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Program jednání 



Finanční alokace IROP 



Rekapitulace celkové alokace 

Alokace 

Počet %

fixní 

částka 

(mil. 

Kč)

zbytek 

ERDF k 

rozdělení 

dle počtu 

obyvatel

výsledek 

- 

navrhova

ná 

varianta 3

varianta 

3

Kč na 

obyvatele 

 dle 

počtu 

obyvatel

Kč na 

obyvatele 

(navrhovaná 

varianta)

Ostravská metropolitní oblast 982 071 35,40% 500      4 042,4    4 542,4   30,45% 5 281,5 5 378 4 542,4         4 625              

Ústecko-chomutovská aglomerace 563 304 20,31% 500      2 318,6    2 818,6   18,89% 3 029,4 5 378 2 818,6         5 004              

Olomoucká aglomerace 398 317 14,36% 500      1 639,5    2 139,5   14,34% 2 142,1 5 378 2 139,5         5 371              

Hradecko-pardubická aglomerace 340 423 12,27% 500      1 401,2    1 901,2   12,74% 1 830,8 5 378 1 901,2         5 585              

Liberecko-jablonecká aglomerace 220 441 7,95% 500      907,4        1 407,4   9,43% 1 185,5 5 378 1 407,4         6 384              

Karlovarská aglomerace 139 215 5,02% 500      573,0        1 073,0   7,19% 748,7 5 378 1 073,0         7 708              

Zlínská aglomerace 130 176 4,69% 500      535,8        1 035,8   6,94% 700,1 5 378 1 035,8         7 957              

CELKEM 2 773 947 100% 3 500   11 418,0  14 918,0 100% 14 918,0 14 918,0

Méně rozvinuté regiony - 

alokace ERDF (IROP) 14 917,99       

Metropolitní oblast / aglomerace

obyvatelstvo výpočet navrhované varianty

Alokace 

dle počtu 

obyvatel

Navrhovaná 

alokace 

(v mil. Kč)



Návrh alokace aktivit IROP ze strany MMR 

Celkový název MRR ITI 
MRR ITI 

(%) 
Olomoucká  
aglomerace 

Období 2014-2020 Změna 

CP1.SC 1.1 - egov 69 813 451 0,5 10 012 624 

CP1.SC 1.1 - ehealth 27 925 380 0,2 4 005 050 

CP1.SC 1.1 - kyber 41 888 071 0,3 6 007 575 

CP2.SC 2.1 - kolejová vozidla 211 115 876 1,4 30 278 176 
71 613214,50 +157 365 491,50 

CP2.SC 2.1 - ostatní vozidla 1 385 447 936 9,3 198 700 530 

CP2.SC 2.1 - cyklostezky 813 675 772 5,5 116 697 137 164 206 099,38 -47 508 962,38 

CP2.SC 2.1 - stanice 329 868 556 2,2 47 309 650 

CP2.SC 2.1 - telematika 461 815 979 3,1 66 233 510 

CP2.SC 2.1 - terminály 690 524 844 4,6 99 034 867 97 163 138,79 -1 871 728,21 

CP2.SC 2.1 - bezpečnost 505 798 453 3,4 72 541 463 80 692 721,16 -8 158 258,16 

CP2.SC 2.2 -  VP 2 684 250 156 18,0 384 974 357 

CP4.SC 4.1 -  MŠ 1 166 283 550 7,8 167 268 039 80 671 506,17 +86 596 532,83 

CP4.SC 4.1 -  ZŠ 2 270 713 900 15,2 325 665 110 328 119 197,92 -2 454 087,92 

CP4.SC 4.1 -  neformální 229 558 271 1,5 32 923 179 27 641 561,99 5 281 617,01 

CP4.SC 4.2 -  sociální bydlení 410 467 103 2,8 58 869 070 

CP4.SC 4.2 -  sociální služby 1 048 133 755 7,0 150 323 031 

CP4.SC 4.4 -  památky 1 231 623 088 8,3 176 639 016 454 166 666,67 -278 527 650,67 

CP4.SC 4.4 -  knihovny 446 363 305 3,0 64 017 292 

CP4.SC 4.4 -  muzea 557 954 132 3,7 80 021 615 

CP4.SC 4.4 -  cestovní ruch 334 772 479 2,2 48 012 969 

14 917 994 057 100 2 139 534 259 
14,3 

• Jedná se o první návrh v 

návaznosti na alokaci 

přidělenou méně rozvinutým 

regionům (viz sloupec MRR ITI) 

 

• Vychází z podílu rozdělení 

alokací dle KSM 

 

• S přidělenou alokací bude 

souviset i závazek k plnění 

monitorovacích indikátorů 

 

 
 



OP D 21+ v IN 

 

• probíhá vyjednávání o alokaci na úrovni KSM 

 

