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

Datum jednání:  13. –  20. ledna 2021 

Program: 

1. Zpráva o plnění Strategie ITI integrované strategie ostravské aglomerace za období 1.7.-

31.12.2020, Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 

2. Harmonogram výzev 

3. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0658 „Řemeslná dílna v Korunce“, 
předkladatel: Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 
organizace 

4. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0659 „Modernizace počítačové učebny 
ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání“, předkladatel: 
Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace 

5. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0660 „Odborné učebny v CSVČ sv. Jana 
Boska v Havířově“, předkladatel: Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

6. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0661 „Venkovní učebna pro 
přírodovědné předměty se sociálním zázemím ve SLEZSKÉM VZDĚLÁVACÍM CENTRU – 
Mlynářově vile s využitím pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“, předkladatel: 
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. 

7. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0662 „Environmentální centrum - radost 
z poznání a Badatelský koutek“, předkladatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava, 
Ostrčilova 10, příspěvková organizace 

8. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0663 „Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v ZŠ a ŠD“, předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Václavovice, 
příspěvková organizace 

9. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0664 „Zvýšení kvality vzdělávání se 
zaměřením na digitalizaci a automatizaci“, předkladatel: Havířovsko-karvinský kovo klastr, 
z.s. 

10. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0665 „Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v SVČ Vratimov“, předkladatel: Středisko volného času Vratimov, příspěvková 
organizace 

11. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0666 „Volnočasové i-Studio“, 
předkladatel: Město Bohumín 

12. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0667 „Mobilní polytechnická vzdělávací 
laboratoř pro Opavsko“, předkladatel: Místní akční skupina Opavsko z.s. 

13. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0668 „ITCV – Integrované teritoriální 
centrum celoživotního vzdělávání pro oblast digitalizace“, předkladatel: Dolní oblast 
VÍTKOVICE, z.s. 
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14. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0669 „ITCV – Integrované teritoriální 
centrum celoživotního vzdělávání pro oblast přírodních věd“, předkladatel: Dolní oblast 
VÍTKOVICE, z.s. 

15. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0670 „ITCV - Integrované teritoriální 
centrum celoživotního vzdělávání pro oblast technických a řemeslných oborů“, předkladatel: 
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

16. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0671 „Centrum pro technické vzdělávání 
dětí od 6 - 15 let“, předkladatel: E-commerce & Tech cluster, z.s. 

17. Projednání návrhu přesunu volné alokace EU z výzvy Nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání III navýšením výzvy Nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III 

 
Dne 13. 1. 2021 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o 

projednání a následné korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu 

hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou ŘV z důvodu výjimečné situace celosvětové 

pandemie SARS CoV-2 a v této souvislosti vydaného nařízení vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Jedná se o podklady k materiálům – Zprávě o 

plnění strategie a přijatým projektovým záměrům (dále jen PZ) do výzvy Nositele ITI č. 44 Zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání III, které musely být projednány tak, aby Zpráva o plnění Strategie 

ITI a vyjádření ŘV ITI k jednotlivým PZ mohly být předloženy ŘO a předkladatelům do konce ledna 2021. 

Hlasování probíhalo ve dnech 13. 1. – 20. 1. 2021 pouze korespondenční formou. 

Zároveň bylo všem členům ŘV ITI nabídnuto online jednání ŘV ITI, které probíhalo 19. 1. 2021 od 14:30 

hod.  

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu PS ITI 

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni 

náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů od dne odeslání návrhu,  

tj. do 20. 1. 2021. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení 

korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem. 

Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV ITI 

elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování. 

Pokud usoudíte, že u některého z bodu jste ve střetu zájmu (jste zástupce organizace/zřizovatele, která 

do výzvy předložila projektový záměr), prosíme o zaškrtnutí pole “zdržel/a“. V jiném případě Vás 

prosíme o zaškrtnutí jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. Je nutné hlasování ke každému 

jednotlivému bodu zvlášť. K jednotlivým hlasováním je možno připojit i vlastní komentář.  

 

Úvod k bodu 1 a 2 

V tomto období se každoročně předkládá Zpráva o plnění Strategie ITI ostravské aglomerace. Součástí 

zprávy je plnění finančního plánu. S podrobnější informací a komentářem o plnění Strategie ITI budou 

členové seznámeni na online setkání 19. 1. 2021, prezentace bude posléze zaslána členům ŘV ITI.  

