, Prostějov a
Litovel. Lze konstatovat, že čerpání alokace SC1 je v aglomeraci rovnoměrné s dominantnějším
postavením měst ORP, vyjma měst Konice a Lipník nad Bečvou, kde je čerpání velmi slabé, resp.
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žádné. Řešením by mohla být úzce zaměřená výzva na rozvojové potřeby těchto měst, resp. obcí
ORP.
Graf 10 Čerpání alokace SC1 po městech ORP a jejich zázemí

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2019, vlastní úpravy sestavy

K datu zpracování zprávy je za SC1 fyzicky ukončeno pouze 15 projektů za 113 mil. Kč dotačních
prostředků. Z tohoto důvodu budou v následujícím textu zhodnoceny výstupy a výsledky projektů ve
stavu s právním aktem a výše. Těchto projektů je 60 s požadovanou dotací 507,5 mil. Kč.
Nejlepší výsledky jsou zatím dosahovány u opatření zaměřených na vzdělávání. Závazek počtu
podpořených vzdělávacích zařízení dosáhl hodnoty 53, čímž přesáhl plánovanou hodnotu v
integrované strategii, která činí 50 vzdělávacích zařízení. 18 758 žáků a studentů bude moci díky
realizovaným projektům využít nově vybudovaná nebo inovovaná vzdělávací zařízení, čímž se rozumí
nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. Tím byla výrazně
přesažena hodnota plánovaná ve strategii na 8 430 osob. Stejně tak byla přesažena hodnota počtu
osob, které budou moci využít zařízení péče o děti do 3 let. Závazek projektů činí 56 osob,
z plánovaných 20. Pokročilá fáze realizace je i u projektů zaměřených na zvyšování zaměstnanosti.
Účastníků, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti na těchto projektech, je 505 z plánovaných
1 100. Závazek celkového počtu účastníků na jednotlivých aktivitách realizovaných projektů je 780
z plánovaných 1350, tj. 58 %.
Realizace projektů pro podnikatele je na samém začátku, což dokládají i dosavadní výstupy a výsledky
projektů s právním aktem. Indikátorem výstupu je pouze závazek „počtu podniků pobírajících
podporu“ v počtu 4.
2.5.2 Strategický cíl 2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky
Strategickým cílem 2 je tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky. Díky realizaci tohoto
strategického cíle bude naplněna vize prosperující a konkurenceschopné aglomerace, neboť právě
výsledky vědy a výzkumu, přenesené do komerčního sektoru, a kontinuální inovační proces tvoří
základ podnikání s vysokou přidanou hodnotou, které přináší vysokou míru profitu a kvalitní
pracovní příležitosti. Strategický cíl je tvořen následujícími specifickými cíli:
2.1 Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci;
2.2 Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve vývoji a inovacích v rámci aglomerace;
2.3 Zvýšení inovační výkonnosti místních podniků.
Pro naplnění strategického cíle 2 byly definovány 2 klíčové intervence:
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1. Budování kapacit výzkumných týmů a jejich spolupráce s firmami
Podpora excelentních výzkumných týmů pro předaplikační výzkum a orientace části
výzkumných týmů na předaplikační výzkum ve spolupráci s potenciálními uživateli výsledků
výzkumu.
2. Podpora inovačního podnikání
Podpora vzniku, zavádění a využívání inovací v rámci podnikatelských subjektů
prostřednictvím zakládání a rozvoje podnikových výzkumných a vývojových center či
zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh. Bude podporován rovněž
průmyslový výzkum a vývoj s cílem zavádění inovací vyšších řádů.
Strategický cíl 2 je naplňován prostřednictvím 3 opatření ITI. Na jednání ŘV ITI bylo v rámci SC2
projednáno celkem 24 projektových záměrů za 742,5 mil. Kč dotačních prostředků, z toho 21
získalo souladné vyjádření ŘV ITI za 549,8 mil. Kč a 3 nesouladné z důvodu převisu nad alokaci
výzvy za 192,7 mil. Kč. Žadatelé podali celkem 19 projektových žádostí do systému MS2014+ za
906,8 mil. Kč požadované dotace, z toho 13 žádostí je v pozitivním stavu za 391,5 mil. Kč.
Celková alokace na realizaci strategického cíle 2 činí 1 220,6 mil. Kč. Financování je zajištěno ze dvou
operačních programů – OP VVV a OP PIK. V následujícím grafu je uvedeno čerpání alokace
strategického cíle 2 podle jednotlivých operačních programů (hodnota „dotace“ vyjadřuje
požadovanou dotaci projektů v pozitivním stavu v systému MS2014+).
Graf 11 Čerpání alokace SC2 dle OP

