Zápis z 5. jednání Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI OA
2021 – 2027
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ
Viz PROGRAM JEDNÁNÍ

MÍSTO KONÁNÍ
Divadlo Stará Střelnice v Hranicích,
Sady Čs. Legií 770

DATUM
29. 9. 2021
12:00 – 15:00

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
Viz Prezenční listina
OBSAH JEDNÁNÍ
Zahájení jednání, přivítání účastníků, kontrola úkolů
Náměstek Mgr. Matouš Pelikán, zástupce předsedy ŘV ITI OA Mgr. Miroslava Žbánka, MBA,
zahájil jednání ŘV ITI. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 17 z 24 členů je přítomno,
tudíž je ŘV usnášeníschopný. Na úvod byla odsouhlasena změna programu. Nově schválený
program jednání viz níže:
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.

Seznámení s připravovaným projektem na období 2021-2027
Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA
Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027
Absorpční kapacita OA v IROP 2021-2027 (aktuální průběžný stav)
Různé

1. Seznámení s připravovaným projektem na období 2021-2027
Náměstek Mgr. Matouš Pelikán zahájil jednání a předal slovo starostovi města Hranice, Jiřímu
Kudláčkovi. Starosta, jakožto hlavní zástupce hostitelského města všechny účastníky jednání
přivítal a shrnul přínosy nástroje ITI pro město Hranice za poslední roky. Ve městě se podařilo
zrealizovat hned několik integrovaných projektů, zaměřeny byly jak na rozvoj vzdělávací
infrastruktury (tj. investice do škol), tak na podporu udržitelné městské mobility (realizace
opatření přispívajících k bezpečnosti v dopravě nebo výstavba cyklistické infrastruktury).
Následně se věnoval připravovaným integrovaným projektům města Hranice, které by měly
přispět k plnění integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace v období 2021-2027.
Představil plán na revitalizaci letního kina, revitalizaci veřejných prostranství (Drahotuše,
Kropáčova ulice), revitalizaci zámku a investice na podporu nemotorové dopravy.
Detailně se pak věnoval projektu na revitalizaci výpravní budovy v Teplicích nad Bečvou. Město
Hranice je vlastníkem výpravní budovy, ve které bylo v minulosti zřízeno informační centrum s
expozicemi a zázemím pro návštěvníky nejhlubší propasti světa (Hranické propasti), Národní
přírodní rezervace Hůrka, města Hranice, lázní Teplice a Zbrašovských aragonitových jeskyní.
Jedná se o památkově chráněný objekt s vysokou kulturně historickou hodnotou – stavba
pochází z roku 1939, postavená byla stavitelem Josefem Vostřezem podle projektu Josefa
Dandy. Jedná se o významný příklad funkcionalistické železniční architektury z 1. poloviny 20.
století. Budova je momentálně kvůli zanedbané péči předchozích vlastníků v neutěšeném
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technickém stavu. Cílem projektu tedy bude rekonstrukce a komplexní revitalizace objektu
výpravní budovy a vnitřních prostor pro potřeby cestovního ruchu, dále pak rozvoj doprovodné
infrastruktury tak, aby účastníci cestovního ruchu mohli být adekvátně obslouženi. Investice ve
výši několika desítek milionů korun by měla být připravena k realizaci do dvou let.
2. Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA
Náměstek Mgr. Matouš Pelikán představil změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA:
1) Změna v nominaci člena pracovní skupiny pro realizaci Strategie ITI OA 2021-2027
č. 1 „Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“:
-

člen pracovní skupiny CzechInvest mění svého zástupce v pracovní skupině, Ing. Veroniku
Pudelovou Voltnerovou nahrazuje Ing. Pavlína Slepičková.

2) Změna v nominaci člena pracovní skupiny pro realizaci Strategie ITI OA 2021-2027
č. 2 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky“:
-

člen pracovní skupiny Město Konice mění svého zástupce v pracovní skupině, Ing. Lea Doseděla
nahrazuje Bc. Jaroslav Procházka.

3) Změna v nominaci člena pracovní skupiny pro realizaci Strategie ITI OA 2021-2027
č. 2 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky“:
-

člen pracovní skupiny Olomoucký klastr inovací mění svého zástupce v pracovní skupině, Mgr.
Marka Vaculíka nahrazuje Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.