Harmonogram výzev je upraven na základě skutečného plnění a vyhlašování výzev Nositele ITI. 

Upravený harmonogram je součástí podkladů zaslaných s tímto dokumentem.  
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Bod 1 – Zpráva o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za 

období 1. 7. 2020 - 31. 12. 2020, Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 

2014-2020 

 
Důvodová zpráva: 

Předmětem předložené změny Strategie ITI je úprava finančního plánu ve specifických cílech IROP 

v jednotlivých letech. Důvodem úpravy není navýšení ani snížení příspěvku ERDF, ale požadavek ŘO 

IROP na aktualizaci ročních finančních plánů s ohledem na skutečné čerpání v letech 2018 a 2019 a s 

ohledem na výhled čerpání v následujících letech. 

 
Zpráva o plnění Strategie ITI a upravený finanční plán Strategie ITI ostravské aglomerace je přílohou č. 
1 tohoto materiálu. 

 

Usnesení č. 304/38 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 1. 
7. 2020 - 31. 12. 2020 dle předloženého materiálu. 

 
Usnesení č. 305/38 

Řídicí výbor ITI schvaluje Změnu Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020, spočívající 
v aktualizaci Finančního plánu IROP. 

 

Bod 2 – Harmonogram výzev 
 

Harmonogram výzev je přílohou č. 2 předloženého materiálu. 

 
Usnesení č. 306/38 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace. 

 
Úvod k bodu 3-16 

 
Dne 7. 12. 2020 byl ukončen příjem PZ do výzvy Nositele ITI č. 44 zaměřené na podporu zájmového, 

neformálního a celoživotního vzdělávání III. Alokace výzvy je 80 mil. Kč z EU.  

Výzva podporuje modernizace, rekonstrukce odborných učeben a nákup vybavení v souladu 

s klíčovými kompetencemi (dále jen KK) dle IROP: 

− přírodní vědy 

− technické a řemeslné obory, 

− práce s digitálními technologiemi. 

 

Podmínky byly nastaveny tak, že: 

uznatelnými výdaji jsou rekonstrukce, modernizace (včetně stavebních prací) odborných učeben, 

nákup vybavení, pořízení konektivity. Dále musí PZ řešit alespoň minimální rozsah bezbariérovosti, ale 

pouze v rámci neuznatelných výdajů. 

file:///C:/Users/kratkaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/RM_ZM/RM%20200929%20-%20výzva%20ZNCV%20III%20+%20SŠ%20III/v_44_nositel%20ITI%20OVA_ZNCV%20III_final%2021_9_20_DV.pdf
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V rámci této výzvy nejsou podporovány stavební úpravy odborných učeben a pořízení vybavení: 

kuchyněk, šicích, keramických a výtvarných dílen a kroužků zaměřujících se na pěstitelství a 

chovatelství. 

 

Hlavní aktivity/kroužky musí být organizovány celoročně, ale i nad rámec hodinového fondu kroužků 

(např. workshopy, příměstské tábory). Pro zajištění větší efektivity musí být hlavní aktivity/kroužky 

naplánovány na minimálně dvě po sobě jdoucí období. 

 

Výstupy PZ mohou být použity i na celoživotní vzdělávání, ale pouze omezeně, maximálně 30 % 

k vzdělávání zájmovému a neformální. 

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu je stanoveno na 30. 6. 2023. 

 

Výzva je nastavena tak, že Řídicí výbor ITI může udělit souhlasné stanovisko až do výše 120 % stanovené 

alokace, tzn. až do 96 mil. Kč.  

Do této výzvy bylo předloženo 14 PZ s celkovým požadavkem na alokaci z EU 88 mil. Kč, tzn. byla 

splněna podmínka výzvy 120 %, viz výše. 

 

V rámci vzájemného srovnání všech PZ byla hodnocena plánovaná frekvence využití dotovaných 

prostor. Projektům bylo na základě doložených informací z přílohy PZ Tabulka s výčtem aktivit 

stanoveno sumární číslo frekvence (sloupec K v tabulce Vyhodnocení souboru PZ výzva 44). Vzhledem 

k tomu, že celkový požadavek předložených PZ nepřekročil 120 % alokace, není nutné jednotlivé PZ 

seřazovat dle výsledné hodnoty výčtu aktivit. Pro ilustraci jsou ale obsahem přílohy č. 15 Vyhodnocení 

souboru PZ. 