• problematika modernizace tramvajových tratí (PS při DP a ITI vs. MD) 

 

• problémový indikátor – navýšení počtu cestujících 

 

• v případě shody na modernizacích bude alokace postačovat na projekty z 
Olomoucké aglomerace 

 
 

Alokace 



OP ŽP 21+ v IN 

• cca 200 mil. Kč na aglomeraci 

• bude nezbytné předložit „připravené“ projekty 

• Aktivity OP: 

 
• Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

 

• Podpora energie z obnovitelných zdrojů 

 

• Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 

 

• Podpora udržitelného hospodaření s vodou 

 

• Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 

 

• Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 

 



Programové rámce 



Programové rámce  

• dříve akční plán strategie 

 

• každý operační program bude mít vlastní programový rámec 

 

• budou zahrnovat finanční plán, indikátory, harmonogram a popis projektu 

 

• konkrétní výčet projektů dle alokace relevantních OP 

 

• přístup nositele ITI OA – snaha o průběžné plnění 



Programové rámce 

• Nositel bude vyhlašovat výzvy pro přihlášení do programových rámců 

 

• Projekty budou vybírány na základě kritérií, která budou stanovena ve 
spolupráci s řídicími orgány operačních programů 

 

• Kritéria budou schválena v pracovních skupinách a řídicím výborem 

 

• Programové rámce budou schváleny v PS, ŘV ITI OA, RMO, ZMO 

 

• Projekt v programovém rámci = zelená k realizaci 



Integrované rysy strategie 



Na úrovni: 
-   místní -   města 

-   SO ORP -   aglomerace 

 

Klasifikace např. dle TIA 

Integrovaná řešení  

Teorie, metoda 

Strategický rámec 

Integrované rysy strategie 

Koincidenční matice 

Koncepční část strategie 

+ 

Lokální integrovaná řešení 

LIŘ 1   LIŘ 3   LIŘ 2   

LIŘ 3   LIŘ 15 LIŘ … 

TIŘ 1   

Tematická integrovaná řešení 

TIŘ 3   TIŘ 2   

TIŘ 3   TIŘ   9 TIŘ … 
Strategický projekt 

Logický rámec postupu tvorby IŘ: 



Návrh tematických Integrovaných řešení (IŘ)
(úroveň koincidenční matice - provázanost opatření)

Zdroj financování Související opatření ISg Zdůvodnění IŘ

IROP, OPZ+, OP TAK, 

OP JAK

OP JAK, OP TAK, 

IROP, SFDI, OPD, 

Modfond

IROP, OP JAK, MK

OP TAK, OP JAK, 

OPŽP, IROP, SFPI, 

SFŽP. Modfond

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1; 

1.2.2  

Integrované řešení 1

EDUCATION 4.0/PODNIKAVOST A LIDSKÉ 

ZDROJE

Integrované řešení 2

NO CAR2WORK/ ZELENÁ VLNA

Bike friendly, PT4All, Jeď plynule a bezpečně

Integrované řešení 3

URBANISMUS SMART & ECO

Integrované řešení 4

OA SPIRIT

1.3.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 

3.1.7

1.3.1; 1.4.1; 2.1.1; 2.2.1; 

2.3.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 

3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7

2.1.1; 3.3.1; 3.3.2

Integrovaný přístup modernizuje vzdělávací systém v Olomoucké aglomeraci. Koordinovaně reaguje na potřeby trhu 

práce a rozvíjí potřebné kapacity škol v nedostatkových oborech a v klíčových kompetencích. Současně řeší 

problematiku zaměstnanosti v přímé návaznosti na zmíněné potřeby trhu práce. IŘ je základním stavebním pilířem 

pro další rozvoj Olomoucké aglomerace v klíčových intervencích.  IŘ navazuje a je komplementární na Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání, zejména v oblasti vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, rozvoji 

softskills a mimoškolních aktivit.

Díky realizaci integrovaného řešení dojde k napojení všech ORP na páteřní cyklistickou siť v Olomoucké aglomeraci, 

čímž dojde k zajištění dojížďky do zaměstnání na jízdním kole ke klíčovým zaměstnavatelům.  Komplexně bude řešen 

rozvoj veřejné hromadné dopravy, takže společným efektem bude zvýšení ekologických forem dopravy ve městě, 

snížení hluku a emisí, a to včetně realizace výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury. Synergicky dojde na řešení 

bezpečnosti dopravy v kritických uzlech a zavádění ITS do provozu na vytipovaných křižovátkách. Řešení tak přispěje k 

plynulosti dopravy v aglomeaci. Měkké aktivity integrovaného řešení navazují na akční plány udržitelné mobility. 

Infrastrukturní projekty jsou v souladu s SUMP.

