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Zápis z 9. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2. písemné projednávání 
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2021 – 2027 

 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ DATUM  

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  
 
22. 3. – 30. 3. 2022 
 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

Členové ŘV ITI OA 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 2021 a plán na 

rok 2022). 

2. Seznam plánovaných projektů do výzev OPZ + ITI.  

 

Dne 22. 3. 2022 byl zahájen Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI OA formou písemného 

projednávání. Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty. 

Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 30. 3. 2022 24:00 hod. Ve stanoveném termínu 

hlasovalo 17 z 24 členů ŘV ITI. Během písemného projednání nebyl vznesen žádný dotaz k obsahu 

projednávaných bodů.  

 

 

Výsledek hlasování a přijatá usnesení: 

 

 

1. Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace (vyhodnocení za rok 2021 a plán na 
rok 2022). 

Předmětem projednávaného bodu 1 byl Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace. 
Nositel ITI je, dle kap. 11 Povinnost nositelů integrovaných nástrojů Metodického pokynu pro 
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, odpovědný za „dodržování 
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pravidel publicity ITI jako celku dle podmínek Operačního programu Technická pomoc (OPTP) 
2014–2020“. Komunikační plán má za cíl komunikovat realizaci Strategie ITI směrem k odborné i 
neodborné veřejnosti.  

Průběžné plnění Komunikačního plánu nositele ITI OA za rok 2021 bylo schváleno na online jednání 
Pracovní skupiny Marketing dne 9. 12. 2021 a plánované marketingové aktivity pro rok 2022 byly 
schváleny na online jednání Pracovní skupiny Marketing dne 10. 3. 2022.   

Za významnou realizovanou aktivitu považujeme vytvoření brožury Úspěšné projekty Olomoucké 
aglomerace 2014-2020, kdy v druhé polovině roku 2021 došlo ke grafickému zpracování publikace, 
následně byl realizován tisk. Cílem brožury je ukázat vybrané projekty ITI Olomoucké aglomerace 
dle jednotlivých ORP. Celkově bylo vytištěno 500 ks brožury, a to také s ohledem na poptávku 
mezi partnery. Brožura je v pdf verzi uvedena ke stažení zde:  
www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie .   

Další významnou aktivitou bylo vytvoření a naprogramování nových webových stránek nositele ITI 
OA na období 2021-2027: https://www.olomouc.eu/storage/olomoucka-aglomerace/1. 

Na podzim 2021 byla proplacena další dílčí část Populárně naučného videa zachycující 
revitalizované památky Olomoucké aglomerace. Předány byly všechny další, doposud nesestříhané, 
záběry památek. Finální zpracování Populárně naučného videa bude předáno nositeli  
do 30. 6. 2022.  

Plánované marketingové aktivity za rok 2021 byly splněny s výjimkou následujících aktivit: 

 Zpracování Propagačních letáků – aktivita nebyla naplněna a byla nahrazena vytvořením 
informačního materiálu vztahujícího se k novému programovému období (integrované 
řešení),  

 Dotazníkové šetření – aktivita byla zrušena.   

 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 1 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       25/2022/03/ŘV09 

Komunikační plán nositele ITI OA  

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

vyhodnocení plnění Komunikačního plánu nositele ITI Olomoucké aglomerace 2021 

a 

schvaluje 

Komunikační plán nositele ITI Olomoucké aglomerace 2022. 

 

                                                           
1
 Nejedná se o funkční web, ale o naprogramované šablony, které je třeba nahrát na redakční systém. 

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie
https://www.olomouc.eu/storage/olomoucka-aglomerace/
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2. Seznam plánovaných projektů do výzev OPZ + ITI   

Předmětem tohoto bodu byl sběr projektových námětů dle požadavku řídicího orgánu Operační 

program zaměstnanost plus 2021-2027 (dále jen OPZ+). Tento bod navazuje na materiál 

předkládaný na únorovém zasedání ŘV ITI (per rollam 22. 2. – 2. 3. 2022), kde byly schváleny 

postupy pro vytvoření seznamu projektových námětů pro OPZ+. Jak již byli členové řídicího výboru 

informováni, OPZ+ nebude vyčleňovat alokaci pro jednotlivé ITI formou programových 

rámců/akceptačních dopisů, nicméně podpoří kvalitní projekty vygenerované mechanismem ITI. 

