Zápis z jednání
1. jednání Řídícího výboru Integrované teritoriální investice (ITI) pro
ostravskou aglomeraci 2014-2020
Datum jednání:
Místo jednání:

2. července 2015, 14:00 – 16:30 hod.
hotel Mercury, Ostrava

Program:
1) Ustavení ŘV - Statut a Jednací řád Řídícího výboru ITI
2) Strategie ITI
3) Vymezení území ostravské aglomerace
4) Vztah RSK a ŘV ITI
5) Projekty poradních skupin RSK a ITI
Přítomní členové ŘV:

14 (100% účast)

ŘV byl usnášení schopen.

T. Macura přivítal účastníky, uvedl jednání a stručně informoval o situaci vyjednávání alokace pro ITI
Ostravsko u jednotlivých řídících orgánů.
V. Palička představil program jednání.
D. Konczyna představil kontext Strategie ITI v území.

Bod 1 – Ustavení Řídícího výboru ITI
•

Základní informace k implementaci integrovaných teritoriálních investic a roli ŘV ITI

J. Hudec představil základní informace k implementaci integrovaných teritoriálních investic a roli ŘV
ITI dle metodiky MMR. V. Gelnar reagoval na představený systém upozorněním, že není vhodným
pro implementaci nástroje ITI, ŘV a poradní skupiny by měly být iniciátorem vhodných projektů a
neomezovat se pouze na projekty, které přicházejí od předkladatelů. K připomínce se připojil J. Rafaj.
D. Sventek doplnil, že výsledný systém by měl být kombinací obou přístupů – jak klasického dle
metodiky MMR, tak inovativního, kdy ŘV bude iniciátorem strategických záměrů.
•

Projednání Statutu ŘV ITI a Jednacího řádu ŘV ITI

J. Hudec upozornil na změnu v Jednacím řádu oproti podkladům zaslaným členům ŘV. Článek 7.5
nově zní „K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů
Řídicího výboru s hlasovacím právem“. Nikoliv původně „většina hlasujících členů“. Změna je
vyvolána novým metodickým pokynem řídícího orgánu.
•

Hlasování o schválení Statutu ŘV ITI a Jednacího řádu ŘV ITI

Hlasování: 14 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 1/1: Schválení Statutu Řídícího výboru Integrované územní investice ostravské
metropolitní oblasti a Jednacího řádu Řídícího výboru Integrované územní investice ostravské
metropolitní oblasti.
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Bod 2 – Priority a alokace ITI Ostravsko
•

Pozice ITI Ostravsko ve vyjednávání s řídícími orgány operačních programů

D. Konczyna informoval o přístupu jednotlivých řídících orgánů k využití integrovaných nástrojů ITI a
o vymezených alokacích operačních programů pro ITI.
M. Novák – kraje i nadále vyvíjejí společný tlak na zvyšování alokací pro ITI, spatřují ve využití
nástroje jednu z priorit programového období 2014 – 2020.
T. Macura – hrozí narušení dohody metropolitních oblastí o rozdělení alokací z důvodu dodatečného
nesouhlasu olomoucké aglomerace. V ITI v pražské metropolitní oblasti se řeší možná změna
nositele.
•

Projednání strategického zacílení ITI Ostravsko

D. Konczyna představil strategické cíle a zaměření jednotlivých opatření.
J. Rafaj informoval o jednání Tripartity, které řešilo zacílení operačních programů a jejich potřebné
změny. Tripartita podporuje využití integrovaných nástrojů v operačních programech.
J. Kania navrhl změnu názvu opatření 1.1.1 nově na „vytvoření podmínek pro zaměstnání
v humanitních, technických a přírodovědných oborech.“
I. Vondrák navrhl v rámci aglomerace podporovat specifické vzdělávání, a to především v technických
oborech, ostatní typy vzdělávání mohou být financovány prostřednictvím jiných nástrojů.
J. Krist souhlasil s rozšířením opatření o přírodovědné obory.
T. Macura souhlasil s I. Vondrákem o potřebě specializace podpory nástroje ITI na technické
vzdělávání s tím, že humanitní vzdělání bude podporováno v rámci ostatních zdrojů.
D. Sventek doplnil, že v rámci OP jsou podporovány 4 oblasti vzdělávání: technické, přírodovědné, IT
a jazyky.
Závěr: doplnění opatření o přírodovědné vzdělání. IT a jazykové vzdělání je součástí klíčových
přenositelných kompetencí (viz opatření 1.1.2).
•

Hlasování o schválení strategického zacílení Strategie ITI Ostravsko s doplněním o specifikaci
typu podporovaného vzdělávání

Hlasování: 14 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 2/1: Schváleno zacílení Strategie ITI se změnou názvu opatření 1.1.1. „Vytvoření
podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných
oborech.“

Bod 3 – Vymezení území Ostravské aglomerace
•

Metodika vymezení území pro ITI Ostravské aglomerace

O. Dostál představil metodiku vymezení a vznik finálního vymezení území na základě definování 9
center dojížďky, vzdělanostního indexu a zaměstnanosti v High-Tech sektoru.
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•

Projednání vymezení území

I. Vondrák vznesl dotaz, zda oblastem mimo vymezené území je definitivně zamezeno čerpání
v rámci nástroje ITI.
Dle D. Konczyny je možné, aby byl přijatelný i projekt mimo území, ale s jednoznačným dopadem na
území aglomerace, případně účelové rozšíření území.
Dle J. Krista chybí ve vymezeném území města Dolní Benešov a Branka se silnými zaměstnavateli, tj.
potenciálními příjemci pomoci.
D. Sventek a J. Michálek navrhují respektovat data a vymezené území s možností individuálního
přesahu jednotlivých projektů.
•

Hlasování o schválení vymezení území

Hlasování: 14 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 3/1: Schváleno vymezení území ITI dle předloženého materiálu s možností přesahu
mimo území v individuálních případech projektů, které mají významný dopad na naplňování cílů
strategie ITI.

