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12. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) 
pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 

 

Datum jednání:  22. března 2018, 14:00 - 15:30 hod. 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, místnost 206a 
 
Program:   

1. Aktuální informace o ITI  
2. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 13 nositele ITI – Zvýšení zaměstnatelnosti osob se 

zdravotním postižením (OPZ) 
3. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 14 nositele ITI – Usnadnění vstupu na trh práce pro 

mladé (OPZ) 
4. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 15 nositele ITI – Zvýšení zaměstnatelnosti osob 

s kumulací hendikepů (OPZ) 
5. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 11 nositele ITI – Technologie (OPPIK) 
6. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 17 nositele ITI – Spolupráce - klastry (OPPIK) 
7. Organizační a různé 

 
 
Přítomní členové ŘV ITI:   11 členů  ze 14 (79 % účast)                    ŘV je usnášeníschopný 
 

T. Macura přivítal účastníky na 12. jednání Řídicího výboru ITI a konstatoval, že ze 14 členů je na 

jednání účastno 11 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný.  

Od posledního prosincového jednání došlo k formální personální změně v obsazení ŘV ITI, pan Jan 

Rafaj zastupuje místo společnosti ArcelorMittal nově Svaz průmyslu a dopravy. Poděkoval členům 

ŘV ITI za účast na lednovém korespondenčním hlasování (hlasování o Zprávě o plnění Strategie, 

změny projektů). Na jednání přivítal hosty Petru Sojkovou ze Zprostředkujícího subjektu ITI, 

Magistrátu města Ostravy,Davida Sventka a Václava Paličku koordinátory poradních skupin. 

Představil návrh programu a požádal členy ŘV o schválení programu. 

 

Hlasování: 11 Pro - 0 Proti 0 - Zdržel se  

Řídicí výbor ITI schválil program jednání 12. Řídicího výboru ITI 

 

T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu 

z jednání.  

Předal slovo zástupcům nositele ITI, kteří budou prezentovat jednotlivé body, Jiřímu Svobodníkovi, 

se vstupem Petry Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu ITI. 

 

Bod 1 - Aktuální informace o ITI  

J. Svobodník prezentoval informace ke stavu realizace integrované strategie ostravské 

aglomerace. 

 

V průběhu prezentace se k jednání se připojil rektor VŠB-TUO prof. V. Snášel.  Počet přítomných 

členů Řídicího výboru ITI vzrostl na 12 členů z celkových 14. 

 

Přítomní členové ŘV ITI:   12 členů  ze 14 (86% účast)                    ŘV je usnášeníschopný 
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P. Sojková prezentovala informace ke stavu předložených žádostí o podporu v rámci ZS ITI.  

 

J. Svobodník prezentoval aktualizovaný harmonogram výzev a specifické informace k vybraným 

připravovaným výzvám. 

V rámci připravované výzvy Předaplikační výzkum II.  z OPVVV informoval o tom, že se zvažuje 

omezení příjmu jednoho projektového záměru za organizaci. T. Macura vyzval přítomné rektory, zda 

mají nějaké připomínky. J. Lata  návrh na omezení jednoho záměru za organizaci akceptoval. Zároveň 

upozornil  na to, že integrace více oborů do jednoho záměru není reálná. 

 

Usnesení č.  67/12:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace dle přeloženého 

materiálu. 

 

 

Bod 2 -  Projednání záměrů v rámci výzvy č. 13 nositele ITI – Zvýšení 
zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením (OPZ) 

J. Krátká prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženému projektovému záměru 

a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů. 

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 

zdržení se hlasování.                                                                                       

 

Usnesení č.  68/12:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr 

ITIOVA/1.2.2/13/OPZ/45/0291  „Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné 

obory v ostravské aglomeraci“ přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje 

soulad projektového záměru „Příprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné 

obory v ostravské aglomeraci“ ITIOVA/1.2.2/13/OPZ/45/0291 se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru.  

 

Bod 3 -  Projednání záměrů v rámci výzvy č. 14 nositele ITI – Usnadnění vstupu 
na trh práce pro mladé (OPZ) 

J. Krátká prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům a 

návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.  