Cílem integrovaného řešení je propojit chytré, environmentálně přínosné a ekologické technologie včetně jejich 

plánování v urbánním prostoru. Přínosem realizovaných projektů bude celková regenrace měst, ozelenění měst s 

pozitivním dopadem na probíhající změny klimatu, zlepšení dostupnosti klidovým zón obyvatelům aglomerace. V 

rámci integrovaného řešení také dojde k výzkumu a inovaci ve vodních hospodářství a environmentální problematice 

v Olomoucké aglomeraci. V neposlední řadě dojde k optimalizaci nakládání s vodou a zkvalitění systému oběhového 

hospodářství. Projekty budou využívat moderní technologie včetně smart řešení. Doplnit modfond (komunitní 

energetika a veřejné osvětlení)

 Integrované řešení přináší komplexní rozvoj Olomoucké duchovní metropole spojený s modernizací nejen sakrálních 

objektů a jejich otevření kultuře, edukaci,  veřejnosti, ale i vytvořením excelentního výzkumného centra archeologie. 

Toto centrum povede ve spojení s příbuznými přírodními, technickými a společenskými vědními obory ke zvýšení 

vědecké konkurenceschopnosti a posílení prestiže oboru vznikem pracoviště v srdci Evropy, schopné řešit klíčová 

společenská témata minulosti s možností aplikace a využití pro současnost, ale hlavně budoucnost.  

Integrované rysy strategie - TEMATICKÁ INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ

Návrh tematických Integrovaných řešení (IŘ)
(úroveň koincidenční matice - provázanost opatření)

Zdroj financování Související opatření ISg Zdůvodnění IŘ

OP JAK, OP TAK

OP JAK, OP TAK

IROP, OP JAK, OP 

TAK

OP JAK, OP TAK

IROP, OPZ+, OP TAK, 

OP JAK

OP JAK, OP TAK, 

IROP, SFDI, OPD, 

Modfond

IROP, OP JAK, MK

OP TAK, OP JAK, 

OPŽP, IROP, SFPI, 

SFŽP. Modfond

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1; 

1.2.2  

Integrované řešení 7

DIG OA - ROZVOJ ICT V OLOMOUCKÉ AGLOMERACI 

IROP, OPZ+

Integrované řešení 8

PODPORA INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ

Integrované řešení 9

PROPOJOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S POTŘEBAMI 

AGLOMERACE

Integrované řešení 1

EDUCATION 4.0/PODNIKAVOST A LIDSKÉ 

ZDROJE

Integrované řešení 2

NO CAR2WORK/ ZELENÁ VLNA

Bike friendly, PT4All, Jeď plynule a bezpečně

Integrované řešení 3

URBANISMUS SMART & ECO

Integrované řešení 4

OA SPIRIT

Integrované řešení 5

EXCELENCE V OBORU OPTIKA 

Integrované řešení 6

EXCELENCE V OBORU TELEMEDICÍNA

1.3.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 

3.1.7

1.3.1; 1.4.1; 2.1.1; 2.2.1; 

2.3.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 

3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7

2.1.1; 3.3.1; 3.3.2

2.1.1; 2.2.1; 2.3.1

IŘ DigOA cíl í na vyvážený rozvoj území Olomoucké aglomerace, zvýšení její konkurenceschopnosti a atraktivity.  Projekty zařazené 

do integrovaného řešení DigOA směřují do širokého konceptu Smart regionu (digitalizace a e-Govermentu). Hlavním cílem IŘ je 

podpora rychlejšího růstu znalostní ekonomiky pokročilým řešením územních problémů a vytvořením nových subjektů a pracovních 

míst v IT založeného na spolupráci veřejného, soukromého a akademického sektoru a územních partnerů, a to při zachování vysoké 

kvality života a dostupnosti kvalitních veřejných služeb a zajištění spolehlivého výkonu přenesené působnosti státní správy a 

samosprávy. Vysoce pozitivní dopad  IŘ bude na uplatnění výsledků VaV v IT produktech (výrobcích, programech, řešeních, 

službách), výrazně vyšší intenzita spolupráce výzkumného a aplikačního sektoru a zaměstnání mladých talentovaných lidí nebo 

jejich migrace do OA. Splnění cílů IŘ zvýší konkurenceschopnost OA, a to zejména v odvětvích IT a územního rozhodování. V 

neposlední řade do IŘ patří také podpora podnikového VaV v oblasti vývoje SW jako dynamického odvětví Olomoucké aglomerace. 