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2019

Čerpání alokace OP VVV se vyvíjí vzhledem k fázi implementace ITI pozitivně. Projekty je vázáno již
76 % alokace. Byly vyhlášeny 2 výzvy na PAV a 1 výzva na DMS, kde zůstává přibližně 88 mil. Kč.
Čerpání je vysoké i přesto, že z 8 podaných projektů za 527,1 mil. Kč, byly úspěšné pouze 4 projekty
za 282,6 mil. Kč. Zbylé 4 projekty za 244,6 mil. Kč dotace byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek
formálních náležitostí. V současné době probíhá vyjednávání o 2. vlně alokace z OP VVV. OP PIK je na
druhou stranu v čerpání na minimálních hodnotách.
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Graf 12 Čerpání alokace SC2 po opatřeních ITI

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2019

Celkem je vázáno v 9 projektech opatření 2.3.1 pouze 13 % alokace. Příčinu lze hledat částečně
v neúspěšném čerpání alokace opatření 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, kde sice
nositel ITI vydal kladné vyjádření plánovanému projektu „Blok D VTP UP Envelopa: Středomoravské
centrum inovací a transferu technologií“ Univerzity Palackého v Olomouci na celkem 261,9 mil. Kč
dotace, nicméně žadatel následně od realizace projektu odstoupil. Jednalo se o stěžejní projekt
celého opatření. V roce 2019 se předpokládá zahájení vyjednávání o úpravě uvedeného projektu a
jeho předložení do další výzvy „Služby infrastruktury II“ nositele ITI. Zároveň byla v prosinci 2018
v rámci tohoto opatření vyhlášena I. výzva Spolupráce – klastry.
Čerpání alokace po jednotlivých městech ORP jen potvrzuje zaměření SC2 na výzkum, vývoj a
inovace, které jsou převážně realizovány ve větších městech. Velkou část alokace pak čerpají firmy
sdružené v partnerské síti v oblasti výzkumu a vývoje pro optický a automobilový průmysl
(Mohelnice-Olomouc-Přerov) a projekt Univerzity Palackého v Olomouci „Rozvoj předaplikačního
výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií“.
Graf 13 Čerpání alokace SC2 po městech ORP a jejich zázemí

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2019, vlastní úpravy sestavy

K datu zpracování zprávy ještě není za SC2 fyzicky ukončen žádný projekt. Z tohoto důvodu budou
v následujícím textu zhodnoceny výstupy a výsledky projektů ve stavu s právním aktem a výše. Tyto
projekty jsou jen 4 s požadovanou dotací 282,6 mil. Kč. Jedná se o projekty financované z OP VVV. I
přes malý počet realizovaných projektů se žadatelé zavázali k mnohonásobně vyšším hodnotám
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monitorovacích indikátorů, než bylo plánováno v integrované strategii. Jedná se zejména o indikátor
počtu výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných provozech, kde je
hodnota přeplněna čtyřnásobně (plán 59 FTE, závazek 236 FTE). Bezmála třínásobně bude naplněna
hodnota monitorovacích indikátorů počtu vytvořených odborných publikací a mezinárodních
patentových přihlášek. I další indikátory OP VVV se daří naplňovat bez problémů, vyjma indikátoru
počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (plán 13, závazek 7) a počet rozšířených či
modernizovaných výzkumných pracovišť (plán 7, závazek 5). Oba indikátory bude možné naplnit ze
zbytkové alokace opatření 2.1.1.
U OP PIK, resp. opatření 2.3.1, je 9 projektů v hodnocení a žádný s vydaným právním aktem. Nevznikl
tak žádný závazek k naplnění monitorovacích indikátorů v tomto opatření.