 

V. Snášel vznesl dotaz k záměru „Volba kariéry“, zda požadované finance vyprodukují pouze stovky 

rekvalifikantů. J. Krátká upřesnila počet klientů, kteří projdou tímto projektem. Z. Karásek dopřesnil 

informace ke stavu projektu obecně. J. Lata se dotázal, co se konkrétně s těmito rekvalifikanty bude 

dít, které dovednosti si budou osvojovat. J. Hudec a J. Krátká upřesnili, že se jedná především o 

měkké dovednosti a zároveň upozornili, že projekty z OPZ bohužel nesledují výsledky projektů, pouze 

výstupy projektových aktivit. 
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T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 

zdržení se hlasování.                                                                                       

 

Usnesení č.  69/12:  
Hlasování: 7 Pro  -  0 Proti  -   5 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr 

ITIOVA/1.1.3/14/OPZ/45/0290 „Volba kariéry“ přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň 

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru „Volba kariéry“ ITIOVA/1.1.3/14/OPZ/45/0290 se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 

Usnesení č.  70/12:  
Hlasování: 7 Pro  -  0 Proti  -   5 Zdržel se  

Řídící výbor vyzývá k doplnění projektový záměr Správný krok!!! ITIOVA/1.1.3/14/OPZ/45/0292 se 

závěry dle jejich vyhodnocení a stanovuje termín pro doplnění do 12. 4. 2018.  

 

Bod 4 -  Projednání záměrů v rámci výzvy č. 15 nositele ITI – Zvýšení 
zaměstnatelnosti osob s kumulací hendikepů (OPZ) 

J. Krátká prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům a 

návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.  

 

O. Rosenbergerová se dotázala, co bude s osobami z cílové skupiny, když jim skončí roční lhůta 

podporovaného zaměstnání. J. Krátká odpověděla, že projektový záměr počítá s umísťováním po 

jednom roce na volném pracovním trhu. Z. Karásek vysvětlil, že tento projekt vychází z praxe ze 

zahraničí. 

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 

zdržení se hlasování.                                                                                       

 

Usnesení č.  71/12:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr 

ITIOVA/1.1.3/15/OPZ/45/0293 „Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji“ 

přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru 

„Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravsko-slezském kraji“ se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Usnesení č.  72/12:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje pro projektový záměr „Kariéra po padesátce“  ITIOVA/1.1.3/15/OPZ 
/45/0294 nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu s podmínkami výzvy 
č. 15 nositele ITI. 
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Bod 5 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 11 
Technologie pro ITI ostravské aglomerace (OPPIK) 

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k opraveným předloženým projektovým 

záměrům a návrhu poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.  

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 

zdržení se hlasování.        

 

Usnesení č.  73/12:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se                                       

Řídicí výbor ITI konstatuje pro projektové záměry:  

1. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0225 - Modernizace strojního parku pro inovativní výrobu firmy 

Technomont Frýdek-Místek s.r.o. 

2. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0223 - Rozšíření výroby a modernizace firmy HP trend, s.r.o. 

3. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0216 - Nákup nového ekologického lakovacího boxu s 

příslušenstvím pro rozšíření výroby společnosti Hongik Technology, s.r.o. 

4. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0256 - Investiční záměr - Besta Trade s.r.o. - pořízení nových 

výrobních technologií 

5. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0230 - Nákup moderního vybavení montážního a servisního 

střediska zdvihací techniky 

6. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0246 - Rozšíření technologického vybavení pro speciální 

zpracování dřeva  

7. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0228 - Pořízení výrobní linky - technologických zařízení k výrobě 

vířivých van 

8. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0241 - Výroba a odborná repase řídících jednotek, 

turbodmychadel, čerpadel, vstřikovačů a servořízení 

9. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0236 - Pořízení horizontální vyvrtávačky pro zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy Auto-služby K&L s.r.o. 

10. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0268 - Rozšíření technologického vybavení společnosti Shape 

Steel a.s. 

11. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0263 - Nové technologie 4EVER 

12. ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0244 - Nové technologie Therma FM 

  nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 11 nositele 

ITI.  

 

Usnesení č.  74/12:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se                                       

Řídící výbor vyzývá k doplnění projektový záměr „Moderní technologie pro zahájení inovací výroby 

firmy S-Profit Opava s.r.o.“ ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0229 se závěry dle jeho vyhodnocení a 

stanovuje termín pro doplnění do 13. 4. 2018.  
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Bod 6 – Projednání záměrů v rámci výzvy č. 17 nositele ITI – Spolupráce - 
klastry (OPPIK) 

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k  předloženým projektovým záměrům 

a návrhu poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.  