Realizací IŘ dojde k využití získaných poznatků pro oblast technologického vývoje digitálních a ICT technologií pro 

zdravotnictví, telemedicíny, eHealth apod. Realizace IŘ přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel k řešení velkých 

společenských témat. Jeho realizaci zároveň dojde k rozvoji aplikačního potenciálu výzkumných organizací 

Olomoucké aglomerace (např.: UPOL, FNOL)  - dopracování výsledků VaV, rozšíření spolupráce s aplikační sférou, 

spolupráce subjektů z různých oborů (IT, zdravotnictví, technologie apod.), získání zpětné vazby a upřesnění potřeb 

trhu. Zároveň dojde k vyšší provázanosti celého inovačního řetězce v rámci Olomoucké aglomerace. 

Cílem integrovaného řešení je podpořit inovační podnikání v OA. Realizace integrovaného řešení napomůže ke vzniku 

a růstu vysoce inovačních společností využívajících výsledky vědy a výzkumu. Dále povede k inovacím realizovaným ve 

městech, obcích, nevládnímu neziskovému sektoru, vzdělávacích a výzkumných organizacích.  Finanční podpora 

tohoto IŘ  akceleruje přenos inovativních řešení z excelentního základního výzkumu do praxe. Realizace projektů IŘ 

zároveň přispěje k rozvoji aplikačního potenciálu VO v aglomeraci a k vyšší provázanosti celého inovačního řetězce v 

OA. Globálním cílem projektu je rozvoj inovačního ekosystému v zájmovém území, v regionu ITI Olomoucké 

aglomerace.

2.1.1; 2.2.1; 2.3.1

1.3.1; 1.5.1; 2.1.1; 2.2.1; 

2.3.1

2.1.1; 2.2.1; 2.3.1

Cílem integrovaného řešení je podpora sociálních a zdravotních služeb, sociálního bydlení a zaměstnanosti 

ohrožených skupin na trhu práce (osoby 50+, osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené) v 

Olomoucké aglomeraci. Realizace projektů IŘ přispěje ke zlepšení místní a finanční dostupnosti sociálních a 

zdravotních služeb, k zajištění důstojných podmínek pro bydlení a rovněž snížení pravděpodobnosti pádu cílových 

skupin do chudoby. Cílem je tedy poskytování kvalitních a dostupných služeb, které budou řešit individuální potřeby 

definovaných cílových skupin. 

1.2.2; 1.6.1; 1.6.2

Integrovaný přístup modernizuje vzdělávací systém v Olomoucké aglomeraci. Koordinovaně reaguje na potřeby trhu 

práce a rozvíjí potřebné kapacity škol v nedostatkových oborech a v klíčových kompetencích. Současně řeší 

problematiku zaměstnanosti v přímé návaznosti na zmíněné potřeby trhu práce. IŘ je základním stavebním pilířem 

pro další rozvoj Olomoucké aglomerace v klíčových intervencích.  IŘ navazuje a je komplementární na Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání, zejména v oblasti vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, rozvoji 

softskills a mimoškolních aktivit.

Díky realizaci integrovaného řešení dojde k napojení všech ORP na páteřní cyklistickou siť v Olomoucké aglomeraci, 

čímž dojde k zajištění dojížďky do zaměstnání na jízdním kole ke klíčovým zaměstnavatelům.  Komplexně bude řešen 

rozvoj veřejné hromadné dopravy, takže společným efektem bude zvýšení ekologických forem dopravy ve městě, 

snížení hluku a emisí, a to včetně realizace výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury. Synergicky dojde na řešení 

bezpečnosti dopravy v kritických uzlech a zavádění ITS do provozu na vytipovaných křižovátkách. Řešení tak přispěje k 

plynulosti dopravy v aglomeaci. Měkké aktivity integrovaného řešení navazují na akční plány udržitelné mobility. 

Infrastrukturní projekty jsou v souladu s SUMP.

Cílem integrovaného řešení je propojit chytré, environmentálně přínosné a ekologické technologie včetně jejich 

plánování v urbánním prostoru. Přínosem realizovaných projektů bude celková regenrace měst, ozelenění měst s 

pozitivním dopadem na probíhající změny klimatu, zlepšení dostupnosti klidovým zón obyvatelům aglomerace. V 

rámci integrovaného řešení také dojde k výzkumu a inovaci ve vodních hospodářství a environmentální problematice 

v Olomoucké aglomeraci. V neposlední řadě dojde k optimalizaci nakládání s vodou a zkvalitění systému oběhového 

hospodářství. Projekty budou využívat moderní technologie včetně smart řešení. Doplnit modfond (komunitní 

energetika a veřejné osvětlení)

 Integrované řešení přináší komplexní rozvoj Olomoucké duchovní metropole spojený s modernizací nejen sakrálních 

objektů a jejich otevření kultuře, edukaci,  veřejnosti, ale i vytvořením excelentního výzkumného centra archeologie. 