2.5.3 Strategický cíl 3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života
Strategickým cílem 3 je rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života. Tento strategický cíl se zabývá
dopravní infrastrukturou a dopravní dostupností, zlepšením kvality života prostřednictvím zkvalitnění
způsobu předcházení odpadů a nakládání s nimi a nakonec zvýšením atraktivity území podporou
regionálních dominant. Ve vztahu ke globálnímu cíli je strategický cíl 3 považován spíše za podpůrný,
avšak velmi důležitý. Nezbytným faktorem atraktivity a konkurenceschopnosti území je kvalitní
dopravní infrastruktura a zdravé a bezpečné životní prostředí včetně pozitivního vnímání aglomerace.
Pro strategický cíl č. 3 byly zvoleny následující specifické cíle napomáhající naplnění vize:
3.1 Zlepšení mobility v rámci aglomerace;
3.2 Zlepšení životních podmínek účinnějším nakládáním s odpady;
3.3 Podpora regionálních dominant.
Pro naplnění strategického cíle 3 byla definována 1 klíčové intervence:
1. Rozvoj udržitelných forem dopravy určených pro mobilitu osob do zaměstnání
Podpora bude zaměřena na aktivity zlepšující dojížďku – dopravní dostupnost zaměstnání, služeb a
vzdělání. Významná část podpory bude směřována do výstavby a modernizace infrastruktury
systémů městské dopravy na drážním principu. Dále bude podporováno vyšší využívání potenciálu
nemotorové dopravy a veřejné dopravy, a to jak prostřednictvím investic do infrastruktury a
přestupních terminálů, tak i do dalších navazující částí, jako jsou inteligentní dopravní systémy v
silničním provozu ve městech, čímž se zvýší bezpečnost dopravy.
Strategický cíl 3 se daří naplňovat prostřednictvím 10 opatření ITI. Celková alokace na realizaci
strategického cíle 3 činí 2 377,2 mil. Kč. Financování je zajištěno ze tří operačních programů –
IROP, OPD a OP ŽP. Na jednání ŘV ITI bylo v rámci SC3 projednáno celkem 41 projektových záměrů
za 1 301,2 mil. Kč dotačních prostředků, z toho 40 získalo souladné vyjádření ŘV ITI za 1 293,9 mil.
Kč a 1 nesouladné z důvodu záporného hodnocení za 7,3 mil. Kč. Žadatelé podali celkem 33
projektových žádostí do systému MS2014+ za 1 068,5 mil. Kč požadované dotace, z toho 30
žádostí je v pozitivním stavu za 1 048,6 mil. Kč dotace. V následujícím grafu je uvedeno čerpání
alokace strategického cíle 3 podle jednotlivých operačních programů (hodnota „dotace“ vyjadřuje
požadovanou dotaci projektů v pozitivním stavu v systému MS2014+).
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Graf 14 Čerpání alokace SC3 dle OP

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2018

V projektech v pozitivních stavech v systému MS2014+ je vázáno již 78 % alokace IROP. Vysoký objem
zazávazkované alokace je dán především díky úspěšnému zahájení realizace klíčového projektu
opatření 3.1.1 - severního obchvatu města Prostějova s požadovanou dotací ve výši 254 mil. Kč a dále
6 projektů opatření 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví. Všechny projekty jsou již ve stavu fyzické
realizace a požadovaná částka dotace činí 366,9 mil. Kč. Celkem za obě opatření bude v aglomeraci
investováno 620,9 mil. Kč, což je bezmála 70 % čerpané částky IROP v rámci SC3.
Čerpání alokace OPD je zatím na 11 %. Jsou zatím realizovány 3 projekty opatření 3.1.3 za 87,7 mil. Kč
dotace (Modernizace tramvajové tratě 1. máje, Tramvajová trať 8. května a Měnírna Jih) a projekt
Dopravní řídící ústředna Olomouc opatření 3.1.5 s požadovanou dotací 29,7 mil. Kč. Vyššímu čerpání
brání nedostatečná připravenost klíčových a rovněž investičně velmi nákladných projektů opatření
3.1.3. Nositel projektové záměry intenzivně konzultuje a účastní se jednání pracovních týmů
odpovědných za jejich přípravu (např. výstavba tramvajové tratě do Nových Sadů). Předložení těchto
projektů se předpokládá do pol. roku 2019.
Čerpání alokace OPŽP je zatím na 21 %. V opatření 3.2.1, které je jedno ze dvou opatření ITI
financované z OPŽP, nebyl doposud předložen žádný projekt. Předložení klíčového projektu se
předpokládá do pol. roku 2019, nicméně čerpání alokace v tomto opatření se prozatím ukazuje jako
problematické. Zmíněných 21 % je tedy čerpáno z opatření 3.2.2. Zde jsou realizovány 4 projekty za
42 mil. Kč. Další výzva bude vyhlášena v prvním čtvrtletí 2019.
Graf 15 Čerpání alokace SC3 po opatřeních ITI

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2018
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Nejvyšší míra zazávazkované alokace je u opatření 3.1.1 a 3.3.1, jak bylo zmíněno výše. Alokace
ostatních opatření je čerpána průběžně, vyjma opatření 3.2.1, kde ještě nebyl předložen žádný
projekt. V roce 2019 lze očekávat výrazný posun v čerpání alokace opatření 3.1.3, kdy budou
předloženy investičně nákladné projekty.
Graf 16 Počty projektů SC3