Tyto strategické projekty ITI budou podpořeny v rámci specifických výzev OPZ+, plánovaných na 

září 2022. Výzvy budou průběžné, v rámci výzev budou vyčleněny dílčí alokace pro jednotlivé 

nositele ITI, a to na základě odsouhlasených projektových námětů. 

Vzhledem k existující absorpční kapacitě v Olomoucké aglomeraci rozhodl ŘV ITI usnesením  

č. 24/2022/02/ŘV08 o vyhlášení výzev ke sběru projektových námětů do seznamu plánových 

projektů Strategie Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 v rámci OPZ+ (SC 1.1a) a SC 2.1 

h). Výzvy byly vyhlášeny pro následující opatření integrované strategie: 

- 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce, 

- 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb. 

Obě výzvy byly vyhlášeny od 3. 3. 2022, 10:00 do 17. 3. 2022, 24:00 hod. Předkladatelé vyplňovali 

projektové náměty ve webové aplikaci nositele ITI a následně je finalizovali do uvedeného data.  

Do výzvy nositele ITI OA ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných projektů 

na opatření 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh 

práce bylo podáno celkem 8 projektových námětů s celkovou požadovanou dotací ve výši  

121 405 611 Kč. Pozn./ Jeden projektový námět předkladatele Krajské sdružení NS MAS ČR 

Olomouckého kraje, názvem Podpora zaměstnanosti ve venkovských oblastech na území ITI 

Olomoucké aglomerace, byl podán prostřednictvím e-mailu, tedy v rozporu s podmínkami výzvy 

nositele ITI, a tudíž není zahrnut do seznamu plánových projektů Strategie Olomoucké 

aglomerace pro období 2021-2027 v rámci OPZ+.  

Seznam projektových námětů v opatření 2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou 

nezaměstnaností na trh práce: 

Název projektu 
Datum a 

čas 
finalizace 

Název společnosti 
(předkladatel) 

Celkové 
způsobilé výdaje 

projektu 
(v Kč) 

Výše dotace od 
EU 

(v Kč) 
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Akcelerátor na podporu 
zaměstnanosti osob v kulturně-
kreativním průmyslu v ITI 
Olomoucko 

16.3.2022 
8:55:12 

Asociace romských 
hudebních umělců 
v ČR z.s. 

18 968 400  16 123 140 

Akcelerátor na podporu 
zaměstnanosti Romů a osob v 
kulturně-kreativním průmyslu v 
ITI Olomoucká aglomerace 

15.3.2022 
17:34:09 

Romská 
zaměstnanecká 
agentura v ČR 

36 512 400 31 035 540 

Aktivní život po 50+ nekončí!  
15.3.2022 
12:06:15 

MS - promo 
engineering s.r.o. 

7 279 000 6 187 150 

Komu se nelení, tomu se zelení! 
II. 

17.3.2022 
10:02:32 

Ecce Homo 
Šternberk, z.s. 

19 497 390 16 572 782 

Lepší začátek 
17.3.2022 
17:01:18 

EDU institut, z.s. 13 582 286 11 544 943 

Máme práci !!! 2022+ 
17.3.2022 
20:52:32 

Regionální 
agentura pro rozvoj 
střední Moravy 

12 986 995 11 038 946 

Nastartuj svou kariéru  
17.3.2022 
17:18:35 

Centrum pro rozvoj 
a podporu regionů, 
o.p.s. 

16 975 313 14 429 016 

Stále ve hře 
17.3.2022 
17:03:38 

EDU institut, z.s. 17 028 346 14 474 094 

Celkem     142 830 130 121 405 611 

Zdroj: Webová aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace k 21. 3. 2022 

 

Do výzvy nositele ITI OA ke sběru projektových námětů do seznamu plánovaných projektů 

na opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb bylo podáno celkem 5 projektových námětů 

s celkovou požadovanou dotací ve výši 44 235 818 Kč.  

