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

Datum jednání:  13.  –  20. července 2021 

Program:   

1. Zpráva o plnění Strategie ITI 
1.1. Zpráva o plnění Strategie ITI integrované strategie ostravské aglomerace za období 1. 1. 2021 

- 30. 6. 2021, Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 

2. Předložené projektové záměry do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II 
2.1. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0740 „Sociální podnik - Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, 
předkladatel: Kardioplicní rehabilitace s.r.o. 

2.2. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0741 „ASTRA Product s.r.o. - Sociální podnik“, předkladatel: 
ASTRA PRODUCT s.r.o. 

2.3. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0744 „Sociální podnikání WeKool s.r.o.“, předkladatel: WeKool 
s.r.o. 

2.4. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0745 „Sociální podnik – cukrárenská výrobna a prodejna v 
Ostravě“, předkladatel: Cukrárna Valérie s.r.o. 

2.5. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0746 „Rozšíření služeb společnosti Vehementa office center 
s.r.o.“, předkladatel: Vehementa office center s.r.o. 

2.6. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0747 „Centrum sociálního podnikání Horní Datyně“, 
předkladatel: Centrum Horní Datyně s.r.o. 

2.7. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0748 „Rozšíření šicí dílny“, předkladatel: MISTKA SEWING, s.r.o. 

3. Organizační záležitosti 
3.1. Informace k přípravě Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021–2027 
3.2. Schválení personálního obsazení poradních skupin RSK/ITI  
 

Dne 13. 7. 2021 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni s žádostí o 

projednání a následné korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu 

hlasování je přistoupeno po dohodě s předsedou poradní skupiny z důvodu výjimečné situace 

celosvětové pandemie SARS CoV-2. Jedná se o poklady k materiálům - Zpráva o plnění strategie, přijaté 

projektové záměry (dále jen PZ) do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II, které musely být 

projednány tak, aby Zpráva o plnění Strategie ITI mohla být do konce července podána do systému 

MS2014+ a vyjádření ŘV ITI k jednotlivým PZ mohly být předloženy ŘO. Hlasování probíhalo ve dnech 

13. 7. – 20. 7. 2021 pouze korespondenční formou. 

Zároveň všem členům ŘV ITI bylo nabídnuto online jednání ŘV ITI, které proběhlo 14. 7. 2021 od 14:00 

(pozvánka s odkazem byla členům zaslána), kde byly blíže okomentovány všechny projednávané body.  

 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 

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

náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu, tj. do 20. 

7. 2021. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním 
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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 usoudil člen ŘV ITIT, že u některého z bodu je ve střetu zájmu (je zástupce 

organizace/zřizovatele, která do výzvy předložila projektový záměr), byl vyzván k zaškrtnutí pole 

“zdržel/a“. V jiném případě zaškrtnul jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. K jednotlivým hlasováním 

bylo možno připojit i vlastní komentář.  

 

Hlasování se zúčastnilo 9 ze 14 členů (účast 64 %), usnesení byla přijata.  

 

Bod 1 – Zpráva o plnění Strategie ITI 

Bod 1.1 – Zpráva o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za 

období 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021, Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-

2020 
 

Důvodová zpráva:  

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 14. 7. 2021, prezentace bude posléze zaslána členům ŘV ITI.  

 
Zpráva o plnění Strategie ITI a finanční plán s indikátory Strategie ITI ostravské aglomerace je přílohou 
č. 1 zápisu. 
 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 364/41: 

Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období  
1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 dle předloženého materiálu. 
 

Bod 2 – Předložené projektové záměry do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální 
podnikání II 
 

Dne 13. 5. 2021 byl ukončen druhý příjem PZ pro jednání Poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější 

region do průběžné výzvy Nositele ITI č. 46 zaměřené na podporu sociálního podnikání. Poradní 

skupina v rámci korespondenčního jednání ve dnech 18. – 25. 6. 2021 vydala doporučení pro ŘV ITI.  

 

Alokace výzvy č. 46 byla stanovena na základě rozdílu přidělených finančních prostředků z operačního 

programu IROP ze specifického cíle 2.2 a vyčerpaných prostředků na realizovaných projektech v rámci 

výzvy č. 8.  

V rámci výzvy č. 46 by měl konečný soubor PZ doporučení ŘV ITI k souladu obsahovat minimálně 6 

projektových záměrů v minimální výši 22 osob (z toho indikátor 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny ve výši 11 osob). 