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2018

Co do počtu projektů v jednotlivých opatřeních SC3 je patrný rozdíl mezi opatřeními, kde se realizují
klíčové a tudíž i investičně nákladné projekty a opatřeními s větším počtem menších projektů.
Příkladem opatření s velkým počtem investičně méně nákladných projektů je opatření 3.1.2
Cyklodoprava, kde je realizováno 6 projektů s požadovanou dotací 87,4 mil. Kč. Protipólem je
opatření 3.1.1 s jedním klíčovým projektem s požadovanou dotací 254,2 mil. Kč.
Rozložení čerpání alokace SC3 z hlediska území aglomerace ukazuje následující graf.
Graf 17 Čerpání alokace SC3 po městech ORP a jejich zázemí

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2019, vlastní úpravy sestavy

Dominantní postavení města Olomouce a Prostějova v čerpání alokace SC3 je dáno především
zaměřením jednotlivých opatření ITI. V opatření 3.1.3 je jediným oprávněným žadatelem právě
město Olomouc, z důvodu občanské vybavenosti města tramvajovou tratí. Dalším faktorem je
přítomnost významné části dominant kulturního dědictví ve městě. V Prostějově tvoří většinu
čerpané částky náklady na projekt severního obchvatu města a projekt obnovy Národního domu
v Prostějově. Za zmínku stojí nízká míra čerpání alokace ve městě Přerov a naopak vysoká míra
čerpání města Mohelnice. Město Mohelnice řeší infrastrukturu města integrovaným přístupem, což
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se projevuje jednak v objemu čerpaných prostředků, ale hlavně v rozmanitosti realizovaných
projektů, kterými jsou projekt dopravního terminálu, cyklostezka, sběrné středisko odpadů a projekt
na rekonstrukci chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců.
K datu zpracování zprávy je za SC3 fyzicky ukončeno pouze 10 projektů s požadovanou dotací 200,1
mil. Kč. Z tohoto důvodu budou v následujícím textu zhodnoceny výstupy a výsledky projektů ve
stavu s právním aktem a výše. Těchto projektů je celkem 24 s požadovanou dotací 710,3 mil. Kč.
Za IROP jsou monitorovací indikátory průběžně naplňovány. Problémový je z hlediska plnění indikátor
Počet vytvořených parkovacích míst, kde se plánovanou hodnotu 190 i přes snahu nositele nepodaří
naplnit (závazek projektů je pouze 77 a alokace opatření je vyčerpána). Ze zůstatku alokace
jednotlivých opatření bude pravděpodobně možné ovlivnit naplnění indikátorů Počet nově
pořízených vozidel pro veřejnou dopravu (k naplnění chybí 2 vozidla) a Počet nových nebo
rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě (k naplnění chybí 1 terminál). Na obě
opatření (3.1.4 a 3.1.7) je v r. 2019 plánována výzva nositele ITI.
Naplnění monitorovacích indikátorů opatření financovaných z OPD je zatím na zlomku plánovaných
hodnot (25-40 %). Vyšší plnění závazků lze očekávat až po předložení investičně nákladných projektů
v průběhu roku 2019. U OP ŽP je situace obdobná. Plněn je pouze zlomek indikátoru Nově vytvořená
kapacita systémů separace a svozu všech odpadů (1 175 z 10 000 tun/rok). Ostatní indikátory plněny
nejsou a bude třeba zvýšeného úsilí jak na straně nositele ITI, tak žadatelů, aby bylo předloženo
dostatečné množství kvalitních projektů, kterým by se plánované hodnoty podařilo naplnit.

Doporučená opatření nositele k naplnění finančních a věcných závazků:
- snížení alokace opatření 1.2.2 (nezájem žadatelů)
- zvýšený důraz na čerpání alokace opatření 1.4.1 – vyhlášení výzvy, konzultace, propagace apod.
- vyhlášení výzev na programy podpory v opatření 2.2.1 (Služby infrastruktury - realizace klíčového
projektu Blok D VTP UP Envelopa)a 2.3.1 (Potenciál, Aplikace). Komunikace s žadateli, propagace
výzev apod.
- urychlení přípravy projektů a zahájení čerpání alokace opatření 3.1.3, 3.2.1 a 3.2.2. Komunikace
s žadateli, propagace výzev, příp. přesun alokace do jiných opatření ITI.
- úspěšné čerpání alokace IROP je podmíněno realizací klíčového projektu – severní obchvat města
Prostějova – zvýšený dozor nad realizací projektu
- snížení cílového hodnoty indikátoru „Počet vytvořených parkovacích míst“ – plánované hodnoty
nebude dosaženo
- snaha o naplnění hodnot indikátorů Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu (k
naplnění chybí 2 ks vozidel) a Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné
dopravě (k naplnění chybí 1 terminál) – vyhlášení výzvy na opatření 3.1.4 a 3.1.7, konzultace s
žadateli