 

V rámci posouzení se ale ukázaly u některých PZ nedostatky, tyto PZ byly na základě posouzení 

manažera ITI znovu otevřeny a předkladatelé byli vyzváni k opravě nebo dopracování jejich PZ.  

Byli to: 

1. ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0659 „Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila 
Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání“ předkladatele Základní škola Dany a 
Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace 

2. ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0668 „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního 
vzdělávání pro oblast digitalizace“ předkladatele Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

3. ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0669 „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního 
vzdělávání pro oblast přírodních věd“ předkladatele Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

4. ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0670 „ITCV - Integrované teritoriální centrum celoživotního 
vzdělávání pro oblast technických a řemeslných oborů“ předkladatele Dolní oblast 
VÍTKOVICE, z.s. 

5. ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0671 „Centrum pro technické vzdělávání dětí od 6 - 15 let“, 
předkladatele E-commerce & Tech cluster, z.s. 

 

Znovu předložit opravené nebo dopracované PZ měli předkladatelé do pondělí 21. 12. 2020, což všichni 

učinili. Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region korespondenčně hlasovala k předloženým 

PZ ve dnech 4. 1. - 11. 1. 2021, dne 5. 1. proběhlo online setkání členů PS, ze kterého vzešla potřeba 

prezentace záměru předkladatele ECT cluster, z.s. Prezentace proběhla dne 7. 1. Do 11. 1. 2021 

hlasovala většina členů poradní skupiny. Komentáře k jednotlivým předloženým PZ jsou v dokumentu 

umístěny jednotlivě v bodech. 
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Bod 3 – Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0658 „Řemeslná dílna v Korunce“, předkladatel: Středisko volného času 
Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 

 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel předložil PZ do výzvy. V rámci předloženého PZ řeší vznik nové polytechnické učebny. Jsou 

naplánovány i stavební úpravy, které ale nepodléhají stavebnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), je doloženo vyjádření příslušného 

stavebního úřadu. Většina požadované dotace bude použita na nákup vybavení.  V učebně po realizaci 

projektu v ní budou probíhat dva kroužky (příloha č. 1 předloženého PZ).  

 
Projektový záměr, posouzení PZ poradní skupinou jsou přílohou č. 3 předloženého materiálu.  
 
Návrh manažera ITI: 

Projekt je možno podpořit, je nastaven reálně a efektivně. Náplně kroužků dostatečně popsány. 
 
Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 307/38 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Řemeslná dílna v Korunce“, 
ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0658 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy 
č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské 
aglomerace dle předloženého projektového záměru. 
 

Bod 4 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0659 „Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, 
pro rozvoj zájmového vzdělávání“, předkladatel: Základní škola Dany a Emila 
Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace 

 
Důvodová zpráva: 

PZ se zaměřuje na nákup vybavení ICT techniky do PC učebny a zařízení serverovny. Základní škola se 

specializuje na výuku a pořádání zájmových kroužků, které již v dnešní době jsou na vyšší úrovni, než 

je běžné. Již v minulosti byl žadatel velmi úspěšný se svými žáky, kteří založili startup Renderwaves 

s.r.o.  Ten založili její absolventi a dnes poskytují své znalosti stávajícím žákům. Jak žadatel uvádí, 

podařilo se mu realizovat několik projektů s mezinárodním ohlasem, viz pole Zdůvodnění PZ v těle 

projektového záměru. Díky jednomu z nich se dostali do akceleračního program US-MAC v Silicon 

Valey. V nově vybavené učebně bude probíhat 5 kroužků.  

V PZ byl nalezen formální nedostatek – nebylo specifikováno financování nákupu schodolezu. 

Předkladatel byl vyzván k opravě, kterou v požadovaném termínu provedl.  
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Projektový záměr ve verzi 2 po přepracování, posouzení PZ poradní skupinou, výzva k přepracování jsou 
přílohou č. 4 předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

Projekt je možno podpořit, je zajímavý a z pohledu manažera přínosný. Náplně kroužků dostatečně 

popsány.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 308/38:  

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila 
Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0659 přispívá 
k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 
projektového záměru. 

