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Zápis z 3. 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 

Čas a místo: Olomouc – Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10  – 11.5.2021 v 10:00  
Přítomni (bez titulů):  

 Město Olomouc: Lenka Havránek Malenková, Vlastimil Mikulášek, Petr Kolář, Ondřej Lakomý, 
Petr Kladivo, Aleš Martinec 

 RADDIT consulting s.r.o: Radim Misiaček 
 EKOTOXA s.r.o.: Zdeněk Frélich 
 Členové PS: Dušan Struna, Jitka Vystavělová, Petr Kouba, Ondřej Vlček, Dušan Opletal, Marta 

Novotná, Veronika Melzerová, Radim Kašpar, Andrea Pavlíková, Petr Prinz, Michaela 
Janáková 

 
Program - prezentace: 
 

1) Úvodní slovo – Petr Kolář 
 Přivítal přítomné a poděkoval za podílení se na Strategii ITI 
 Kontrola usnášeníschopnosti Pracovní skupiny – skupina je usnášeníschopná 
 Návrh a schválení ověřovatele zápisu 
 Představení programu jednání PS 

 
2) Vlastimil Mikulášek – Prezentace aktualit z metodického prostředí (viz přiložená prezentace) 

 
3) Zdeněk Frélich, Radim Misiaček - Strategický rámec ISg2021+ (viz přiložená prezentace) 

 Byla představena východiska přípravy strategického rámce 
 Byla představena celková struktura strategického rámce – tj. strategické cíle, specifické 

cíle a opatření 
 Byla představena podrobněji struktura cílů a opatření relevantních pro pracovní skupinu 

– tj. typové aktivity a zdroje financování 
 Navazující harmonogram a info k dalšímu postupu 

 
4) Petr Kolář – Aktuální informace z přípravy na PO2021+ (viz přiložená prezentace) 

 Informováno o stávající přípravě operačních programů ve vztahu k územní dimenzi a 
integrovaným nástrojům 

 Předpokládaná alokace z IROP pro ITI OA – 2139,5 mil. Kč (5371 Kč na obyvatele) 
 Prioritizace projektů a absorpční kapacita 
 Další postup 
 Návrh usnesení pracovní skupiny: „Pracovní skupina PS1 Podpora souladu nabídky a 

poptávky na trhu práce bere na vědomí předloženou verzi Strategického rámce 
integrované strategie Olomoucké aglomerace ITI na období 2021-2027 a termín pro 
předložení připomínek do 19. 5. 2021.“ 
Usnesení bylo schváleno. 
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Diskuze, dotazy a připomínky: 
 
Ing. Marta Novotná: 

 Upozornila na vysokou potřebu podpory rozvoje sociálních služeb v Olomoucké aglomeraci  
Reakce: Na tuto potřebu reaguje opatření 2.3.3 Sociální služby 

 
Mgr. Petr Kouba: 

 Návrh k opatření 2.1.1 – Opatření by mělo reagovat nejen na rozvoj infrastruktury MS, ale 
obecně také na další zařízení v oblasti předškolního vzdělávání (lesní školky, dětské skupiny, 
podnikové dětské skupiny, kluby …), důležité je zajištění věkové kategorie dětí do 3 let věku 
z důvodu uplatnění rodičů na trhu práce 

Reakce: V kartě zčásti řešeno, bude prověřeno a případně do opatření zapracováno detailněji 
 

 Upozornil na nepřesnosti v terminologii – jesle, (podnikové) dětské skupiny  
 Podporuje prozatímní zachování opatření s podporou sociálních a zdravotních služeb  
 

PhDr. Petr Prinz: 
 Zdůraznil důležitost sociálních služeb a potřeby zachování finančních zdrojů na jejich provoz  

 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
PS1/2021/3 
Pracovní skupina PS1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce: 

 bere na vědomí 
předloženou verzi Strategického rámce integrované strategie Olomoucké aglomerace ITI na období 
2021-2027 
a  
termín pro předložení připomínek do 19. 5. 2021. 
PRO: 11   PROTI:0  ZDRŽEL SE:0   NEHLASOVAL: 0 
 
 
Zapsal: Mgr. Zdeněk Frélich 
Ve spolupráci s dalšími členy týmu 
 
V Olomouci dne 11. 5. 2021  
 
 

 
 
 

Ing. Jitka Vystavělová 
Ověřovatelka zápisu 

 

 

Bc. Petr Kolář 
Tematický koordinátor 