2.6 Do jaké míry se daří naplňovat integrovanost na úrovni strategie (resp. integrovaných
projektů)?
Nastavený způsob implementace ITI Olomoucké aglomerace umožňuje sledovat integrovanost na
úrovni Strategie i na úrovni dílčích projektů.
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Synergické efekty na úrovni strategie jsou podrobně popsány v kapitole Strategická část v textu všech
tří strategických cílů. Zjednodušeně se dá říci, že opatření zaměřená na vyvážený trh práce (SC1)
budou mít pozitivní vliv na míru zaměstnanosti s přesahem do životního prostředí a rozvoj kapacit a
programů VVV. Opatření SC2 vytvoří základ pro podnikání s vysokou přidanou hodnotou a společně
s propojením na SC1 povedou k vysoké produktivitě práce. Kvalitní infrastruktura řešená v opatřeních
SC3 má pak pozitivní vliv a přináší synergické efekty i pro opatření SC1 a SC2. Kvalitní infrastruktura
má vliv na míru zaměstnanosti, dobré životní prostředí ovlivňuje životní podmínky a atraktivní
dominanty napomáhají zvýšit celkovou atraktivitu aglomerace.
Z uvedeného popisu je zřejmé, že integrovaná strategie byla sepsána tak, aby jednotlivé SC, resp.
opatření, které je naplňují, na sebe navazovaly a vytvářely synergické efekty. Každý jednotlivý projekt
realizovaný v rámci určitého opatření přispívá k naplnění integrované strategie jako celku. Z tohoto
pohledu lze konstatovat, že daří-li se čerpat alokaci všech opatření integrované strategie, daří se i
naplňovat integrovanost na úrovni Strategie, neboť všechna opatření jsou vzájemně provázaná a
neuspokojivá realizace byť jednoho z nich může mít větší či menší vliv na naplňování integrovanosti
Strategie. Míra vlivu na naplnění integrovanosti celé Strategie se odvíjí od míry naplnění efektů
výstupu a výsledku, tedy naplnění monitorovacích indikátorů, které svým způsobem kvantifikují sílu
vzájemných vazeb mezi opatřeními (např. vyšší počet výzkumných pracovníků = vyšší počet
mezinárodních patentových přihlášek = víc příležitostí pro místní podniky = vyšší vliv na
konkurenceschopnost aglomerace apod.). Čerpání alokace za jednotlivá opatření ITI seřazená podle
objemu zazávazkovaných prostředků vzestupně uvádí následující graf.
Graf 18 Čerpání alokace Strategie ITI po opatřeních ITI

