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Integrovaná územní strategie ostravské 
metropolitní oblasti 2021-2027

• Koncepční část (vymezení území, analytická část, 
strategická část, implementační část)

• Akční plán – programové rámce jednotlivých OP

Programový rámec obsahuje:

- Popis opatření programového rámce

- Finanční plán a plán indikátorů

- Seznam strategických projektů



Strategie MO/AGL vs. „nástroj ITI“

Strategie metropolitní oblasti 
– širší, vícezdrojová – Fond 
spravedlivé transformace, 

Národní plán obnovy, 
ModFond…

Nástroj ITI (dle 
obecného nařízení a 
nařízení o ERDF) –

garantuje pro území 
ITI specifikované 
alokace EU fondů

Koncepční část 
Strategie

Akční plán 
(programové rámce 
operačních programů)



Koncepční část Strategie

• Území

• Analytická část – aktualizace SE analýzy

• Strategický rámec – strat. a spec. cíle a opatření: 
zjednodušení/pokračování/doplnění 2014-20

• Integrovanost – NOVĚ integrovaná řešení



Vymezení území metropolitní oblasti



2. Analytická část Strategie

• 2.1 Aktualizace SE analýzy - březen 2020

– Zvažována aktualizace (nepovinná)

– Pracujeme se 48 závěry SE analýzy

• 2.2 SWOT analýza 

• 2.3 Analýza problémů a potřeb

• 2.4 Analýza stakeholderů



3. Strategická část
• 3.1 Strategický rámec
• 3.2 Vazba na strategické dokumenty
• 3.3 Popis integrovaných rysů strategie
• 3.4 Princip partnerství
• 3.5 Popis zahrnutí partnerů do tvorby Strategie

4. Implementační část
• 4.1 Popis řízení a řídicí a implementační struktury
• 4.2 Popis monitoringu a evaluace strategie



Analýza potřeb (příklad) – dle zjištění
Zjištění/závěr SE analýzy Dotčené opatření ITI 2014-

2020
Doporučení, jak danou oblast 

v ostravské metropolitní 

oblasti podporovat

15 V metropolitní 

oblasti je stále nízká 

motivace k podnikání. 

ITI 2.1.1 Zvýšit podnikatelské 
kompetence obyvatel a zvýšit 
motivaci k podnikání

Služby pro podnikatele 
v městech s nižší mírou 
podnikavosti.



Analýza potřeb (příklad) – dle opatření
Název opatření 
ITI 2014-2020

Vyhodnocení 
opatření

Vazba na závěry 
SE analýzy

Doporučení na 
implementaci opatření 
v rámci širší Strategie 
MO / užšího Nástroje ITI 
/ vyjmutí opatření

Doporučení pro název 
specifického cíle ITI a 
opatření ITI 2021-2027 a 
identifikace pro nástroj ITI a 
SC OP

2.1.1 Zvýšit 
podnikatelské 
kompetence 
obyvatel a 
zvýšit 
motivaci 
k podnikání

Vyhodnoceno jako 
středně relevantní 
současným 
potřebám území, 
zájem žadatelů o 
projekty byl 
minimální (9 mil. Kč 
na měkké aktivity)

15 V metropolitní 
oblasti je stále 
nízká motivace 
k podnikání. 

Opatření nadále 
platné pro širší 
Strategii MO, 
nicméně v období 
21-27 mimo 
nástroj ITI

2.1.1 Zvýšit 

podnikatelské 

kompetence obyvatel 

a zvýšit motivaci 

k podnikání (mimo 

nástroj ITI)



Strom strategických a specifických cílů ITI ostravské
aglomerace 2014-2020

Strom strategických a specifických cílů ITI ostravské
metropolitní oblasti 2021-2027

Strategický cíl ITI 1 – Zvýšit zaměstnanost a uplatnitelnost
obyvatel na trhu práce

Strategický cíl ITI 1 – Zvýšit zaměstnanost a uplatnitelnost
obyvatel na trhu práce

• Specif. cíl ITI 1.1: Zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu práce • Specif. cíl ITI 1.1: Zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu práce
• SC ITI 1.2: Zapojit znevýhodněné skupiny obyvatel na trh práce • SC ITI 1.2: Zapojit znevýhodněné skupiny obyvatel na trh práce
• SC ITI 1.3: Zvýšit efektivitu řízení a vyhodnocování situace na

trhu práce
• SC ITI 1.3: Zvýšit efektivitu řízení a vyhodnocování situace na

trhu práce

Strategický cíl ITI 2 – Podpořit podnikání a vznik
pracovních míst

Strategický cíl ITI 2 – Podpořit podnikání a vznik pracovních
míst

• SC ITI 2.1: Podpořit podnikavost obyvatel a rozvoj MSP • SC ITI 2.1: Podpořit podnikavost obyvatel a rozvoj MSP

• SC ITI 2.2: Zvýšit atraktivitu pro investice • SC ITI 2.2: Zvýšit atraktivitu pro investice
• SC ITI 2.3: Realizovat aktivity na podporu strategie inteligentní

specializace pro Moravskoslezský kraj
• SC ITI 2.3: Realizovat aktivity na podporu strategie inteligentní

specializace pro Moravskoslezský kraj

Strategický cíl ITI 3 – Zlepšit kvalitu prostředí
a podpořit udržitelný rozvoj

Strategický cíl ITI 3 – Zlepšit kvalitu prostředí
a podpořit udržitelný rozvoj

• SC ITI 3.1: Podpořit rozvoj udržitelné mobility • SC ITI 3.1: Podpořit rozvoj udržitelné mobility