Toto centrum povede ve spojení s příbuznými přírodními, technickými a společenskými vědními obory ke zvýšení 

vědecké konkurenceschopnosti a posílení prestiže oboru vznikem pracoviště v srdci Evropy, schopné řešit klíčová 

společenská témata minulosti s možností aplikace a využití pro současnost, ale hlavně budoucnost.  

Integrované řešení přináší komplexní rozvoj spočívající ve vybudování a realizaci výzkumně základního a aplikovaného výzkumu v 

oblasti optiky a automobilového průmyslu. IŘ řeší potřebu vývoje nových technologií s vysokou přidanou hodnotou a 

uplatnitelností v praxi společně s rozvojem infrastrukturní základny VaVaI. IŘ je specificky zaměřeno na rozvoj vysoce 

perspektivních oborů, jež nabídnou nové příležitosti k rozvoji a růstu znalostní ekonomiky v oboru optiky a automobilového 

průmyslu v OA. Optika a automobilový průmysl jsou identifikovány jako jedny z klíčových specializací v krajské RIS3 strategii  a 

dlouhodobě patří ke strategickým směrům výzkumu OA. Kromě rozvoje výzkumné infrastruktury bude realizován vysoce 

specializovaný výzkum, jehož výsledky budou formou transferu technologií nabízené k uvedení do praxe. Realizace IŘ nabízí si lný 

aplikační potenciál, jenž může výrazně přispět k navýšení konkurenceschopnosti OA v globální znalostní ekonomice.

Návrh tematických Integrovaných řešení (IŘ)
(úroveň koincidenční matice - provázanost opatření)

Zdroj financování Související opatření ISg Zdůvodnění IŘ

IROP, OPZ+, OP TAK, 

OP JAK

OP JAK, OP TAK, 

IROP, SFDI, OPD, 

Modfond

IROP, OP JAK, MK

OP TAK, OP JAK, 

OPŽP, IROP, SFPI, 

SFŽP. Modfond

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1; 

1.2.2  

Integrované řešení 1

EDUCATION 4.0/PODNIKAVOST A LIDSKÉ 

ZDROJE

Integrované řešení 2

NO CAR2WORK/ ZELENÁ VLNA

Bike friendly, PT4All, Jeď plynule a bezpečně

Integrované řešení 3

URBANISMUS SMART & ECO

Integrované řešení 4

OA SPIRIT

1.3.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.2; 

3.1.3; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 

3.1.7

1.3.1; 1.4.1; 2.1.1; 2.2.1; 

2.3.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 

3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7

2.1.1; 3.3.1; 3.3.2

Integrovaný přístup modernizuje vzdělávací systém v Olomoucké aglomeraci. Koordinovaně reaguje na potřeby trhu 

práce a rozvíjí potřebné kapacity škol v nedostatkových oborech a v klíčových kompetencích. Současně řeší 

problematiku zaměstnanosti v přímé návaznosti na zmíněné potřeby trhu práce. IŘ je základním stavebním pilířem 

pro další rozvoj Olomoucké aglomerace v klíčových intervencích.  IŘ navazuje a je komplementární na Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání, zejména v oblasti vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, rozvoji 

softskills a mimoškolních aktivit.

Díky realizaci integrovaného řešení dojde k napojení všech ORP na páteřní cyklistickou siť v Olomoucké aglomeraci, 

čímž dojde k zajištění dojížďky do zaměstnání na jízdním kole ke klíčovým zaměstnavatelům.  Komplexně bude řešen 

rozvoj veřejné hromadné dopravy, takže společným efektem bude zvýšení ekologických forem dopravy ve městě, 

snížení hluku a emisí, a to včetně realizace výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury. Synergicky dojde na řešení 

bezpečnosti dopravy v kritických uzlech a zavádění ITS do provozu na vytipovaných křižovátkách. Řešení tak přispěje k 

plynulosti dopravy v aglomeaci. Měkké aktivity integrovaného řešení navazují na akční plány udržitelné mobility. 

Infrastrukturní projekty jsou v souladu s SUMP.

Cílem integrovaného řešení je propojit chytré, environmentálně přínosné a ekologické technologie včetně jejich 

plánování v urbánním prostoru. Přínosem realizovaných projektů bude celková regenrace měst, ozelenění měst s 

pozitivním dopadem na probíhající změny klimatu, zlepšení dostupnosti klidovým zón obyvatelům aglomerace. V 

rámci integrovaného řešení také dojde k výzkumu a inovaci ve vodních hospodářství a environmentální problematice 

v Olomoucké aglomeraci. V neposlední řadě dojde k optimalizaci nakládání s vodou a zkvalitění systému oběhového 

hospodářství. Projekty budou využívat moderní technologie včetně smart řešení. Doplnit modfond (komunitní 

energetika a veřejné osvětlení)

 Integrované řešení přináší komplexní rozvoj Olomoucké duchovní metropole spojený s modernizací nejen sakrálních 

objektů a jejich otevření kultuře, edukaci,  veřejnosti, ale i vytvořením excelentního výzkumného centra archeologie. 