Zdroj: Sestava pro nositele ITI z MS2014+ k 31. 12. 2019

U většiny opatření již byla zahájena realizace dílčích projektů, které cíle těchto opatření naplňují,
tudíž naplňují integrovanou Strategii a vytvářejí synergické efekty. V grafu chybí 3 opatření, kde
nebyla doposud zahájena realizace projektů. Jedná se o jedno opatření za každý specifický cíl:
1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů (OP PIK)
2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center
a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu (OP PIK)
3.2.1 Předcházení vzniku odpadů (OP ŽP).
Důležitý je vliv neplnění těchto opatření na klíčové intervence. Opatření 1.2.2 (Školící střediska – OP
PIK) má jen minoritní, resp. žádný vliv, na plnění klíčových intervencí specifického cíle 1, které jsou
zaměřeny na rozvoj a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a podporu začleňování osob ohrožených
dlouhodobou nezaměstnaností. V případě neuspokojivé realizace tohoto opatření by byly oslabeny
účinky některých opatření (1.3.1, 2.2.1, 2.3.1).
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Vážnější situace je u SC2. Opatření 2.2.1 je jedno z 3 opatření naplňující SC2. Odstoupením od
klíčového projektu „Blok D VTP UP Envelopa: Středomoravské centrum inovací a transferu
technologií“ Univerzity Palackého v Olomouci je ohroženo plnění klíčové intervence SC2, kterou je
Podpora inovačního podnikání, konkrétně „zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových
center“, na které je podpora v rámci opatření 2.2.1 zaměřena. Neplněním opatření by byly narušeny
synergické vazby a sníženy účinky celého SC2.
Opatření 3.2.1 je zaměřeno na předcházení vzniku odpadů a vytváří silné vzájemné vazby s opatřením
3.2.2, které je zaměřeno na efektivní nakládání s odpady. Realizace těchto opatření nemá vliv na
plnění klíčové intervence SC3, která je zaměřena na rozvoj udržitelných forem dopravy. Neplnění
opatření 3.2.1 by snižovalo účinky opatření 3.2.2.
Sledování integrovanosti na úrovni jednotlivých projektů ITI umožňuje systém implementace
nastavený nositelem ITI OA od první výzvy k předkládání projektových záměrů. Podmínkou pro
předložení projektového záměru v rámci ITI OA je vyplnění minimálně 1 vazby na související projekt
v rámci silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Předkladatel projektového záměru
vyplňuje 1-3 vazby přímo ve webové aplikaci nositele ITI. Uvedené vazby jsou následně předmětem
hodnocení projektového záměru v rámci hodnotícího kritéria „S projektovým záměrem v rámci
integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI
OA, který zapadá do silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA“.
Následující schéma zobrazuje graficky všechny synergické vazby vyplněných předkladateli v rámci
projektových záměrů, jimž byl udělen soulad se strategií ITI OA. Z jednotlivých projektových záměrů
pak lze vysledovat konkrétní příklady vzájemných vazeb mezi projekty, resp. mezi jednotlivými
opatřeními integrované strategie. Z uvedeného přehledu vyplývá, že například u opatření 3.3.1
Památky existuje silná vazba mezi projekty předkládanými v rámci stejného opatření, ale i vazba na
projekty nákupu tramvají, projekty na optimalizaci dopravy a cyklodopravu. Konkrétní integrovaná
řešení jsou realizována i v oblasti optiky a jemné mechaniky, vývoje software a čerpací a
vodohospodářské techniky, podrobně viz kapitola Případové studie.
Schéma 3 Synergické vazby mezi jednotlivými projekty ITI
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Zdroj: Webová aplikace nositele ITI OA, vlastní úpravy nositele ITI

Synergické vazby mezi jednotlivými opatřeními ITI uvádí tzv. koincidenční matice v kapitole 5.5
Strategie ITI OA. Při přípravě strategie byly mezi jednotlivými opatřeními uvedeny 3 druhy vazeb
žádná, slabá a silná (hodnoty 0,1,2). Vyplnění vazeb přímo předkladateli projektových záměrů
umožňuje na základě četnosti těchto vazeb zjistit naplnění/nenaplnění očekávaných vazeb
stanovených v koincidenční matici. V některých případech byla očekávána silná vazba mezi
opatřeními, což se ale nakonec nepotvrdilo (např. opatření 3.1.2 s 3.1.7). Naopak, kde byla
očekávána pouze slabá vazba, byla četnost vzájemně propojených projektů vyšší (např. opatření 1.4.1
s 1.2.1). Na základě informací z jednotlivých projektových záměrů bude možné data v koincidenční
matici aktualizovat.
Doporučená opatření:
-

Aktualizace síly vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA
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Použité metody
Evaluační studie byla zpracována kombinací vlastních zdrojů nositele ITI společně s externím
dodavatelem. Dodavatelem byla Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
zastoupená Doc. RNDr. Martinem Kubalou, Ph.D., děkanem přírodovědecké fakulty. Předmětem
zakázky byla aktualizace socio-ekonomické analýzy strategie ITI OA (aktualizace statistických údajů a
textových částí, vč. SWOT analýzy) a na základě aktualizovaných údajů vyvodit odpovědi na evaluační
otázky 2.1 a 2.2.
Další části evaluace byly zpracovány vlastními zdroji nositele ITI OA. Jednalo se o zhodnocení procesů
implementace integrované strategie, zhodnocení realizace integrované strategie mimo jiné ve vztahu
k finančnímu a věcnému plnění a zpracování 5 případových studií.
Použité metody nositele ITI OA
Evaluace byla zpracována kombinací metod desk-research (analýza relevantních dokumentů
a postupů), dotazníkových šetření a řízených rozhovorů.
Tým ITI provedl dotazníkové šetření:
-

obcí aglomerace – obce byly osloveny dopisem předsedy Řídicího výboru dne 6. 5. 2019.
Dotazníky byly vyplněny online. Celkem bylo vyplněno 111 dotazníků z celkového počtu 240
oslovených.

-

podnikatelů – tato cílová skupina byla oslovena 17. 5. 2019. Osloveno bylo přibližně 2 600
podnikatelů v Olomoucké aglomeraci. Dotazníky byly vyplněny online. Celkem bylo vyplněno
110 dotazníků.

-

členů pracovních skupin ŘV ITI OA - tato cílová skupina byla oslovena v průběhu týdne 13. 17. 5. 2019. Dotazníky byly vyplněny online. Dotazník vyplnilo 32 z 48 členů PS.