• SC ITI 3.2: Snížit znečištění ovzduší • SC ITI 3.2: Snížit znečištění ovzduší
• SC ITI 3.3: Zvýšit energetickou účinnost • SC ITI 3.3: Zvýšit energetickou účinnost
• SC ITI 3.4: Zefektivnit nakládání s odpady • SC ITI 3.4: Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve městech
• SC ITI 3.5: Revitalizovat zeleň v sídlech • SC ITI 3.5: Přizpůsobit města a jejich zázemí důsledkům

klimatické změny
• SC ITI 3.6: Podpořit přechod na oběhové hospodářství účinně

využívající zdroje
• SC ITI 3.7: Zvýšit atraktivitu metropolitní oblasti využitím

potenciálu kulturního dědictví



Strategický cíl ITI 2 – Podpořit podnikání a vznik pracovních míst

2014-2020

Specifický cíl ITI 2.1: Podpořit podnikavost obyvatel a rozvoj

malých a středních podniků

2.1.1 Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit

motivaci k podnikání

2.1.2 Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních firem

Specifický cíl ITI 2.2: Zvýšit atraktivitu pro investice

2.2.1 Revitalizace a regenerace zanedbaných ploch a areálů

a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení

atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic

2.2.2 Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a

budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s

cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T

2.3 Realizovat aktivity na podporu strategie inteligentní

specializace pro Moravskoslezský kraj

2.3.1 Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků

výzkumné a vývojové činnosti (RIS3 MSK: Cíl A1, horizontální

priorita A: Transfer technologií)

2021-2027

Specifický cíl ITI 2.1: Podpořit podnikavost obyvatel a rozvoj

malých a středních podniků

2.1.1 Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit motivaci

k podnikání (mimo nástroj ITI)

2.1.2 Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních firem (ITI)
(OPTAK 1.1)

Specifický cíl ITI 2.2: Zvýšit atraktivitu pro investice

2.2.1 Revitalizace a regenerace zanedbaných ploch a areálů (mimo 

nástroj ITI)

3.1.4 Modernizace nadřazené silniční a železniční sítě v ostravské

metropolitní oblasti (mimo nástroj ITI)

2.3 Realizovat aktivity na podporu strategie inteligentní

specializace pro Moravskoslezský kraj

2.3.1 Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků

výzkumné a vývojové činnosti (RIS3 MSK: Cíl A1, horizontální priorita

A: Transfer technologií)

---



Strategie MO/AGL vs. „nástroj ITI“

Strategie metropolitní oblasti 
– širší, vícezdrojová – Fond 
spravedlivé transformace, 

Národní plán obnovy, 
ModFond…

Nástroj ITI (dle 
obecného nařízení a 
nařízení o ERDF) –

garantuje pro území 
ITI specifikované 
alokace EU fondů

Koncepční část 
Strategie

Akční plán 
(programové rámce 
operačních programů)



Podporované oblasti pro podnikání 
v nástroji ITI Ostravsko 2021-2027

SC Podporované aktivity

OP JAK 1.1 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

OP TAK 1.1 Služby infrastruktury

Další možné podporované aktivity v OP TAK: přes kombinované výzvy



Akční plán – programové rámce

• Akční plán = programové rámce jednotlivých 
operačních programů

Programový rámec obsahuje:

- Popis opatření programového rámce

- Finanční plán a plán indikátorů

- Seznam strategických projektů



Sběr potenciálních strategických projektů
• 1. kolo – září 2019
• 2. kolo – únor 2020
• 3. kolo - květen 2020
• Průběžné aktualizace potenciálních strategických projektů
=> Pro vyjednávání s řídicími orgány OP, s MMR a s Evropskou komisí
NOVÁ AKTUALIZACE: V 5/21 na webu přes GoogleFormulář

Hlavní parametry na zařazení do programových rámců:
- Soulad s OP
- Integrovanost
- Realizovatelnost/připravenost



Nejbližší kroky

• září 2021: finalizace koncepční části Strategie MO

• Do konce roku 2021: finalizace programových rámců
(se seznamem strategických projektů)

– září/říjen: vyzvání k předložení/aktualizaci potenciálních 
strategických projektů do programových rámců

– říjen-listopad – vyhodnocení vyzvání, projednání v PS ITI a 
ŘV ITI pro schválení programových rámců zastupitelstvem 
nositele v 12/2021



▪ REFRESH (Výzkumné centrum pro energetickou a sociální změnu)

▪ Výstavba infrastruktury pro podporu podnikání ve městech podle vzoru MSIC

▪ Řemeslné inkubátory ve městech Ostravské metropolitní oblasti

▪ Revitalizace veřejných prostranství ve městech, včetně hospodaření se 
srážkovými vodami

▪ Adaptace na klimatické změny ve městech

▪ Energetické úspory a podpora OZE ve městech

▪ Čistá doprava ve městech

▪ Komplexní cykloprojekty

▪ Telematika na silniční síti

▪ Kultura a cestovní ruch

Témata / integrovaná řešení



Děkujeme za pozornost