 
Bod 5 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III  ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0660 „Odborné učebny v CSVČ sv. Jana Boska v Havířově“, předkladatel: 
Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 

 
Důvodová zpráva: 

Předkladatelem je církevní středisko volného času v Havířově, které má dvě budovy. Na Šumbarku a 

Městě. PZ je zaměřen na modernizaci 2 odborných učeben pro ICT kroužky a robotiku s 3D tiskem. 

Počítá s drobnými stavebními úpravami a nákupem vybavení. Bezbariérovost je řešena v souladu 

s podmínkami výzvy. V učebnách je plánováno 8 kroužků. 

 
Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 5 předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

Projekt je možno podpořit, je nastaven reálně a efektivně.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

 

Usnesení č. 309/38: 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Odborné učebny v CSVČ sv. Jana Boska v Havířově“, 

ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0660 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy 

č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 



 

Zápis 
  

 

Bod 6 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0661 „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím ve 
SLEZSKÉM VZDĚLÁVACÍM CENTRU – Mlynářově vile s využitím pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání“, předkladatel: SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ 
CENTRUM s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel v současnosti realizuje projekt Slezské vzdělávací centrum – Mlynářova vila, který byl 

podpořen z výzvy Nositele ITI č. 22 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Nově předloženým 

PZ chce výše realizovaný projekt rozšířit o kroužky zaměřené na přírodní vědy, které v původním 

projektu neřeší. V rámci PZ je plánována realizace venkovní přírodovědné učebny, v které jsou 

pánovány 2 kroužky. Dále je plánován nákup vybavení do této učebny. V souvislosti s výše zmíněným 

již realizovaným projektem je plánován nákup dalšího vybavení pro polytechniku, která je předmětem 

projektu Mlynářova vila. V rámci toho dojde k rozšíření o 1 další kroužek.  

 
Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 6 předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

PZ je možno podpořit. Je nastaven reálně.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 310/38: 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se 
sociálním zázemím ve SLEZSKÉM VZDĚLÁVACÍM CENTRU – Mlynářově vile s využitím pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0661 přispívá k naplnění Strategie ITI 
ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a 
konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Bod 7 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0662 „Environmentální centrum - radost z poznání a Badatelský koutek“, 
předkladatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 
příspěvková organizace 

 
Důvodová zpráva: 
Předložený PZ řeší modernizaci 2 odborných učeben v základní škole zaměřené na přírodní vědy. Počítá 

s drobnými stavebními úprava, které nespadají pod stavební zákon a nákupem vybavení pro 3 kroužky. 

Podmínka bezbariérovosti je již splněna a v PZ nebude tudíž řešena.  

  
Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 7 předloženého materiálu.  
 

 



 

Zápis 
  

 

Návrh manažera ITI:  

Projekt je možno podpořit, je nastaven reálně a efektivně. Náplně kroužků dostatečně popsány.   

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 311/38: 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Environmentální centrum - radost z poznání a 
Badatelský koutek“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0662 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 
aglomerace v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje soulad 
se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 
Bod 8 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0663 „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ a ŠD“, předkladatel: 
Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace 
 
Důvodová zpráva: 
Předmětem tohoto projektu je nákup vybavení pro jednu odbornou učebnu pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory a práci s digitálními technologiemi. Stavební úpravy nejsou plánovány. 
Bezbariérovost nemusí být řešena, škola již plně bezbariérová je. V současnosti škola nabízí kroužky, 
ale se zaměřením převážně na pohyb, případně jazykové kompetence, či deskové hry. Nově plánované 
kroužky v současnosti pro žáky zcela chybí. Je plánováno 10 kroužků. 
 

Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 8 předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

Projekt je nastaven reálně a efektivně. Popis náplní kroužků je velmi pěkný a je zřejmé, že jejich náplň 

je promyšlená.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

 

Usnesení č. 312/38: 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ a 
ŠD“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0663 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci 
výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií ITI 
ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 

 
 
 
 



 

Zápis 
  

 

Bod 9 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0664 „Zvýšení kvality vzdělávání se zaměřením na digitalizaci a automatizaci“, 
předkladatel: Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel PZ realizuje projekt Vzdělávací institut kovo-průmysl 4.0 z výzvy Nositele ITI č. 22 pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Předkladatelem je cluster strojírenských podniků. 
Předložený PZ chce poukázat na samotnou podstatu pojmu Průmysl 4.0 a v rámci PZ chce vybodovat 
laboratoř se speciálními softwary a systémy – podnikové informační systémy ERP + MES + CMMS, 
čtečky a tiskárny čárových kódů apod. Bezbariérovost není předmětem projektu. Deklaruje, že po 
ukončení realizace budou probíhat 4 kroužky.  
 

Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 9 předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

Nastavení frekvence aktivit je neefektivní a obsah vzdělávání cílený na celoživotní vzdělávání – 

vzdělávání zaměstnanců firem v clusteru. Výzva není určena pro čistě celoživotní vzdělávání. Dle 

manažera ITI obsahová náplň kroužků není pro žáky atraktivní. Manažer navrhuje předložený PZ 

nepodpořit.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat nesoulad. 

 

Usnesení č. 313/38: 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr  „Zvýšení kvality vzdělávání se zaměřením na 
digitalizaci a automatizaci“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0664 nepřispívá k naplnění Strategie ITI 
ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a 
konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  
 

Bod 10 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0665 „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v SVČ Vratimov“, 
předkladatel: Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace 

 
Důvodová zpráva: 

Dům dětí a mládeže ve Vratimově předložil požadavek na modernizace dvou odborných učeben a 
skladu pomůcek, včetně nákupu vybavení pro 28 kroužků v klíčových kompetencích přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. SVČ Vratimov je jedinou organizací 
poskytující zájmové vzdělávání pro děti ve Vratimově a zároveň je spádovou oblastí pro široké okolí. 
Stavební úpravy jsou plánovány, předložena byla povinná příloha výzvy – žádost o stavební povolení. 
Žadatel v průběhu posouzení PZ zaslal žádost o změnu – změna názvu organizace předkladatele.   
 
Projektový záměr, posouzení manažera ITI a žádost o změnu jsou přílohou č. 10 předloženého 
materiálu.  

 



 

Zápis 
  

 

Návrh manažera ITI:  

Projekt je možné podpořit. PZ je nastaven reálně a efektivně. Náplně kroužků dostatečně popsány.   

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad 

 

Usnesení č. 314/38: 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v SVČ 
Vratimov“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0665 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 
v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií 
ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

  

Bod 11 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0666 „Volnočasové i-Studio“, předkladatel: Město Bohumín 

 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel v domě dětí a mládeže chce realizovat 4 odborné učebny. V těchto odborných učebnách 
jsou naplánovány drobné stavební úpravy. Dále chce předkladatel nakoupit potřebné vybavení pro 8 
kroužků v klíčových kompetencích práce s digitálními technologiemi. Toto zařízení je jediným zařízením 
v rámci města Bohumín. 
 
Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 11 předloženého materiálu.  

 
Návrh manažera ITI:  

Projekt je možné podpořit. PZ je nastaven reálně a efektivně. Náplně kroužků dostatečně popsány.   

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 315/38: 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Volnočasové i-Studio“, 
ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0666 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy 
č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské 
aglomerace dle předloženého projektového záměru. 
 

Bod 12 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0667 „Mobilní polytechnická vzdělávací laboratoř pro Opavsko“, 
předkladatel: Místní akční skupina Opavsko z.s. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatelem je Místní akční skupina Opavsko, která bude organizovat mobilní učebnu (kroužky pro 

10 základních škol) na Opavsku. Projekt je zaměřen na nákup elektro auta na převoz pořízeného 

pokročilého vybavení polytechnické dílny. Vybavení je také součástí projektu a bude nástavbou na již 



 

Zápis 
  

 

existující stávající vybavení, které již v současnosti nabízejí kroužky škol. Koncepce kroužků je odlišná 

od běžné praxe, na ZŠ Raduň bude uskladněno vybavení včetně elektro auta a budou tam stabilně 

probíhat 2 kroužky, stejné kroužky pak budou rotovat na dalších 9 základních školách.   

 
Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 12 předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

Projektový záměr je v rámci území ITI unikátní. Je možné jej podpořit. Nastaven je efektivně.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

 

Usnesení č. 316/38: 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Mobilní polytechnická vzdělávací laboratoř pro 
Opavsko“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0667 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 
v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií 
ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Bod 13 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66 
/0668 „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního vzdělávání pro 
oblast digitalizace“, předkladatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel plánuje vznik nových výukových programů pro zájmové kroužky založených na virtuální, 

rozšířené a kombinované realitě. V projektu je řešen nákup vybavení pro 10 kroužků. Svět techniky, 

který poskytne zázemí je již bezbariérově přístupný.    