-

členů ŘV ITI OA – dotazník vyplnilo 9 z 19 členů ŘV přímo na jednání ŘV ITI 29. 5. 2019 (pozn.
na jednání bylo přítomno 14 členů).

V průběhu dubna – června proběhly řízené rozhovory se zástupci jednotlivých měst ORP v rámci
Olomoucké aglomerace, a to zpravidla s osobami odpovědnými za přípravu projektových záměrů.
Řízené rozhovory ve městech proběhly v následujících termínech:
-

Přerov, 22. 3. 2019

-

Hranice, 29. 4. 2019

-

Šternberk, 10. 5. 2019

-

Litovel/Uničov, 13. 5. 2019

-

Konice, 17. 5. 2019

-

Prostějov, 30. 5. 2019

-

Mohelnice, 4. 6. 2019

-

Lipník nad Bečvou, 10. 6. 2019.

Dále proběhla schůzka se zástupci KÚ OK dne 14. 6. 2019.
Pro analýzu desk-research byly použity následující dokumenty:
-

Strategie ITI Olomoucké aglomerace

-

Operační manuál nositele ITI Olomoucké aglomerace

-

Zprávy o plnění integrované strategie
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-

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

-

Data z MS2014+ k 31. 12. 2018

-

Data z webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace k 31. 12. 2018
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Závěr
Na základě vyhodnocení realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace v předchozích kapitolách byly
vzneseny následující doporučení pro další implementaci:
Č.

Zjištění

Upravovaný
dokument

Doporučení pro další implementaci
Procesní část

1

2

3

Velký rozsah podkladů na
jednání ŘV a PS
Neaktuální verze Vzoru
statutu a jednacího řádu ŘV
ITI ve Strategii ITI OA
Neaktuální verze Vzoru
statutu a jednacího řádu PS
ŘV ITI ve Strategii ITI OA

4

Schvalování změn strategie
ITI OA v ZMO ex-post

5

Proces přípravy
harmonogramu výzev
neodpovídá vykonávané praxi
(zejména ve vztahu k ŘO)

6

Nadbytečná agenda v podobě
schvalování jednotlivých
dílčích výzev nositele ITI v
RMO

7

8

1

2

Nadbytečná agenda v podobě
záznamu poskytnutých
telefonických a e-mailových
konzultací
Záloha dat z webové aplikace
nositele ITI v nestandardních
formátech

SC1 – nízké čerpání alokace
OP PIK

SC2 – nízké čerpání alokace
OP PIK

Na jednání ŘV ITI a PS předkládat tištěné verze pouze těch podkladů, které nebyly
zaslány členům ŘV/PS předem
Aktualizace Vzoru statutu a jednacího řádu Strategie ITI OA
ŘV ITI
– příloha č. 8
Aktualizace Vzoru statutu a jednacího řádu
PS ŘV ITI

Strategie ITI OA
– příloha č. 9

Doplnění postupů pro schvalování změn
strategie na ZMO ex-post po schválení
změn řídícím/-i orgánem/-y

Strategie ITI OA
–
Implementační
část
OM ITI, kap. 3.6
OM ITI, kap. 3.1

Úprava procesu přípravy harmonogramu
výzev nositele ITI OA

Schvalování harmonogramu výzev v ŘV a
RMO, a následně schvalování jednotlivých
výzev k vyhlášení pouze na jednání ŘV,
nikoli duplicitně na RMO
Evidence pouze konzultací prováděných
osobně, vč. pořízení zápisu a podpisu
prezenční listiny
Úprava webové aplikace nositele ITI –
možnost zálohování všech dat z aplikace
v obvyklých formátech (pdf, doc, xls)
Implementační část
- snížení alokace opatření 1.2.2 (nezájem
žadatelů)
- zvýšený důraz na čerpání alokace opatření
1.4.1 – vyhlášení výzvy, konzultace,
propagace apod.
Vyhlášení výzev na programy podpory
v opatření 2.2.1 (Služby infrastruktury realizace klíčového projektu Blok D VTP UP
Envelopa)a 2.3.1 (Potenciál, Aplikace).
Komunikace s žadateli, propagace výzev
apod.
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Strategie ITI OA
–
Implementační
část
OM ITI, kap. 3.3
OM ITI, kap. 3.1

-

Strategie ITI OA
– příloha č.1

-

Č.