4) Nominace člena pracovní skupiny pro realizaci Strategie
č. 2 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky“:

ITI

OA

2021-2027

- člen pracovní skupiny Inovační centrum Olomouckého kraje mění svého zástupce v pracovní
skupině, Ing. Marii Studenou nahrazuje Petra Lajtochová, náhradníkem zůstává Ing. Martin Hrubý.

Výsledek hlasování:
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0
Přijaté usnesení:
Usnesení
13/2021/09/ŘV05
Změny ve složení pracovních skupin ŘV ITI OA
Řídicí výbor ITI OA:
bere na vědomí
změny ve složení pracovních skupin č. 1 („Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“)
a č. 2 („Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky“) ŘV pro realizaci Strategie ITI OA
2021-2027.
3. Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027
Mgr. Pelikán předal slovo Ing. Sítkovi, který dále prezentoval integrovaná řešení Olomoucké
aglomerace.
Územní (lokální) integrovaná řešení
Dne 15. 9. 2021 proběhlo společné jednání Pracovních skupin pro přípravu integrované
strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027 č. 1 a č. 3, během kterého byla ze strany obcí
s rozšířenou působností prezentována lokální integrovaná řešení. Původním záměrem bylo
představit a projednat integrovaná řešení celých správních obvodů. Ta přitom měla komplexně
vycházet z priorit aktérů působících právě na území jednotlivých správních obvodů obcí
s rozšířenou působností.
Tento přístup, který by umožnil detailní zmapování priorit v jednotlivých regionech Olomoucké
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aglomerace, byl obtížně
podle informací z území
měst s jejich zázemím
(z důvodu neprojednání
v něm působících.

realizovatelný v případě některých měst (především statutárních), kde
aglomerace (následná jednání s KS MAS) nedošlo k projednání priorit
(obcemi v území SO ORP). Statutární město Olomouc dokonce
vedením města) nepředložilo ani priority samotného města a aktérů

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje Nositel ITI OA úpravu přístupu k lokálním integrovaným
řešením, a to následujícím způsobem. Přistoupit k integrovaným řešením s větším důrazem
na zpracovanou analýzu stakeholderů v Olomoucké aglomeraci, kdy by potenciálně každý
rozhodující stakeholder představil své konkrétní lokální integrované řešení.
1. Nositel ITI OA navrhuje zpracovaná a projednaná integrovaná řešení ORP (Hranice,
Konice, Lipník, Litovel, Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov) mírně upravit a přijmout
jako řešení těchto měst. Statutární města a ostatní ORP jsou dle analýzy rozhodující
stakeholdeři. Dále bude dopracováno lokální integrované řešení města Olomouce a
jeho organizací. Toto integrované řešení bude předmětem schválení na jednání Rady
města Olomouce dne 11. 10. 2021.
2. Během října 2021 budou mít možnost připravit integrovaná řešení další rozhodující
stakeholdeři, kteří k tomu budou Nositelem ITI OA vyzváni. Svá řešení budou
připravovat ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi a následně je představí.
Právě rozhodující stakeholdeři mají největší potenciál generovat významné
strategické projekty a integrovaná řešení.
3. Dále budou zpracována reprezentativní integrovaná řešení (potenciální „výkladní skříň“
Olomoucké aglomerace), která mohou být prezentována Nositelem ITI OA na jednáních
s řídicími orgány OP a Evropskou komisí. V současné době předpokládáme zpracování
4 reprezentativních integrovaných řešení a to pro oblasti:
a. Památky a kulturní dědictví
b. Mobilita
c. Věda a výzkum (2x).
Lokální integrovaná řešení budou finálně představena, projednána a schválena na
následném jednání ŘV ITI OA. Ing. Sítek zároveň poděkoval všem za prezentaci na pracovní
skupině dne 15. 9. 2021, kterou měli všichni velice dobře připravenou.
Dále Ing. Sítek požádal Mgr. Ivo Slavotínka, jako předsedu PS pro sociální oblast při RSK, aby
řekl informace k integrovanému řešení v sociální oblasti. Ten sdělil, že v rámci RSK a
spolupráce s Magistrátem města Olomouce provedli během léta ověření absorpční kapacity pro
oblast sociálních služeb a s potěšením konstatoval, že aktualizovaná absorpční kapacita
vygenerovala reálnou poptávku, která činí přes 200 mil. Kč v oblasti sociálních služeb a kolem
85 mil. Kč v případě sociálního bydlení. Zde nebyla alokace úplně naplněna. Dále sdělil, že
proběhla diskuze o výši částek na jeden projekt a nakonec se to ustálilo na 3 – 37 mil. Kč tak,
aby bylo možné v rámci tematického zaměření na boj se sociálním vyloučením, chudobou či
bezdomovectvím apod. dosáhnout viditelných výsledků.
Tematická integrovaná řešení
V souladu s usnesením ŘV ITI OA 926/2021/02/ŘV46 proběhl v srpnu 2021 v kooperaci
s Olomouckým krajem sběr absorpční kapacity v sociální oblasti. Pracovní skupina pro sociální
oblast při Regionální stálé konferenci doporučila zúžení tematického integrovaného řešení na
aktivity:
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 Sociální vyloučení, boj s chudobou, řešení bezdomovectví
 Reforma psychiatrické péče a sociální služby pro lidi s duševním onemocněním.
Tento návrh byl předložen dne 15. 9. 2021 na jednání PS1 Podpora nabídky a poptávky na trhu
práce. Pracovní skupina zapracování zpřesnění tohoto tematického řešení odsouhlasila. Návrh
nového znění tematického integrovaného řešení:
Tematická
integrovaná řešení
(TIŘ) - název
(+ původní název
relevantního TIŘ)
TIŘ6 Sociálně citlivá
aglomerace
(IŘ9 Propojování
sociálních služeb s
potřebami
aglomerace)