Bod 4 – Prosazování společných priorit ITI Ostravsko a RSK MSK
•

Představení role Regionální stále konference Moravskoslezského kraje (RSK) a vztahu k ŘV ITI

D. Sventek představil praktické propojení ITI a RSK a účelné sdílení jejich struktur předsednictva a
poradních skupin. Představil jednotlivé poradní skupiny, jejich předsedy a témata, která řeší.
Informoval o dosavadní práci v rámci přípravy Regionálního akčního plánu (RAP), jeho zacílení do
jednotlivých témat, absorpční kapacitě v jednotlivých operačních programech.

Bod 5 - Projekty poradních skupin RSK a ITI
•

Prezentace projektů poradních skupin (PS) RSK a ITI

o PS Podnikavější region (podnikání a výzkum)
Za předsedu PS M. Dudu prezentoval informace z PS Z. Karásek. PS definovala tří klíčové problémy,
na které se chce zaměřit. Zazněly informace o absorpční kapacitě a typových projektech
v jednotlivých oblastech.
o PS Vzdělanější a zaměstnanější region (vzdělávání a zaměstnanost)
Z. Karásek představil, jaké problémy na trhu práce si definovala PS.
J. Rafaj připomněl důležitý problém nesouladu kvalifikace pracovní síly a potřeb trhu práce.
Z. Karásek poznamenal, že na tento problém budou reagovat právě připravované projekty. Zároveň
představil další konkrétní připravované a typové projekty.
Na dotaz L. Macury, jak bude probíhat příprava MAP (Místních akčních plánů), odpověděl J. Hudec,
že metodika MAP ještě není definitivní a jeho příprava bude probíhat na úrovni ORP s informací, že
je záměrem, aby na úrovni ITI proběhla příprava jednotného vzoru MAP, která by byla použita
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v jednotlivých ORP. J. Krist poznamenal, že nastavená metodika MAP je velmi složitá a v praxi těžko
proveditelná.
o PS Přívětivější region (životní prostředí, kultura a cestovní ruch, udržitelná doprava)
R. Misiaček informoval o tématech RSK překrývajících se s ITI, a to zejména životní prostředí, včetně
nakládaní s odpady.
o PS Vybavenější region (sociální služby, zdravotnictví, doprava)
V. Gelnar představil témata PS. Jediný překryv s ITI je v silniční infrastruktuře, která je v působnosti
MSK.
J. Krist se dotazoval, proč není řešena příprava vysokorychlostní vlakové cesty, ale jen vodní cesty.
D. Sventek odpověděl, že důvodem je zacílení OP.

Diskuse a závěrečné usnesení Řídícího výbor ITI
M. Novák vyzval členy ŘV k tlaku na ŘO s požadavkem na větší alokace pro ITI a zacílení OP dle
potřeb definovaných strategiemi.
Hlasování: 14 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Usnesení č. 4/1: „Řídící výbor Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 20142020 vyzývá a žádá řídící orgány operačních programů ESIF o reflektování strategických priorit
ostravské metropolitní oblasti v rámci zacílení operačních programů a o poskytnutí vyšší finanční
alokace pro řešení problémů a potřeb v území ostravské aglomerace prostřednictvím
integrovaného nástroje ITI Ostravsko.“

Úkoly:
1. Vytipovat potřeby ostravské aglomerace a k nim iniciovat jednotlivé významné projekty.
Zodpovědnost: experti poradních skupin RSK a ITI
Termín:
příští jednání ŘV
Příští jednání ŘV je plánováno v průběhu září 2015.
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Seznam účastníků:
Příjmení a jméno

Organizace

Pověřen k účasti
za člena

Členové řídícího výboru s hlasovacím právem
LATA Jana

HÁJEK ROMAN

Ostravská univerzita

HALÁTEK DALIBOR

Statutární město Opava

OSINA PAVEL

Statutární město Frýdek-Místek

KAJZAR JIŘÍ

KANIA JAROSLAV

Slezská univerzita

TULEJA Pavel

KARÁSEK ZDENĚK

RPIC-VIP, s.r.o.

KRIST JIŘÍ

MAS Opavsko

MACURA LUMÍR

Město Bohumín

MACURA TOMÁŠ

Statutární město Ostrava

MICHÁLEK JIŘÍ

Dolní oblast Vítkovice

NOVÁK MIROSLAV

KÚ Moravskoslezský kraj

PAWLAS DANIEL

Statutární město Havířov

RAFAJ JAN

ArcelorMittal

VONDRÁK IVO

VŠB-TUO

WOLF JAN

Statutární město Karviná

VÍCHA PETR

Stálí hosté řídícího výboru bez hlasovacího práva
DOSTÁLOVÁ KATEŘINA

ÚRR Moravskoslezsko

HUDEC JIŘÍ

Statutární město Ostrava

PALIČKA VÁCLAV

Statutární město Ostrava

SVENTEK DAVID

BeePartner a.s.

Přizvaní hosté bez hlasovacího práva
DOSTÁL ONDŘEJ

ÚRR Moravskoslezsko

GELNAR VLADIMÍR

ÚRR Moravskoslezsko

KONCZYNA DANIEL

ÚRR Moravskoslezsko

KOZÁKOVÁ PAVLA

Statutární město Ostrava

KRÁTKÁ JANA

Statutární město Ostrava

MISIAČEK RADIM

Raddit Consulting

TORÁČOVÁ DENISA

KÚ Moravskoslezský kraj

Zapsala:

Ing. Jana Krátká

Schválil:

Ing. Tomáš Macura, MBA
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