Toto centrum povede ve spojení s příbuznými přírodními, technickými a společenskými vědními obory ke zvýšení 

vědecké konkurenceschopnosti a posílení prestiže oboru vznikem pracoviště v srdci Evropy, schopné řešit klíčová 

společenská témata minulosti s možností aplikace a využití pro současnost, ale hlavně budoucnost.  

Východiska integrovaných řešení 



Integrovaná řešení  

Teorie, metoda 

Integrované rysy strategie na MÍSTNÍ/LOKÁLNÍ/REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

    OPATŘENÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 31 32 

ORP 
Lokální IŘ 1   ✓     ✓     ✓ ✓             

Lokální IŘ 2 ✓                     ✓   ✓   

+ Lokální IŘ 3       ✓ ✓ ✓ ✓                 

S

T

A

K

E

H

O

L

D

E

Ř

I

 

Lokální IŘ 4   ✓ ✓           ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

Lokální IŘ 5     ✓           ✓             

Lokální IŘ 6 ✓     ✓             ✓         

Lokální IŘ 7     ✓   ✓     ✓   ✓           

Lokální IŘ 8             ✓   ✓     ✓       

Lokální IŘ 9       ✓     ✓   ✓     ✓     ✓ 

Lokální IŘ 10   ✓ ✓   ✓       ✓   ✓         

Lokální IŘ 11 ✓     ✓     ✓ ✓           ✓ ✓ 

Lokální IŘ 12 ✓     ✓ ✓       ✓         ✓   



Lokální integrovaná řešení dle priorit stakeholderů 
Opatření ISg Hranice Konice Lipník n. B. Litovel Olomouc* Prostějov Přerov Šternberk Uničov 

Inteligentní a 

inovativní 

ekonomika 

1.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační sférou (OP JAK 1.1) 
        x         

1.1.2 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských 

inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu (OP TAK 1.1) 
        x         

1.1.3 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního 

vlastnictví v podnicích (OP TAK 1.1) 
        x     x   

1.2.1 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády          x   x     

1.3.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP (OP TAK 2.1)         x         

1.3.2 Revitalizace brownfields a energetické úspory (OP TAK 2.1)         x         

Vzdělanější a 

inkluzivní 

společnost 

2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání         x     x   

2.1.2 Kvalita vzdělávací infrastruktury základních škol     x   x x x x x 

2.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotní učení         x         

2.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce          x   x x   

2.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů          x         

2.3.1 Sociální služby x       x x x x   

2.3.2 Sociální bydlení      x   x     x   

Kvalitní životní 

prostředí, 

podpora 

památek a 

cestovního 

ruchu 

3.1.1 Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury (OP ŽP 1.1)         x   x x x 

3.1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám (OP ŽP 1.3) x             x   

3.1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství                x   

3.2.1 Kvalitní veřejný prostor  x x   x x x x x x 

3.2.2 Zelený veřejný prostor (OP ŽP 1.3)         x         

3.2.3 Revitalizace památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví  x x x x x   x x x 

3.2.4 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven      x   x x x     

3.2.5 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu          x x       

Udržitelná a 

bezpečná 

mobilita 

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury  x x x x x   x x   

4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (plnící stanice)         x         

4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury (vozidla)         x         

4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (OP D)         x         

4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy      x     x       

4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy x       x   x     

4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě  x x   x x   x     

*probíhá další prioritizace 



Lokální integrované řešení 

Uničov 

Revitalizace městské památkové  

zóny v Uničově 

Příspěvek Uničova k integrovaným řešením 2014-2020 

 

 

- Bezpečnost dopravy ve městě – 30 mil. Kč 

 

- Cyklostezka Uničov-Litovel – 10 mil. Kč + mediační role 

 

- Infrastruktura ZŠ – 10 mil. Kč 

Příklad 1 



Lokální integrované řešení 

Uničov 

Revitalizace ulic a Kostelního nám. v městské památkové 

zóně Uničov 

• 3.2.1 Kvalitní veřejný prostor 

• TIŘ 3 „URBANISMUS SMART & ECO“ 

• 48,5 mil. Kč 

 

 

Statické zajištění, rekonstrukce střechy a výměna 

krovu měšťanského domu č.p. 480 

• 3.1.2 Zvyšování využitelných zdrojů energie 

• TIŘ 3 „URBANISMUS SMART & ECO“ 

• 5,95 mil. Kč 

Rekonstrukce veřejně přístupných sportovních 

hřišť při ZŠ 

• 2.1.2 Kvalita vzdělávací infrastruktury ZŠ 

• TIŘ 1 „PODNIKAVOST LIDSKÉ ZDROJE“ 

• 6,8 mil. Kč 

 