 

Projektový záměr ve verzi 2, posouzení manažera ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 13 
předloženého materiálu.  

 
Návrh manažera ITI:  

Popis vybavení nebyl původně dostatečně popsán, dále byl text koncipován tak, že nebylo možné 

vyloučit riziko veřejné podpory. Z tohoto důvodu byl žadatel vyzván k úpravě PZ. Do požadovaného 

data byl projektový záměr znovu předložen. Nákup pořizovaného vybavení byl rozšířen, byla vysvětlena 

souvislosti s expozicemi a rozdělení pro platící a neplatící zákazníky. V rámci projektů jde o unikátní 

aktivity.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 317/38: 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního 
vzdělávání pro oblast digitalizace“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0668 přispívá k naplnění Strategie ITI 



 

Zápis 
  

 

ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a 
konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 
 

Bod 14 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0669 „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního vzdělávání pro 
oblast přírodních věd“, předkladatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel plánuje vznik nových výukových programů pro zájmové kroužky založených na virtuální, 
rozšířené a kombinované realitě. V projektu je řešen nákup vybavení pro 11 kroužků v souladu 
s klíčovou kompetencí přírodní vědy. Svět techniky, který poskytne zázemí je již bezbariérově 
přístupný.    
 
Projektový záměr ve verzi 2, posouzení manažera ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 14 
předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

Popis vybavení nebyl původně dostatečně popsán, dále byl text koncipován tak, že nebylo možné 

vyloučit riziko veřejné podpory. Z tohoto důvodu byl žadatel vyzván k úpravě PZ. Do požadovaného 

data byl projektový záměr znovu předložen. Nákup pořizovaného vybavení byl rozšířen, byla vysvětlena 

souvislosti s expozicemi a rozdělení pro platící a neplatící zákazníky. V rámci projektů jde o unikátní 

aktivity. 

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 318/38:  

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního 
vzdělávání pro oblast přírodních věd“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0669 přispívá k naplnění Strategie 
ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a 
konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Bod 15 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0670 „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního vzdělávání pro 
oblast technických a řemeslných oborů“, předkladatel: Dolní oblast 
VÍTKOVICE, z.s. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel plánuje vznik nových výukových programů pro zájmové kroužky založených na virtuální, 
rozšířené a kombinované realitě. V projektu je řešen nákup vybavení pro 11 kroužků v souladu 
s klíčovou kompetencí přírodní vědy. Svět techniky, který poskytne zázemí je již bezbariérově 
přístupný.    
 
Projektový záměr ve verzi 2, posouzení manažera ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 15 
předloženého materiálu.  



 

Zápis 
  

 

 

Návrh manažera ITI:  

Popis vybavení nebyl dostatečně popsán, dále byl text koncipován tak, že nebylo možné vyloučit riziko 

veřejné podpory. Z tohoto důvodu byl žadatel vyzván k úpravě PZ. Do požadovaného data byl 

projektový záměr znovu předložen. Nákup pořizovaného vybavení byl rozšířen, byla vysvětlena 

souvislosti s expozicemi a rozdělení pro platící a neplatící zákazníky. V rámci projektů jde o unikátní 

aktivity. 

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Usnesení č. 319/38:  

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITCV – Integrované teritoriální centrum celoživotního 
vzdělávání pro oblast technických a řemeslných oborů“, ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0670 přispívá 
k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání III a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 
projektového záměru. 
 

Bod 16 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/ 
0671 „Centrum pro technické vzdělávání dětí od 6 - 15 let“, předkladatel: E-
commerce & Tech cluster, z.s. 
 

Důvodová zpráva: 
Předkladatelem je také cluster stejně jako Havířovsko karvinský kovo cluster. Na rozdíl od výše 

zmíněného předkladatele ECT cluster chce realizovat klasické zájmové kroužky pro žáky. Kroužky 

spadají do klíčové kompetence práce s digitálními technologiemi. Naplánovány jsou stavební úpravy 

za účelem vzniku 3 odborných učeben a nákup vybavení. Stavební povolení ani ohlášení dle vyjádření 

stavebního úřadu není potřeba. Výdaje na bezbariérovost jsou plánovány z nezpůsobilých výdajů.  

