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Zápis z písemného projednávání  

Pracovní skupiny č. 2 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní 

ekonomiky“  

pro přípravu Integrované strategie ITI OA 2021 – 2027 

 

 

Čas: 8. 12. 2021 – 16. 12. 2021 

 

Bod 1 Aktuální verze koncepční části Integrované územní strategie ITI Olomoucké 

aglomerace pro období 2021-2027 

A/ Důvodová zpráva 

Výčet a zdůvodnění významných úprav v Koncepční části ISg ITI OA 21+: 

V období od září 2021 byla Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027 

doplněna o další kapitoly, které vyplývají z požadavků MP INRAP (verze 1.1, říjen 2021), z 

workshopu MMR k ITI ze září 2021 a z následné diskuze a konzultací jednotlivých 

metropolitních oblastí a aglomerací s MMR:   

 ISg byla doplněna o samostatnou přílohu Popis transparentnosti procesu a ošetření 
střetu zájmu; 

 Byla provedena aktualizace ISg (zejm. karet opatření) dle aktuálních/schválených 
operačních programů. 
 

Ve vazbě na Přílohu č. 1 MP INRAP a obdržený výklad MMR ORP k zákazu potenciální 

vazby mezi opatřeními programového rámce (akční plán ISg) a opatřeními strategického 

rámce ISg v souvislosti s financováním z OP, byla provedena revize rozvržení opatření 

strategického rámce Integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace, aby byly eliminovány 

případné problémy při tvorbě programových rámců (akční plán ISg) a monitoringu projektů v 

monitorovacím systému MS2021+.  

 Došlo proto k přesunu některých opatření (2.2.2, 3.2.1, 3.2.2 dle původního 
číslování). Žádné opatření nebylo nově doplněno, nebo odstraněno. 

 
 

Na základě Usnesení č. 14/2021/09/ŘV05 byla dopracována územní (lokální) integrovaná 

řešení.  

 Zpracovaná a projednaná integrovaná řešení ORP (Olomouc, Hranice, Konice, 
Lipník, Litovel, Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov) byla mírně upravena a přijata 
jako řešení měst (namísto ORP) a jejich organizací, tedy vybraných rozhodujících 
stakeholders, kteří mají v území největší potenciál generovat významné strategické 
projekty a integrovaná řešení.  

 Nově byla doplněna také UIŘ Duchovní metropole a Věda, výzkum, inovace. 

 V návaznosti na jednání ŘV ITI OA 10. 11. 2021 bude ještě doplněno integrované 
řešení Olomouckého kraje, které bude představeno na jednání ŘV ITI OA 19. 1. 2022 
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B/ Návrh usnesení 
 

Pracovní skupina č. 2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

bere na vědomí 

aktuální verzi Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-

2027 

PRO: 15/ PROTI: 0/ ZDRŽEL SE: 5 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

V Olomouci dne 16. 12. 2021  

 

 

 

 

 

 

Bc. Ondřej Lakomý 

tematický koordinátor 