 

Na podporu naplnění výše uvedených podmínek výzvy č. 46 Nositele ITI byla přijata podmínka 

maximální dotace na vznik jednoho pracovního místa ve výši:  

https://itiostravsko.cz/vyzva-c-45-na-predkladani-projektovych-zameru-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-iii/
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– pracovní místo obsazeno osobou z cílové skupiny: 1,1 mil. Kč;  

– pracovní místo obsazeno osobou mimo cílovou skupinu ve výši 550 tisíc. Kč.  

 

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

 
Alokace pro druhý příjem PZ je 2,09 mil. Kč z EU.  
Alokace je stanovena rozdílem mezi alokací výzvy 12,84 mil. Kč a sumou požadavků souboru 
projektových žádostí doporučených Řídícím výborem ITI, dne 15.3.2021, v rámci příjmu k prvnímu 
termínu. 
 

Výzva podporuje vznik nových nebo rozšíření (rozvoj stávajících) sociálních podniků. 

 

Výzva Nositele ITI č. 46 je výzvou průběžnou s ještě jedním termínem (konečným) pro ukončení příjmu 

PZ 16. 9. 2021. 

 

Žadatelé, kterým bude doporučen PZ k udělení souladu a Řídící výbor ITI jej schválí, budou mít 40 

kalendářních dní na předložení plné žádosti dle pravidel výzvy zprostředkujícího subjektu č. 22.    

 

V rámci této výzvy by měl soubor PZ doporučení ŘV ITI k souladu obsahovat minimálně 6 projektových 

záměrů s celkovým naplněním v minimální výši 22 osob (z toho indikátor 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny ve výši 11 osob). Pro dosažení 

cílové hodnoty indikátoru 1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu po úspěšném dohodnocení 5 

žádostí z předcházejícího termínu zbývá 1 PZ. Indikátory, týkající se zaměstnanosti, jsou předloženými 

žádostmi v ISKP, jsou již naplněny. 

 

Volná alokace pro předložení do dalšího jednání poradní skupiny (termín ukončení příjmu projektových 

záměrů: 16. 9. 2021) bude po jednání ŘV ITI zveřejněna na webových stránkách Nositele ITI. Další volné 

prostředky (alokace) můžou vzniknout úsporami na již předložených žádostech, u kterých aktuálně 

probíhá hodnocení Zprostředkujícím subjektem ITI. 

 

Na on-line setkání se členy PS Vzdělanější a zaměstnanější region dne 16. 6. 2021 byly představeny 

předložené PZ a prezentovány závěry manažera ITI. Výstupem jednání je návrh usnesení pro Řídící 

výbor ITI. Vzhledem k disponibilní alokaci výzvy č. 46, stavu jejího naplňování, dále možnosti 

opětovného předložení projektových záměrů k 16. 9. 2021 a možnosti zvýšení alokace po „dokončení“ 

hodnocení, bylo doporučen pouze jeden projektový záměr se silným sociálním aspektem a 

předpokladem udržitelnosti sociálního podnikání po ukončení udržitelnosti projektu. 

 

Bod 2.1 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0740 „Sociální podnik - 
Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, předkladatel: Kardioplicní rehabilitace s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel realizovat drobné stavební úpravy a pořídit 

vybavení provozovny fyzioterapie. Dále chce koupit osobní automobil pro provozování služby 

fyzioterapeuta v místě bydliště klienta.  

Umístění je v Ostravě – Porubě.  

https://itiostravsko.cz/22-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-socialni-podnikani-ii/
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Vytvoření 3 (2,4 FTE) nových pracovních míst z toho 2 (1,4 FTE) bude obsazeno osobami z cílových 

skupin - pomocný pracovník fyzioterapie, administrativní pracovník. 

Nejedná se o nový podnik (15. 6. 2017).  

 

Návrh PS ITI:  

Projekt není možné podpořit v aktuální podobě, a to z důvodu nedostatečného odůvodnění nákupu 

osobního automobilu. Výdaj neslouží cílové skupině a není nezbytný pro jejich zapojení do fungování 

sociálního podniku.  Předkladatel dostatečně nezdůvodnil účel přeměny společnosti na sociální podnik 

a budoucí činnosti v sociální oblasti. 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 2 zápisu. 
 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 365/41:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Sociální podnik - Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0740 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci 

výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru.   

 
Bod 2.2 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0741 „ASTRA Product s.r.o. - 
Sociální podnik“, předkladatel: ASTRA PRODUCT s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

Jedná se o pořízení technologického vybavení pro rozšíření podnikatelských aktivit o přípravu studené 

kuchyně – příprava baget, obložených tortil, toastů apod. 

Vytvoří 4 FTE a všechny z podporovaných skupin (dle popisu). Není přesně určeno, na které pracovní 

pozice. Pro to, aby naplnil principy sociálního podniku bude nutné přijmout více zaměstnanců 

z podporované skupiny než je uvedeno v indikátoru. 