 

Obnova kulturní památky historické budovy 

radnice 

• 3.2.3 Kulturní dědictví 

• TIŘ 4 „OA SPIRIT“ 

• 30 mil. Kč 

+ energetické úspory na veřejných budovách 

+ kostel Povýšení sv. Kříže 

 

Lokální integrované řešení: projekty města  2 OP 

   3 TIŘ  celkem – 118 mil. Kč 
 

v 

Revitalizace městské památkové zóny v Uničově 

Příklad 1 



Lokální integrované řešení 

Konice 

Modrozelené náměstí v Konici a jeho 

propojení se zámkem a cyklostezkou Romže 

Příspěvek Konice k integrovaným řešením 2014-220 

 

 

Modernizace učeben základní školy v Konici – 2,1mil. Kč 

Příklad 2 



Modrozelené náměstí v Konici a jeho propojení se zámkem a cyklostezkou Romže 

Lokální integrované řešení 

Konice 

Modrozelené náměstí v Konici 

• 3.2.1 Kvalitní veřejný prostor 

• TIŘ 3 „URBANISMUS SMART & ECO“ 

TIŘ 2 „NO CAR2WORK/ ZELENÁ VLNA“ 

• 60 mil. Kč 

Součástí projektu bude: 

- propojení modrozeleného náměstí pěší zónou 

se zámkem 

 

- přivedení cyklostezky Romže na náměstí 

 

- modernizace silnice II/373 

 
 

Lokální integrované řešení: projekty města + Ol. kraje 

   IROP 

   2 TIŘ  celkem – 60 mil. Kč 
 

Příklad 2 



Lokální integrované řešení 

Lipník n. B. 

Dopravní terminál u železniční stanice a rekonstrukce 

autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou 

• 4.1.4 Terminály 

• TIŘ 2 „NO CAR2WORK/ ZELENÁ VLNA“ 

• 15 mil. Kč 

 

Cyklostezka Lipník nad Bečvou - Horní/Dolní Újezd 

• 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 

• TIŘ 2 „NO CAR2WORK/ ZELENÁ VLNA“ 

• 13 mil. Kč 

 
Lipník kulturní a sociální 

Rekonstrukce fasády farního kostela sv. Jakuba 

většího v Lipníku nad Bečvou 

 

Restaurování interiéru kostela sv. Františka 

Serafinského v Lipníku nad Bečvou 

 

Rekonstrukce Městské knihovny v Lipníku nad 

Bečvou 

 

Bydlení u Nejsvětější Trojice 

 

• 3.2.3 Kulturní dědictví 

• 2.3.2 Sociální bydlení 

• 2.1.2 Kvalita vzdělávací infrastruktury ZŠ 

 

• TIŘ 4 „OA SPIRIT“ 

• TIŘ 9 „PROPOJOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S 

POTŘEBAMI AGLOMERACE“ 

• TIŘ 1 „PODNIKAVOST LIDSKÉ ZDROJE“ 

 

• 46 mil. celkem 

Příklad 3 



Další postup 

• Projednávání alokací s jednotlivými nositeli ITI 

 

• Další příprava integrovaných řešení pro PS a ŘV 



 

 

Usnesení pracovní skupiny 

Pracovní skupina PS1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce: 

• bere na vědomí 

aktuální podobu navržené alokace IROP ze strany MMR 

Usnesení PS 



 

 

Usnesení pracovní skupiny 

Pracovní skupina PS1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce: 

• bere na vědomí 

logický rámec přípravy integrovaných řešení 

• a doporučuje 

projednání lokálních (a tematických) integrovaných řešení  
na příštím jednání PS 

 

Usnesení PS 



Problematika cyklistické dopravy v OA 

Holice-Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka 36 884 900 
Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 6 612 545 
Cyklodoprava ve městě Mohelnice a v místních částech Libivá a Květín 8 771 758 
Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, I. etapa 17 633 250 
Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice –Moravičany 5 958 645 
Cyklostezka Plumlov - Mostkovice 18 700 000 
Smíšená stezka ul. Olomoucká - I. ETAPA 7 271 662 
Smíšená stezka ul. Olomoucká - II.ETAPA 9 323 733 
Cyklostezka Litovel – Uničov, k. ú. Střelice 8 330 000 
Cyklistická stezka Litovel - Červenka - Uničov, k.ú. Červenka 25 500 000 
Cyklistická stezka Litovel - Červenka - Uničov, k.ú. Litovel 9 727 550 
Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí 7 225 000 

Reflexe období 2014-2020 

+ Chválkovická, Drahotuše-Slavíč, Moravičany-Mohelnice, Přerov-Palackého, Mladějovice-Babice   