 
Projektový záměr ve verzi 2, posouzení manažera ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 16 
předloženého materiálu.  
 

Návrh manažera ITI:  

Projektový záměr je nastaven reálně. V rámci posouzení manažera ITI byl žadatel vyzván k opravě PZ. 

Do požadovaného termínu žadatel PZ znovu zaslal s úpravami. Bohužel z jedné z úpravy vzešly 

pochybnosti. 

Pozn.: V původním textu PZ je uvedena lokalizace na ul. Nerudova bez č.p. ve Vítkovicích. Manažer 

chtěl přesnou adresu. Žadatel ale v novém znění (verzi č. 2) uvádí jinou adresu. Obránců míru 863/7, 

Vítkovice.  

Na online jednání členů PS, které se konalo 5.1.2021 se členové shodli, že pro posouzení předloženého 

PZ je nutné, aby předkladatel svůj PZ prezentoval. Online prezentace proběhla 7.1.2021. Na základě 

představení PZ předkladatelem bylo rozhodnuto, že do podkladového materiálu s hlasovací listinou 

budou navřena dvě variantní řešení: varianta a) doporučení Řídicímu výboru ITI udělit soulad 



 

Zápis 
  

 

předloženému PZ bez dalších úprav; varianta b) doporučení Řídícímu výboru ITI udělit nesoulad 

předloženému PZ, viz níže návrhy usnesení, ke kterým se mohou jednotliví členové přiklonit a hlasovat. 

 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat nesoulad. Hlavní aktivity/kroužky nejsou naplánovány reálně s ohledem na 

možnosti a potřeby cílové skupiny v rámci území města. Vedení kroužků (pedagogická podpora) staví 

na dobrovolné spolupráci s partnery, hodnoty, se kterými pracuje, jsou dlouhodobě neudržitelné. 

 

Usnesení č. 320/38:  

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Centrum pro technické vzdělávání dětí od 6 - 15 let“, 
ITIOVA/1.1.1/44/IROP/66/0671 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci 
výzvy č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III a konstatuje  nesoulad se Strategií ITI 
ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 

Bod 17 - Projednání návrhu přesunu volné alokace EU z výzvy Nositele ITI č. 44 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání III navýšením výzvy Nositele ITI 
č. 45 Střední a vyšší odborné školy III 
 

Důvodová zpráva: 

V případě nevyčerpání celé alokace EU, tzn. 80 mil. Kč je možné navýšit alokaci výzvy Nositele ITI č. 45 

Střední a vyšší odborné školy III, která bude ukončena 7.1.2021 a u niž se čeká větší požadavek na 

alokaci EU, než jsou dostupné finanční prostředky. Dle metodiky ŘO IROP nebude již možné vyhlásit 

další výzvu, i v případě nevyčerpaných finanční prostředků přidělených ITI ostravské aglomerace do SC 

2.4 pro vzdělávání. O případnou nevyčerpanou alokaci by ITI ostravské aglomerace přišlo. 

 

Návrh manažera ITI:  

Navrhujeme nevyčerpané prostředky z alokace 80 mil. Kč ve výzvě Nositele ITI č. 44 Zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání přesunout a navýšit tak alokaci výzvy Nositele ITI č. 45 Střední a 

vyšší odborné školy III, kde je očekáváná velká poptávka ze strany středních a vyšších odborných škol 

za účelem efektivního využití stanovené celkové alokace EU ve Strategii ITI ostravské aglomerace.  

 

Návrh poradní skupiny: 

Souhlasí 

 

Usnesení č. 321/38:  

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí s přesunem volných finančních prostředků alokace EU výzvy Nositele ITI č. 44 

Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a navýšením alokace EU výzvy Nositele ITI č. 45 Střední 

a vyšší odborné školy III.  

 

Přílohy podkladu: 

1. Zpráva o plnění Strategie ITI ostravské aglomerace, finanční plán 

2. Harmonogram výzev 

3. - 16. Projektový záměr, posouzení manažera ITI 



 

Zápis 
  

 

17. Vyhodnocení souboru PZ  

18. Další informace k výzvě 44 – text výzvy, opatření ITI 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Dagmar Vdolečková ……………………………………. 

 

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA ……………………………………. 

 

 