Nejedná se o nový podnik (17. 9. 2010) 

Požadovaná výše dotace překračuje disponibilní výši alokace výzvy. 

 

Návrh PS ITI:  

Projektový záměr není možné v dané podobě podpořit. Předkladatel dostatečně nezdůvodnil účel 

přeměny společnosti na sociální podnik a budoucí činnosti v sociální oblasti. Nelze jej zahrnout do 

souboru podpořených projektových záměrů výzvy č. 46 Nositele ITI. 

Projektový záměr po vysvětlení, a předložení nového PZ s požadavkem na maximálně aktuální výši 

disponibilní alokace lze znovu předložit do výzvy č. 46 Nositele ITI k termínu 16. 9. 2021. 

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 3 zápisu. 
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Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 366/41: 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ASTRA Product s.r.o. - Sociální podnik“, 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0741 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci 

výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru.   

 
Bod 2.3 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0744 „Sociální podnikání 
WeKool s.r.o.“, předkladatel: WeKool s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat podnik na výrobu marketingových 

a propagačních předmětů z použitých předmětů (staré pneumatiky, lahve, textilie apod.). 

Jedná se o nákup obytných buněk; nákup výrobních strojů. 

Vytvoření 4 (4 FTE) nových pracovních míst, z toho 3 (3 FTE) bude obsazeno osobami z cílových skupin 

- obsluha strojů. 

Jedná se o nový podnik (26. 1. 2021).  

 

Návrh PS ITI:  

Projektový záměr není možné v dané podobě podpořit. Předkladatel dostatečně nezdůvodnil účel 

přeměny společnosti na sociální podnik a budoucí činnosti v sociální oblasti. Nelze jej zahrnout do 

souboru podpořených projektových záměrů výzvy č. 46 Nositele ITI. 

Projektový záměr po vysvětlení, lze znovu předložit do výzvy č. 46 Nositele ITI k termínu 16. 9. 2021. 

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 4 zápisu.   

 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 367/41:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Sociální podnikání – WeKool s.r.o.“, 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0744 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci 

výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru.   

 
Bod 2.4 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II  ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0745 „Sociální podnik – 
cukrárenská výrobna a prodejna v Ostravě“, předkladatel: Cukrárna Valérie 
s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat novou provozovnu cukrárenské výrobny 

a navazující prodejny cukrárny/kavárny.  

Způsobilé výdaje cukrářská, pekařská technologie a interiérové vybavení. 
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Umístění v Ostravě – Přívoz.  

Vytvoření 7 (5,8 FTE) nových pracovních míst z toho 5 (3,8 FTE) bude obsazeno osobami z cílových 

skupin – pracovníci a pomocní pracovníci ve výrobě, pracovník úklidu. 

Jedná se o nový podnik (27. 10. 2020).  

Požadovaná výše dotace překračuje disponibilní výši alokace výzvy. 

 

Návrh PS ITI:  

Projektový záměr není možné v dané podobě podpořit. Předkladatel dostatečně nezdůvodnil účel 

přeměny společnosti na sociální podnik a budoucí činnosti v sociální oblasti. Nelze jej zahrnout do 

souboru podpořených projektových záměrů výzvy č. 46 Nositele ITI. 

Projektový záměr po vysvětlení, a předložení nového PZ s požadavkem na maximálně aktuální výši 

disponibilní alokace lze znovu předložit do výzvy č. 46 Nositele ITI k termínu 16. 9. 2021. 

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 5 zápisu.   

 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 368/41:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Sociální podnik – cukrárenská výrobna a prodejna v 

Ostravě“, ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0745 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru.   

 
Bod 2.5 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0746 „Rozšíření služeb 
společnosti Vehementa office center s.r.o.“, předkladatel: Vehementa office 
center s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat novou stavební divizi podniku. 

Předmětem činnosti budou především bourací, rekonstrukční a údržbové práce menšího rozsahu.  

Způsobilé výdaje zahrnují nákladní vozidlo s hydraulickou rukou s možností převážet kontejner. 

Vytvoření 3 (2,5 FTE) nových pracovních míst, z toho 1 (1 FTE) bude obsazeno osobou z cílové skupiny 

– pracovník bouracích prací. 

Jedná se o nový podnik (23. 9. 2020).  

 

Návrh PS ITI:  

Projektový záměr není možné podpořit. Projektový záměr nesplňuje parametry výzvy.  Předkladatel 

dostatečně nezdůvodnil účel přeměny společnosti na sociální podnik a budoucí činnosti v sociální 

oblasti.  