Integrované řešení 

Cyklodoprava 

 

Integrované řešení v oblasti CYKLO 

• odvedení cyklistů ze silnic na páteřní cyklistické síti (Olomouc-
Kožušany, V. Bystřice-Bystrovany, Olšany-Bystročice, Bečva II. etapa) 

      60 mil. Kč 

SC 4.4 IROP 2 

• sjednocení a optimalizace cyklistického značení 
v Olomoucké aglomeraci 

• významná regionální propojení 
(Cyklostezka Romže; rekonstrukce stávajících úseků Olomouc-Šternberk, Ol-PV, Ol-Př, 
Hlubočky-Bystřice; Neředín-Topolany-Ústín-Náměšť-Drahanovice) 
                            
      100 mil. Kč 

✓ 

✓ 

✓ 

Ol. kraj 

• nejnebezpečnější úseky 
(Olomouc-Štěpánov, Ol. Šlechtitelů-D. Novosadská + ostatní úseky s vyoskou intenzitou 
automobilové dopravy)             
       200 mil. Kč 



 

 

Usnesení pracovní skupiny 

Pracovní skupina PS3 Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života 

• souhlasí  

se zpracováním studie vedoucí k zacílení podpory cyklistické dopravy v 
Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

• a doporučuje její schválení na jednání ŘV ITI OA 

 

Usnesení PS 



Děkuji 
za pozornost 

Petr Kladivo 



Integrované rysy Strategie ITI 
Olomoucké aglomerace  
 Pracovní skupina  

„Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“ 

17.6. 2021, Magistrát města Olomouce 
Radim Misiaček, Zuzana Karkoszková – Raddit Consulting s. r. o. 



Popis integrovaných rysů strategie 

 Východiska (metodika) 

  

 Integrovanost na úrovni opatření – koincidenční matice 

 

 Tematická a územní integrovaná řešení 

 

 Diskuze  

 

ISg ITI OA 21+ 



Východiska 
 

 Stav metodiky (metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních 
akčních plánů v programovém období 2021–2027) 
 

 Jednání s vedením města a odbory MMOL 
 

 Jednání na MMR 11.6.2021 
 

 Aktuální znění Návrhové části se zapracovanými připomínkami ŘV (v.14.6.21) 
 

 Veřejné projednání 
 

 Přehled absorpční kapacity (květen 2021) 
 

 

 

ISg ITI OA 21+ 

 



Aktuální znění Návrhové části – červen 2021 

ISg ITI OA 21+ 

 



Aktuální znění Návrhové části – PS3 

ISg ITI OA 21+ 

 



Aktuální znění Návrhové části – PS3 

ISg ITI OA 21+ 

 



Koincidenční matice 

ISg ITI OA 21+ 

 



Tematická integrovaná řešení (TIŘ) 

ISg ITI OA 21+ 

 

 TIŘ1 Podpora inovačního podnikání 

 TIŘ2 Excelence v oboru optika 

 TIŘ3 Excelence v oboru telemedicína 

 TIŘ4 Digitální aglomerace - Rozvoj ICT v olomoucké aglomeraci 

 TIŘ5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v aglomeraci 

 TIŘ6 Sociálně citlivá aglomerace 

 TIŘ7 Zelená aglomerace 

 TIŘ8 Kulturní a atraktivní aglomerace 

 TIŘ9 Čistá, moderní a udržitelná mobilita 
 

 

 

 



Tematická integrovaná řešení (TIŘ) – PS3 

ISg ITI OA 21+ 

 



Tematická integrovaná řešení (TIŘ) – PS3 

ISg ITI OA 21+ 

 



Tematická integrovaná řešení (TIŘ) – PS3 

ISg ITI OA 21+ 

 



Územní integrovaná řešení (ÚIŘ) – na základě ORP 

ISg ITI OA 21+ 

 

 ÚIŘ1 Olomoucko  

 ÚIŘ2 Prostějovsko 

 ÚIŘ3 Přerovsko 

 ÚIŘ4 Šternbersko 

 ÚIŘ5 Uničovsko 

 ÚIŘ6 Hranicko 

 ÚIŘ7 Litovelsko 

 ÚIŘ8 Konicko 

 ÚIŘ9 Lipnicko 
 

 

 

 



Vazba ÚIŘ na opatření – pro PS3, SC 3 

ISg ITI OA 21+ 

 

Dle absorpční kapacity 
 

 
 

 



Vazba ÚIŘ na opatření – pro PS3, SC 4 

ISg ITI OA 21+ 

 

Dle absorpční kapacity 
 

 
 

 



Děkuji 
za pozornost 
Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o., garant PS 3 

Zdeněk Frélich, Ekotoxa s.r.o., garant PS 1 

Daniel Konczyna, BeePartner, garant PS2 