3

Zjištění

SC3 – nízké čerpání alokace
OPD a OP ŽP

4

SC3 – nízké plnění
monitorovacích indikátorů

5

Síla některých vazeb
koincidenční matice Strategie
ITI OA neodpovídá praxi

Upravovaný
dokument

Doporučení pro další implementaci
Urychlení přípravy projektů a zahájení
čerpání alokace opatření 3.1.3, 3.2.1 a
3.2.2. Komunikace s žadateli, propagace
výzev, příp. přesun alokace do jiných
opatření ITI.
Úspěšné čerpání alokace IROP je
podmíněno realizací klíčového projektu –
severní obchvat města Prostějova
Snížení cílového hodnoty indikátoru „Počet
vytvořených parkovacích míst“ – plánované
hodnoty nebude dosaženo
Snaha o naplnění hodnot indikátorů Počet
nově pořízených vozidel pro veřejnou
dopravu (k naplnění chybí 2 ks vozidel) a
Počet nových nebo rekonstruovaných
přestupních terminálů ve veřejné dopravě
(k naplnění chybí 1 terminál) – vyhlášení
výzvy na opatření 3.1.4 a 3.1.7, konzultace s
žadateli
Aktualizace síly vazeb koincidenční matice
Strategie ITI OA
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Strategie ITI OA
– příloha č. 1

Strategie ITI OA
– kap. 5.5

Seznam zkratek
CRR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ČSÚ

Český statistický úřad

CZV

celkové způsobilé výdaje

DMS

dlouhodobá mezisektorová spolupráce

EK

Evropská komise

EFRR

Evropský fond pro regionální rozvoj

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

FAČR

Fotbalová asociace České republiky

FTE

ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full time equivalent)

HDP

hrubý domácí produkt

IPRM

integrovaný plán rozvoje měst

IROP

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020

IN

integrovaný nástroj

IS

informační systém

ISg

integrovaná strategie

IS KP14+

informační systém pro externí uživatele - koncového příjemce

ITI

integrované územní investice

ITI OA

Integrované územní investice Olomoucké aglomerace 2014-2020

MAP

místní akční plán

MF

Ministerstvo financí ČR

MHD

městská hromadná doprava

MK

Ministerstvo kultury ČR

MMOl

Magistrát města Olomouce

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR-ORP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor řízení operačních programů

MP

metodický pokyn

MPIN

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 20142020

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS2014+

Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních
fondů v programovém období 2014-2020

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV ČR

Ministerstvo vnitra ČR

MZe

Ministerstvo zemědělství

OA

Olomoucká aglomerace

ODP

odbor dotačních projektů Magistrátu města Olomouce – Nositel ITI

OHK

Okresní hospodářská komora
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OK

Olomoucký kraj

OM

operační manuál

OP

operační programy

OPD

Operační program Doprava pro období 2014-2020

OPPIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 20142020

OPTP

Operační program Technická pomoc pro období 2014-2020

OPVVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020

OPZ

Operační program Zaměstnanost pro období 2014-2020

OPŽP

Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020

ORP

obce s rozšířenou působností

PAV

předaplikační výzkum

PS

pracovní skupina Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace

PZ

projektový záměr

RIS3

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (Výkumná a inovační
strategie pro inteligentní specializaci)

RMO

Rada města Olomouce

ŘO OP

řídicí orgán operačního programu

ŘV

Řídicí výbor Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2014-2020

SC

strategický cíl

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SFRB

Státní fond rozvoje bydlení

SFŽP

Státní fond životního prostředí ČR

SMOl

Statutární město Olomouc

SŠ

střední školy

SW

software

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

TAČR

Technologická agentura ČR

TK

tematický koordinátor

UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci

ÚP

úřad práce

VaV

výzkum a vývoj

VOŠ

vyšší odborné školy

VP

vnitřní předpis

VTP

vědeckotechnický park

ZMO

Zastupitelstvo města Olomouce

ZS

zprostředkující subjekt

ZŠ

základní školy

ŽoP

žádost o platbu
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Přílohy
1. Přehled plnění finančního plánu
Vyhodnocení plnění finančního plánu je obsaženo v kapitole 2.5 evaluační zprávy. V příloze
č. 1 je vygenerována tisková sestava z MS2014+ ze Zprávy o plnění ISg k 31. 12. 2018, část
týkající se plnění finančního plánu integrované strategie.

2. Přehled plnění indikátorů
Vyhodnocení průběhu plnění indikátorů je obsaženo v kapitole 2.5 evaluační zprávy. V příloze
č. 2 je vygenerována tisková sestava z MS2014+ ze Zprávy o plnění ISg k 31. 12. 2018, část
týkající se plnění indikátorů integrované strategie.

V……………………….. dne ……………………..

…………………………………………………………
Mgr. Matouš Pelikán
náměstek primátora
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