Nelze jej zahrnout do souboru podpořených projektových záměrů výzvy č. 46 Nositele ITI. 

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 6 zápisu.   

 

 



 

Zápis 
  

 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 369/41:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Rozšíření služeb společnosti Vehementa office center 

s.r.o.“, ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0746 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru.   

 
Bod 2.6 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0747 „Centrum sociálního 
podnikání Horní Datyně“, předkladatel: Centrum Horní Datyně s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel rekonstruovat prostory pro poskytování sociálních 

služeb (hlídaní dětí předškolního věku), kanceláří a několika bytových jednotek pro zaměstnance 

sociálního podniku. 

Způsobilými náklady jsou stavební práce. 

Vytvoření 8 (FTE) nových pracovních míst, z toho 6 (6 FTE) bude obsazeno osobami z cílové skupiny –

asistenti učitele; uklízečka; údržbář; administrativní pracovníci. 

Jedná se o nový podnik (8. 9 .2020), je sociálním podnikem 

 

Návrh PS ITI:  

Projektový záměr není možné podpořit. Projektový záměr není dostatečně připraven, zdůvodněn.  

Nelze jej zahrnout do souboru podpořených projektových záměrů výzvy č. 46 Nositele ITI. 

Projektový záměr po vysvětlení, doplnění lze znovu předložit do výzvy č. 46 Nositele ITI k termínu  

16. 9. 2021.  

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 7 zápisu.   

 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 370/41:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový „Centrum sociálního podnikání Horní Datyně“, 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0747 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci 

výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru.   

 

Bod – 2.7 Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0748 „Rozšíření šicí dílny“, 
předkladatel: MISTKA SEWING, s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel nakoupit vybavení nových výrobních a prodejních 

prostor a nákup strojního vybavení o šicí a vyšívací stroje. 

Pracovní místa pro obsluhu nových technologií a prodej výrobků – 4 (2 FTE) z cílových skupin. 

Jedná se o nový podnik (21. 6. 2019).  



 

Zápis 
  

 

Popisuje, že je sociálním podnikem. 

 

Návrh PS ITI:  

Projektový záměr je možno podpořit a zařadit do souboru projektových záměrů výzvy č. 46 Nositele 

ITI.  

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 8 zápisu.   

 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 371/41:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Rozšíření šicí dílny“ ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0748 
přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a 

konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Bod 3 – Organizační záležitosti 

Bod 3.1. – Informace k přípravě Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 
2021–2027 
 
V rámci online jednání konaného dne 14.7. 2021 ve 14:00 hod. bude představena informace o přípravě 
Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti pro programové období 2021–2027.  

 

Bod 3.2. – Schválení personálního obsazení poradních skupin RSK/ITI  
 

Důvodová zpráva: 

V rámci personálních změn je navrženo nové obsazení poradních skupin RSK/ITI. V rámci PS 
Podnikavější a inovativnější region bude RNDr. Jan Beneš nahrazen zástupcem MS Paktu (konkrétní 
jméno bude dodáno), na žádost člena PS Vzdělanější a zaměstnanější region Ing. Pavla Zdražila bude 
na jeho pozici nově Ing. Jiří Krhút ze stejné instituce – Úřad práce ČR. V PS Čistější a zelenější region 
Ing. Pavla Bartoše nahradí Ing. Radúz Mácha, na pozici experta zůstává Mgr. Petr Birklen, změní se 
instituce, nově MSID a.s. V PS Zdravější a soudržnější region nahradí členka Mgr. Olga Pelechová na 
pozici experta Mgr. Daniela Rychlíka. Na pozici člena za Mgr. Olgu Pelechovou bude nominován 
zaměstnanec Moravskoslezkého kraje odboru sociálních věcí.  V rámci PS Propojenější a soudržnější 
region dojde ke změně: Ing. Alois Slovák nahradí současného člena Mgr. Jiřího Matěje.   
 

Tabulka s návrhem obsazení poradních skupin ITI je přílohou č. 9 zápisu. 

 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 372/41: 

Řídicí výbor ITI schvaluje aktuální personální složení poradních skupin RSK/ITI dle předloženého 

materiálu. 

 

Přílohy podkladu: 

1. Zpráva o plnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

2. –  8. Předložený PZ, posouzení PS ITI 

9. Tabulky poradní skupin RSK/ITI 

10. Posouzení souboru PZ – Sociální podnikání II 



 

Zápis 
  

 

11. Další informace k výzvě 46 – text výzvy, opatření ITI 

12. Hlasovací listina 

 

 

 

Zapsala: Dagmar Vdolečková 

 

 

Schválil: Tomáš Macura 

 


