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Veškeré informace, které se týkají přípravy a naplňování ITI Olomoucké aglomerace, jsou 
zveřejňovány na webových stránkách ITI OA.  

Veřejnost a klíčoví aktéři jsou zde informováni o aktuálním vývoji ISg, včetně harmonogramu její 
přípravy, základních informací a vymezení aglomerace a jsou zde sdíleny hlavní výstupy integrované 
strategie.  

Nachází se zde také veškeré zápisy, prezenční listiny a usnesení z jednání pracovních skupin a 
řídicího výboru. V zápisech jsou uváděny jednotlivé body programu a k nim je následně připojena 
proběhlá diskuze a závěry z ní vyplývající. V dalším období bude uváděn také vztah usnesení k názvu 
a číslu projednávané výzvy. 

Součástí zápisů jsou také výsledky hlasování pracovní skupiny a usnesení řídicího výboru. S ohledem 
na požadavky GDPR neobsahují zveřejněné prezenční listiny viditelně podpisy účastníků (jsou 
anonymizovány) a obsahují pouze seznam členů jednajícího orgánu (analogie s městským registrem 
smluv). 

Dále jsou zde uveřejněny statuty pracovních skupin a řídicího výboru a jednací řády, které podrobněji 
upravují přípravu, způsob svolání a průběh jednání, hlasování a další záležitosti související s jednáním 
pracovních skupin a řídicího výboru. Současně jsou zveřejněny seznamy členů těchto orgánů, které 
jsou průběžně aktualizovány (viz také kapitola 3.4 ISg Popis zapojení partnerů v souladu s článkem 8 
návrhu obecného nařízení do přípravy a provádění strategie). 

Statutární město Olomouc ve spolupráci se zpracovateli integrované strategie identifikovalo 
prostřednictvím Analýzy stakeholders (viz kap. 2.2 ISg) relevantní subjekty a potenciální nositele 
strategických projektů s vysokou úrovní vlivu a zájmu řešených témat pro rozvoj celé ITI OA. Zahrnuti 
byli také zástupci různých typů relevantních subjektů (veřejného, soukromého a neziskového sektoru). 
Relevantní subjekty byly informovány o zahájení procesu tvorby strategie a podmínkách pro příští 
programové období. 

Hlasování o souladu/nesouladu jednotlivých projektových záměrů se Strategií ITI OA probíhá bez 
účasti nositelů projektových záměrů, vyjma případů, kdy člen pracovní skupiny je zároveň nositelem 
projektového záměru. V těchto případech musí být zamezeno střetu zájmů, tzn. že člen pracovní 
skupiny nebo zástupce člena sdělí tuto skutečnost tematickému koordinátorovi před zahájením 
jednání pracovní skupiny či v případě mimořádného materiálu před jeho projednáváním. Člen pracovní 
skupiny, který je ve střetu zájmů, se hlasování neúčastní. Toto platí také pro členy řídicího výboru, kdy 
člen výboru, zástupce člena nebo přizvaný host sdělí tuto skutečnost předsedajícímu a hlasování v 
daném bodě se neúčastní. Toto je podrobněji specifikováno v jednacích řádech pracovních skupin a 
řídicího výboru. 

Z výše uvedených informací plyne, že všichni klíčoví aktéři, ať reální či potenciální (ti, kteří nakonec 
zájem o účast při přípravě ISg neprojevili) měli dostatek informací a rovné možnosti účasti na přípravě 
ISg. Měli možnost se k přípravě i jednotlivým dokumentům vyjadřovat a mají účast na řízení průběhu 
ISg OA (např. formou účasti v řídícím výboru). V průběhu období přípravy ISg byli jednotliví klíčoví 
aktéři průběžně kontaktováni a to jak prostřednictvím e-mailu/telefonicky, tak formou pravidelných i ad 
hoc jednání, např. v rámci průzkumu absorpční kapacity (od konce roku 2018 probíhají kontinuálně 
jednání k mapování absorpční kapacity a diskuze nad strategickými projekty a integrovanými 
řešeními), road show IROP s informacemi o připravované strategii, na akcích relevantních 
regionálních sdružení (Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje, CzechInvest, KHK apod.) ad. 

Kromě již zmiňovaných webových stránek byla veřejnost i klíčoví aktéři Olomoucké aglomerace 
informováni také prostřednictvím tištěných médií, prostřednictvím jednání vedení města Olomouce se 
subjekty, které mohly a měly mít klíčový zájem na účasti při přípravě a následnému provádění 
Strategie. Završením tohoto procesu byla organizace veřejného projednání, které mělo umožnit 
případnou identifikaci některého z klíčových aktérů, který výše uvedeným sítem mohl propadnout. 
Přes masivní informační kampaň nebyla účast na veřejném projednání početná, což mj. může 
signalizovat, že potřebné informace byly klíčovým aktérům poskytnuty dostatečně a také to, že pro 
širokou veřejnost je ISg méně atraktivní, než strategie obcí, měst, případně krajů.    

Postupy pro vyhlášení výzvy nositele k předkládání projektových záměrů v případě síťových projektů 
jsou popsány v Implementační části integrované územní strategie a v připravovaných interních 

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/iti21/aktualne
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postupech nositele ITI. Veřejnost/potenciální žadatelé budou pravidelně seznamováni se Zprávami o 
plnění ISg a výsledky provedených evaluací prostřednictvím webových stránek nositele ITI. 

 

 


