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Zápis z 1. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2021 - 2027 

 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ  DATUM 

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  On-line telekonference 
prostřednictvím platformy ZOOM 

24. 3. 2021 
13:00 – 14:15 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

Viz prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Prezentace zpracovatele analytické části Integrované strategie ITI Olomoucké 
aglomerace na programové období 2021-2027 (externí zpracovatel ISg 21+) 

2. Různé 
 

Zahájení jednání, přivítání účastníků  
 
Předseda ŘV ITI, Mgr. Miroslav Žbánek, MBA (dále jen předseda) zahájil jednání ŘV ITI.  
Byla ověřena usnášeníschopnost ŘV ITI: přítomno 18 z 24 členů ŘV, tudíž je ŘV 
usnášeníschopný. 
 

1. Prezentace zpracovatele analytické části Integrované strategie ITI Olomoucké 
aglomerace na programové období 2021-2027 (externí zpracovatel ISg 21+) 

 

Předseda ŘV přivítal účastníky ISg 21+ a předal slovo zpracovateli. 

Zpracovatelé představili charakter ITI, změny oproti období 2014-2020, strukturu integrované 

strategie, nezbytné atributy strategických projektů a harmonogram zpracování. Následně 

komentovali hlavní zjištění analýzy v rámci zpracovaného návrhu Analýzy problémů a potřeb 

(problémy, rozvojové potřeby) a Analýzy stakeholderů. Při prezentaci zdůraznili  úpravy 

dokumentů, provedené na základě jednání pracovních skupin. 

K prezentaci proběhla krátká diskuse. 
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Předseda zdůraznil, že absorpční kapacita Olomoucké aglomerace výrazně převyšuje 
celkovou alokaci pro území OA, proto musí dojít k priorizaci strategických projektů, přičemž 
hlavním kritériem bude připravenost projektů k realizaci. Zástupce odboru dotačních projektů 
MMOL seznámil účastníky s procesem sběru strategických projektů. V současnosti probíhají 
jednání s významnými stakeholdery v území, přičemž zúžený seznam projektů (zatím pouze 
IROP) bude představen pracovním skupinám ITI v 1. polovině dubna a Řídícímu výboru na 
dalším jednání dne 28.4.2021. 
 
Předseda ŘV uvedl, že v současné době se dokončuje Národní plán obnovy (NPO), který je 
pro ITI důležitý z důvodu zacílení jednotlivých prostředků a strategických projektů. Pro 
jednání s územními partnery nezvolili zástupci MMR a MPO příliš vhodný způsob, na což byli 
upozorněni na společném jednání. Naplánovaná jsou také další jednání, na kterých by se 
mělo probírat, kam budou zacíleny finanční prostředky z NPO ve městech a obcích. Dle 
stávajících informací nebude možno z NPO podporovat cyklostezky, využití brownfields, 
kulturní instituce apod., což je zdůvodněno požadavky Evropské komise. V této souvislosti 
bylo doporučeno jmenovat koordinátora, který by zodpovídal jednání k zacílení finančních 
zdrojů NPO. 
 
Zástupce Olomouckého kraje (Radim Sršeň) sdělil, že využije možnosti připomínkování 
analytické části dokumentu, zejména části Kulturní památky a cestovní ruch. Dále upozornil, 
že poslední jednání ke strategickým projektům ITI probíhalo v roce 2020, a od té doby nebyl 
Olomoucký kraj, jako významný stakeholder v území ITI OA kontaktován, ačkoliv v poslední 
době byli kontaktováni jiní klíčoví aktéři v území a na měsíc duben jsou naplánovány PS a 
ŘV (viz výše). V této souvislosti by proto Olomoucký kraj uvítal bližší informaci, jakým 
způsobem bude docházet k aktualizaci seznamů strategických projektů v návaznosti na 
zjištění vyplývající z analytické části a jakým způsobem probíhá sběr projektů. Jako 
významný stakeholder má kraj Olomoucké aglomeraci k naplnění Strategie ITI OA 2021-
2027 co nabídnout, a proto by uvítal aktivní zapojení do těchto jednání (hejtman kraje by 
v této souvislosti uvítal schůzku s předsedou ŘV). 
V souvislosti s přípravou NPO zástupce kraje uvedl, že se MMR a zástupci měst a obcí 
nadále snaží vyjednávat s Evropskou komisí, např. s cílem zachovat podporu brownfieldů. 
Součástí dokumentace NPO je také dokument Územní dimenze, zpracovaný MMR. 
 
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje (Ivo Slavotínek) uvedl, že Řídící výbor požádal PS 
Regionální stálé konference (RSK) pro oblast sociálních služeb o priorizaci projektů a 
výsledek jednání bude znám v průběhu dubna. 
Dle informací, které má k dispozici, již vznikají dílčí alokace do jednotlivých oblastí, přičemž 
u sociální oblasti je tato částka daleko nižší, než bylo původně diskutováno. 
Předseda uvedl, že tyto alokace vznikají na základě podkladů od řídících orgánů, z modelů a 
odhadů. Konkrétní alokace budou rozděleny dle doporučení PS a ŘV a součástí diskuse 
zřejmě bude upřednostnění některých témat před jinými. Zástupce Odboru dotačních 
projektů (Petr Kolář) potvrdil, že finální alokace prozatím nebyly schváleny a v současnosti 
se vychází z návrhu, který byl představen na minulém ŘV.  
 
Předseda ŘV souhlasí se schůzkou se zástupci kraje s cílem jednání k užší spolupráci 
a koordinaci přístupu RSK i v rámci ITI. 
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Zástupce Odboru dotačních projektů (Petr Kolář) reagoval na dotaz zástupce kraje (Radim 
Sršeň) v souvislosti s přípravou strategických projektů. ODP v současnosti jedná se 
stakeholdery, zejména zástupci ORP, kteří v některých aktivitách přebírají na svém území 
iniciativu, dále s MAS a dalšími klíčovými aktéry. Priority budou stanovovat jednotlivé PS na 
základě návrhů zpracovatele ISg a dle absorpční kapacity území, kterou připravuje ODP. PS 
mezi těmito oblastmi budou hledat shodu tak, aby byl ŘV doporučen další postup. 
 
Členové Řídícího výboru mohou zasílat své připomínky k dokumentu analytické části do 
31.3.2021. 
 
 
Výsledek hlasování k výše uvedenému bodu programu jednání ŘV: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
 
Přijaté usnesení: 

Usnesení       01/2021/03/ŘV01 

Analytická část Integrované strategie Olomoucké aglomerace ITI na období 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou verzi analytické části Integrované strategie Olomoucké aglomerace ITI na 
období 2021-2027 

a 

termín pro předložení připomínek členy Řídícího výboru do 31. 3. 2021. 

 

2. Různé 
 

V bodu různé členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.  
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 28. 4. 2021 

o 26. 5. 2021 

o 23. 6. 2021 

 Úkol Termín Odpovědnost 

 

Zaslat připomínky k Analytické části 
Integrované strategie Olomoucké 
aglomerace ITI na období 2021-
2027 

31. 3. 2021 
Členové 
Řídícího 
výboru 

ZAPSALI: IMgr. Zuzana Karkoszková 24. 3. 2021 
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ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ: 

 

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 