Hlavní
zdroje
Opatření dle ISg
financování
Popis/Zdůvodnění TIŘ
(integrované
nástroje)
o 2.3.1
Rozvoj
IROP
Integrované řešení spočívá v podpoře 2 klíčových aktivit sociálních
sociálních
služeb:
služeb

oblast sociálního vyloučení, boje s chudobou a řešení
o 2.3.2 Podpora
bezdomovectví a
sociálního

reforma psychiatrické péče a sociální služby pro lidi
bydlení
s duševním onemocněním.
Komplementárně dojde také k budování infrastruktury sociálního
bydlení.
Realizací projektů spadajících do tohoto integrovaného řešení
dojde ke zkvalitnění nabízených služeb pro tuto cílovou skupinu a
plošně k zvýšení kvality života v aglomeraci.

Ing. Sršeň vznesl dotaz, z jakých témat jsou vybírána reprezentativní integrovaná řešení, resp.
zda se již pracuje s konkrétními projekty. Ing. Sítek odpověděl, že s některými strategickými
projekty se již pracuje delší dobu, ale reprezentativní integrovaná řešení se budou teprve
skládat a následně projednávat a schvalovat se členy ŘV.
Dále vznesl dotaz Ing. Měřínský ohledně jednání s MAS – Ing. Sítek odpověděl, že nově bude
součástí koncepční části integrované strategie předkládané ke schválení na ŘO, povinná
příloha popisující transparentnost procesu a ošetření střetu zájmů. Nositel nedisponuje
dostatečnou personální kapacitou, aby se osobně setkal se všemi potenciálními žadateli
aglomerace, zahrnující i menší obce v aglomeraci, proto se to řeší prostřednictvím krajské sítě
MAS, kdy prozatím proběhly 3 jednání. Strategie by měla cílit na rozhodující a aktivně zapojené
stakeholdery, kteří jsou součástí pracovních skupin i ŘV.
Doc. Marešová se zeptala, jaký je důvod pro rozdělení reprezentativních integrovaných řešení
za oblast věda a výzkum na 2 části; zda je ten důvod lokální, finanční nebo tematický. Ing.
Sítek odpověděl, že je to zatím jen návrh, může to ale dopadnout i tak, že nakonec budou 3
nebo 5 reprezentativních integrovaných řešení. Uvažuje se i o jednom strategickém
integrovaném řešení a to Pevnůstky ve Fakultní nemocnici Olomouc, na které jsou nabalené
další projekty a financování z více zdrojů. Současně se počítá s tím, že Univerzita Palackého
(jako rozhodující stakeholder) vygeneruje integrované řešení právě v oblasti věda a výzkum,
hlavně co se týče měkkých projektů.
Ing. Sršeň vznesl dotaz ohledně projektu FN Olomouc, zda bude možné, aby část byla
financována z individuálních výzev a část z ITI, když bude projekt uveden ve strategii. Ing.
Sítek odpověděl, že tam určitě bude možnost zafinancovat část projektu i z jiných dotačních
titulů, než jen z nástroje ITI. Právě toto je ideální příklad integrovaného řešení, kdy financování
je zajištěno nejen evropskými, ale i jinými zdroji. Dále Ing. Sítek uvedl, že jako aglomerace
bychom měli mít 3-5 reprezentativních integrovaných řešení. Podobně tomu bylo v období
2014+, kdy v rámci evaluace byly pro každý strategický cíl integrované strategie zpracovány 1-
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2 reprezentativní integrovaná řešení.
Dále bez dotazů.
Výsledek hlasování:
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:
Usnesení
14/2021/09/ŘV05
Integrovaná řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-2027