Seznam projektových námětů v opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb: 

Název projektu 
Datum a 

čas 
finalizace 

Název společnosti 
(předkladatel) 

Celkové 
způsobilé výdaje 

projektu 
(v Kč) 

Výše dotace od 
EU 

(v Kč) 

Kontaktní centrum pro chronické 
uživatele alkoholu v Olomouci 

17.3.2022 
23:49:21 

Společnost Podané 
ruce o.p.s. 

12 267 580 10 427 443 



 
 

 
5 

Podané ruce na cestě z dluhové 
pasti na území ITI Olomoucké 
aglomerace 

17.3.2022 
17:49:48 

Společnost Podané 
ruce o.p.s. 

4 169 880 3 544 398 

Restart 
17.3.2022 
22:40:20 

Centrum pro rozvoj 
a podporu regionů, 
o.p.s. 

10 147 901 8 625 716 

Rozvoj sociálních služeb na území 
ITI Olomoucké aglomerace 

17.3.2022 
23:10:18 

Společnost Podané 
ruce o.p.s. 

16 456 778 13 988 261 

Včasná podpora rodinám 
17.3.2022 
21:39:53 

Radost pomáhat z. 
s. 

9 000 000 7 650 000 

Celkem     52 042 139 44 235 818 

Zdroj: Webová aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace k 21. 3. 2022 

 

Další postup 

Z důvodu stanovení alokace pro jednotlivé ITI do výzev ŘO OPZ+ (plánovaných na září 2022) 
požaduje řídicí orgán po nositelích ITI:  

1. Seznam všech plánovaných projektů do obou výzev v SC 1.1 a) a SC 2.1 h) OPZ+  

2. Projektové náměty k projektům, které budou předloženy do první výzvy (vyhlášení v září 
2022).  

Na základě ukončených výzev nositele ITI OA byly tyto podklady zpracovány a uvedeny 

k projednání pro členy ŘV ITI OA.  

ŘV ITI OA předložené projektové náměty nehodnotí. Další specifika výzvy vychází z potřeb 
definovaných v Analýze problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území Integrované územní 
strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027, verze schválené Zastupitelstvem města Olomouce 
dne 7. 3. 2022.  

Tyto podklady budou po projednání ŘV ITI odeslány na řídící orgán OPZ+ v termínu  
do 31. března 2022.  

Následně bude řídicí orgán OPZ+ provádět posouzení projektových námětů na základě 2 kritérií: 

Č. Kontrolní otázka Ano Ne Komentář (povinný 
v případě odpovědi 
NE) 

1. Soulad se specifickým cílem OPZ+ v rámci jehož 
by měl být projekt realizován a jeho věcným 
zaměřením (aktivity, cílové skupiny) 

   

2. Soulad projektu s integrovanou strategií a jeho 
vazba na jiné projekty ITI (integrovanost 
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řešení). 

Řídicí orgán OPZ+ bude o výsledku posouzení informovat nositele ITI e-mailem. Nositel ITI poté 
informuje předkladatele projektových námětů o výsledku hodnocení ŘO OPZ+ a v případě 
identifikovaných nedostatků je vyzve k doplnění (pozn. v tomto případě provede sekretariát ITI 
odfinalizaci projektového námětu ve webové aplikaci, aby mohl předkladatel svůj projektový 
námět upravit).  

Od požadované dotace kladně vyhodnocených projektových námětů se bude odvíjet alokace pro 
ITI OA. ŘV ITI bude průběžně informován o výsledku vyjednávání s ŘO OPZ+.  

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       26/2022/03/ŘV09 

Seznam plánovaných projektů do výzev OPZ + ITI 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

seznam plánovaných projektů do výzev OPZ+ ITI 

 

ZAPSAL: Denisa Válková, dne 31. 3. 2022 

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ: 

Ing. Radovan Sítek, Ing. Aleš Martinec 

SCHVÁLILI:  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

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 