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 

zdržení se hlasování.           

Střet zájmů nahlásil ke konkrétnímu záměru V. Snášel.  

 

Usnesení č.  75/12:  
Hlasování: 11 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se                                       

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje dva projektové záměry 

ITIOVA/2.3.1/17/OPPIK/216/0295  „Nízkonákladové technologie“ a ITIOVA/2.3.1/17/OPPIK/216/0296 

„Zvýšení efektivity čerpacích procesů“, přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI 

konstatuje soulad jednotlivých projektových záměrů (uvedených v souboru projektových záměrů) 

se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

pozn. Střet zájmu nahlásil V. Snášel  

 

Bod 7 - Organizační a různé                                                       

7.1 Žádost o změnu projektového záměru  

D. Mocek prezentoval Žádost o změnu projektového záměru „Inovativní léčebné metody 
pohybového aparátu v úrazové chirurgii“ - VŠB-TU Ostrava (ITIOVA/2.3.1/10/OPVVV/49/0192) 
 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 

zdržení se hlasování.                                               

Střet zájmů nahlásil V. Snášel.  

 

Usnesení č.  76/12:  
Hlasování: 11 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se                                       

Řídicí výbor souhlasí se změnou projektového záměru ITIOVA/2.3.1/10/OPVVV/49/0192  „Inovativní 

léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii“ dle předložené žádosti.  

pozn. Střet zájmu nahlásil V. Snášel  

 
7.2  Informace o pozici integrovaných nástrojů po roce 2020     

J. Hudec informoval o aktuálním vyjednávání pozice integrovaných nástrojů, zejména ITI pro další 
programové období. Změna proti stávající období spočívá ve sdružení všech fondů, i operačních 
programu do jednoho. Pokračuje snaha o upřesnění pozice ostravské aglomerace v administrativním 
členění ČR. 
T. Macura vysvětlil, že volných finance pro podporu v programech bude méně.  

  
T. Macura vyzval přítomné, zda nemají návrh k diskuzi. D. Sventek potvrdil informaci, že v květnu 
bude zveřejněn víceletý kohezní rámec. Pokles financí se prognózuje na 20%. Finance budou cílit více 
do méně rozvinutých regionů. Kvitoval snahu Ostravy o zařazení města jako metropolitní oblasti 
v rámci strategie regionálního rozvoje ČR  2021+.  
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Závěr 
T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídícího výboru ITI je plánováno na 24. května 2018, 

kdy se budou řešit záměry na rekonstrukce terminálů, silnic a vrácené projektové záměry.  

T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.  
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Předložené materiály k bodu 1 - 7 

3. Prezentace 

Seznam účastníků: 

Příjmení a jméno Organizace 

Členové/náhradníci Řídicího výboru s hlasovacím právem 

BUCZKOVÁ JANA Statutární město Frýdek–Místek 

FEBEROVÁ JANA Statutární město Havířov 

LATA JAN Ostravská univerzita 

MACURA TOMÁŠ Statutární město Ostrava 

MICHÁLEK JIŘÍ Vítkovice 

PALKOVSKÁ VĚRA Město Třinec 

RADVAN MARTIN Moravskoslezský kraj 

ROSENBERGEROVÁ OLGA Asociace Trigon 

SNÁŠEL VÁCLAV VŠB-TUO 

ŠRÁMKOVÁ MARTINA Statutární město Karviná 

TULEJA PAVEL Slezská univerzita v Opavě 

VÝTISK TOMÁŠ Ostrava, Krásné Pole 

Hosté 

SOJKOVÁ PETRA Magistrát města Ostravy Zprostředkující subjekt ITI 

PALIČKA VÁCLAV Koordinátor poradních skupin RSK/ITI 

SVENTEK DAVID Koordinátor poradních skupin RSK/ITI 

Manažeři ITI 

HUDEC JIŘÍ Magistrát města Ostravy 

KRÁTKÁ JANA Magistrát města Ostravy 

MOCEK DANIEL Magistrát města Ostravy 

SVOBODNÍK JIŘÍ Magistrát města Ostravy 

VDOLEČKOVÁ DAGMAR Magistrát města Ostravy 

 