Řídicí výbor ITI OA:
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
a souhlasí
s dopracováním integrovaných řešení dle důvodové zprávy.
4. Absorpční kapacita OA 2021-2027 (aktuální průběžný stav)
Slovo si převzal Bc. Kolář, tematický koordinátor, k prezentaci dalšího bodu jednání. Uvedl, že
na minulém jednání ŘV ITI OA byla představena aktuální absorpční kapacita zmapovaná pro
programové období 2021-2027. Vzhledem k neustále probíhající aktualizaci záměrů
a konzultaci připravovaných projektů v území je součástí aktualizovaná tabulka k 23. 9. 2021.
Novinkou je rozšíření absorpční kapacity sociální oblasti. Absorpční kapacita sociální oblasti
byla sesbírána ve spolupráci s Olomouckým krajem, který poskytl seznam všech poskytovatelů
sociálních služeb v aglomeraci. Dále jsou pak v přiložené tabulce aktualizovány projekty
jednotlivých stakeholderů v návaznosti na jednání pracovních skupin.
Z přehledu absorpční kapacity vyplývá převis poptávky pro všechna relevantní opatření
s výjimkou opatření:
 2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání a
 2.3.2 Podpora sociálního bydlení
V těchto opatřeních celková poptávka nepřekonává alokaci vyčleněnou IROP na danou aktivitu.
V aktivitě zvýšení kapacity mateřských škol se v současnosti jeví jako potenciální řešení využít
tzv. nepojmenovaných síťových projektů. Realizace opatření prostřednictvím síťového řešení
by garantovalo přidělení alokace na aktivitu v plné výši (167 mil. Kč), zároveň by však žadatelé
o podporu v Olomoucké aglomerace v této aktivitě již nemohli využít individuální výzvy IROP.
Výsledek hlasování:
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0

Přijaté usnesení:
Usnesení
15/2021/09/ŘV05
Absorpční kapacita OA 2021-2027 (aktuální průběžný stav)
Řídicí výbor ITI OA:
bere na vědomí
aktuální zmapovanou absorpční kapacitu.
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5. Různé
Mgr. Pelikán nadnesl, že by bylo dobré na příštím jednání zmínit nějaké informace k Národnímu
plánu obnovy, abychom ukázali, kde dochází k jednotlivému prolínání projektů. Požádal tedy
Ing. Sítka, zda by bylo možné na příští jednání ŘV ITI OA vypracovat nějakou prezentaci
k dotačním programům, abychom měli přehled o připravenosti. Ing. Sršen (jako člen NPO)
sdělil, že dne 11. 10. se koná jednání, kde budou všechny ŘO prezentovat stav připravenosti,
poté by tedy bylo možné se domluvit a informace si sdělit.
Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA. Mgr. Pelikán
navrhl, že další ŘV by mohl být opět výjezdní, a to ve Šternberku a zároveň poděkoval všem
přítomným členům za účast v Hranicích. Členové s návrhem souhlasili.
Plánované termíny jednání ŘV:
o

27. 10. 2021 10. 11. 2021 ve 13:00 (ve Šternberku)

o

24. 11. 2021 8. 12. 2021 ve 13:00

o

19. 01. 2022 ve 13:00
Úkol

Termín

Odpovědnost

ZAPSALI:
Denisa Válková 29. 9. 2021
ZA
SPRÁVNOST
Ing. Radovan Sítek, Ing. Aleš Martinec
ODPOVÍDÁ:
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
SCHVÁLILI:
Mgr. Matouš Pelikán

……………………………………..…………………
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

……………………..………………………..
Mgr. Matouš Pelikán
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

6

