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Zápis z 4. jednání Pracovní skupiny č. 1 „Podpora souladu nabídky a poptávky 
na trhu práce“ Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu 

strategie ITI OA 2021 - 2027 

Místo a čas: Olomouc – Magistrát města Olomouce, zasedací místnost odboru dotačních projektů 
Magistrátu města Olomouce (Palackého 14, 4. patro, místnost č. 416). – 15. 6. 2021 v 10:00  
Přítomni (bez titulů): 

 Členové PS: Dušan Struna, Jitka Vystavělová, Petr Kouba, Ondřej Vlček, Dušan Opletal, Marta 
Novotná, Veronika Melzerová, Petr Prinz, Daniel Vitonský, Igor Machálek, Dagmar Sobotková, 
Hana Vyhlídalová, Jitka Janečková Moťková, Hana Marešová, Helena Chalánková 

 Město Olomouc: Petr Kolář, Petr Kladivo, Aleš Martinec, Lenka Havránek Malenková 
 EKOTOXA s.r.o.: Zdeněk Frélich 

 
Program - prezentace: 
 

1) Úvodní slovo – Petr Kolář 
 Přivítal přítomné a poděkoval za podílení se na Strategii ITI. 
 Kontrola usnášeníschopnosti Pracovní skupiny – bylo konstatováno, že skupina je 

usnášeníschopná 
 Návrh a schválení ověřovatele zápisu – ověřovatelem zápisu byla zvolena Jitka Vystavělová 
 Představení programu jednání PS 

 
2) Petr Kolář – Příprava na PO2021+ (viz přiložená prezentace) 

o Finanční alokace aktivit IROP 
a. Bylo informováno o předpokládané finanční alokaci ze strany IROP – pro Olomouc se 

předpokládá částka cca 2,139 mld. Kč 
b. Byl představen dosavadní návrh předpokládaného rozdělení těchto prostředků dle 

jednotlivých specifických cílů a aktivit  
c. Byly sděleny základní informace o potenciálních finančních alokacích ze strany OP 

TAK a OPZ 
Diskuze k tomuto bodu:  
o M. Novotná: Ol. kraj navrhuje požádat o navýšení alokace pro oblast sociálních 

služeb. Alokace je v rámci IROP velmi nízká a absorpční kapacita v území v sociálních 
službách velmi vysoká (cca 2 mld.) 

i. P. Kolář: diskuze s Olomouckým krajem na toto téma probíhá. Lze zvážit 
výměnu alokace s jinými aglomeracemi např. za oblast mateřských škol, kde 
je absorpční kapacita v Olomouckém kraji nízká 

ii. M. Novotná: Lze vyjednávat s tzv. transformačními aglomeracemi 
iii. A. Martinec: Pracovní skupina může doporučit, v jakých aktivitách je ochotna 

vzdát se části alokace ve prospěch výměny za jiné (např. v oblasti sociálních 
služeb) 

b. M. Novotná: Vypadlo z ITI střední školství 
i. P. Kolář: Bude financovatelné v rámci RAP 
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o Programové rámce 
a. Byly představeny základní informace o předpokládaných programových rámcích 
b. Dříve se jednalo o akční plán strategie 
c. Každý operační program bude mít vlastní programový rámec 
d. PR budou zahrnovat finanční plán, indikátory, harmonogram a popis projektu a 

konkrétní výčet projektů dle alokace relevantních OP (podrobněji viz přiložená 
prezentace) 
 

o Integrované rysy Strategie – P. Kolář 
a. Byl představen návrh Tematických integrovaných řešení ze strany ODP – tj. 9 TIŘ 
b. Byla představena logika tvorby TIŘ a lokálních integrovaných řešení (LIŘ) ze strany 

ODP 
c. Pracovní skupina byla seznámena s pracovními prioritami stakeholderů dle vztahu 

opatření a LIŘ 
d. Byly představeny možné přístupy k lokálním integrovaným řešením 

Diskuze k tomuto bodu:  
o D. Struna – jak se v tabulce priorit pracovalo s významem projektů?  

o P. Kolář: K tomu by měla napomoci i ta integrovaná řešení, kdy 
v jednotlivých územích jsou stanoveny priority, které mohou napomoci 
při přípravě projektů. Není cílem, aby se všude připravovalo a realizovalo 
vše, ale IŘ mohou napomoci určit, na jaké projekty se v daném území 
zaměřit. 

o D. Struna – je obtížné srovnávat např. území ORO Konice, kde jsou dvě obce a 
území Olomouce a ORP Olomouc, kde je 160 tis. obyvatel a desítky stakeholderů 
a záměrů. Je důležité porovnávat projekty z hlediska jejich významnosti v rámci 
regionu. 

o  P. Kolář: Integrovaná řešení jsou jen návod, jsou součást priorizace. 
Významné nadregionální projekty by to nemělo omezovat. Význam 
projektů bude řešen také v rámci kritérií. 

o D. Struna – Olomouc bude brána jako město nebo jako ORP? 
o P. Kolář: Těch možností je zde více. Možné jsou i další lokální řešení. 

Toto téma je otevřené, úroveň ORP je možná. Cílem je zajistit, aby 
priority nebyly všude.   

 
o Informace o dalším postupu 

 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
PS1/2021/4 
Pracovní skupina PS1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce: 

 bere na vědomí 
aktuální podobu navržené alokace IROP ze strany MMR 
PRO: 14   PROTI:0  ZDRŽEL SE:0   NEHLASOVAL: 0 
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Hlasování pracovní skupiny: 
 
PS1/2021/5 
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 
PRO: 14   PROTI:0  ZDRŽEL SE:0   NEHLASOVAL: 0 
 
 

3) Zdeněk Frélich – Tematická a územní integrovaná řešení v rámci koncepční části strategie ITI 
OA  (viz přiložená prezentace) 
 Prezentace navazovala na předchozí část prezentace p. Koláře týkající se integrovaných 

řešení, proto byly zdůrazněny pouze některé aspekty 
 Byla představena integrovanost na úrovni opatření – tj. koincidenční matice 
 Je navrženo 9 TIŘ v koncepční části strategie, které vycházejí z TIŘ navržených ze strany 

ODP a zpřesňují je s ohledem na aktuální stav přípravy strategie 
 Byla představena územní integrovaná řešení (ÚIŘ), kdy základní zvolenou jednotkou bylo 

území ORP  
 
Zapsal: Zdeněk Frélich 
 
V Olomouci dne 15. 6. 2021  
 
 
 

 
 
 

Ing. Jitka Vystavělová 
Ověřovatelka zápisu 

 

 

Bc. Petr Kolář 
Tematický koordinátor 


