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2. jednání poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region RSK MSK a ITI 
ostravské aglomerace  
 
Datum jednání:  24. 8. 2021, 13:00 h 
Místo jednání:  Magistrát města Ostravy  
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Projednání koncepční části Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 
3. Harmonogram a kroky pro výběr strategických projektů do programových rámců 
4. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 8 členů (80% účast, celkem 10 členů) 
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Bod 1 - Zahájení 
M. Navrátil přivítal účastníky na jednání poradní skupiny (dále jen PS) a konstatoval usnášeníschopnost PS 
ITI. Představil program jednání. Zároveň informoval, že z jednání jsou pořizovány fotografie pro účely 
technické pomoci. 
 

Bod 2 - Projednání koncepční části Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 
J. Svobodník představil dosavadní práce na koncepční části Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti. 
Vymezení území bylo provedeno z centrální úrovně (MMR), kde bylo málo prostoru pro diskuze nad úpravou 
metodiky vymezeného území. Dle této metodiky bylo odňato Kopřivnicko a Novojičínsko, naopak přibyl 
Krnov a jeho zázemí. 
Socioekonomická analýza a jejích 48 závěrů bylo prezentováno již na posledním projednání této poradní 
skupiny, která se zabývala přípravou nového období 2021-2027. Zvažuje se aktualizovat socioekonomickou 
analýzu s daty k srpnu 2021. Základní závěry SE analýzy by se již ale neměly měnit. 
J. Svobodník dále představil další kapitoly analytické části – SWOT analýzu, analýzu problémů a potřeb a 
analýzu stakeholderů. V analýze problémů a potřeb byla vyhodnocena relevance a propojení závěrů 
aktualizované socioekonomické analýzy s dosavadní strukturou strategických a specifických cílů a opatření, 
z toho vyplynul návrh nové struktury „strategické kostry“ strategie. 
Například u současného opatření 2.2.2 Modernizace silnic II. a III. třídy pod pilířem 2 na podporu podnikání 
bylo navrženo přemístit je pod pilíř 3 Prostředí ve městech a reformulovat na Modernizaci nadřazené silniční 
a železniční infrastruktury (mimo nástroj ITI) – pro posílení integrovaných řešení v oblasti dopravy. 
Zároveň i podpora kulturních památek byla navržena k přesunu z podpory nových investic (SC 2.2) do nového 
specifického cíle 3.7 (spolu s podporou cestovního ruchu, muzeí a knihoven). 
Novou příležitostí v novém programovém období 2021-2027 jsou témata elektronizace veřejné správy a 
Zeleného údělu (Green Deal), takže strategický cíl 3 (Prostředí ve městech) byl doplněn o nové „zelené“ 
specifické cíle (OZE, adaptace na klimatickou změnu). 
 
V rámci diskuze byla probrána tato témata: 

1) Z. Karásek nabídl nasdílet aktuální data o VaV a podnikání z brožurky CzechInvestu Pasportizace MSK 
2) Jak situace kolem covidu ovlivnila vysokoškolské vzdělávání a jak by na to měla reagovat Strategie 

ITI? Strategie ITI popisuje hlavní závěry a zjištění a k návrhům cílů a opatření vkládá možné finanční 
zdroje; je nepochybné, že řídicí orgán OP JAK (MŠMT) navrhl opatření ve svém operačním programu i 
s ohledem na covid, takže univerzity budou moci realizovat v národních výzvách (ne přes nástroj ITI) 
potřebné investiční i neinvestiční projekty 

3) Kraj se vylidňuje, pro studenty jsou místní vysoké školy až druhou volbou: strategie ITI se snaží tuto 
skutečnost zachytit a v rámci širší strategie metropolitní oblasti vydefinovat v novém opatření 1.1.4 
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Zvýšení kvality vysokoškolského studia v metropolitní oblasti + vyhledat příslušné finanční zdroje, 
zároveň však jde o aktivity mimo nástroj ITI, na které by šlo přímo alokovat prostředky OP JAK 
v nástroji ITI 

 
Bod 3 Harmonogram a kroky pro výběr strategických projektů do programových rámců 
Dále byly představeny kroky k vytvoření druhé části strategie - Akčnímu plánu, složenému z jednotlivých 
programových rámců (dle operačních programů). Tyto programové rámce neobsahují jen finanční plán a 
indikátory k naplnění, ale i seznam strategických projektů, který musí být transparentně vybrán na konci roku 
2021. Nositel ITI komunikuje již od roku 2019 s územními partnery (městy, krajem, dalšími stakeholdery), aby 
prozkoumal absorpční kapacitu a definoval pro partnery podmínky jednotlivých projektů. V zásadě budou tři 
hlavní kritéria, která ovlivní zapojení projektu do seznamu strategických projektů: soulad s OP, integrovanost 
a realizovatelnost/minimální (stavební) připravenost projektu. Pracovní skupiny a Řídicí výbor mohou 
nastavit ještě další specifická kritéria, kterými strategicky vymezí podporované aktivity tak, aby odpovídaly 
Strategii ITI, a zároveň odpovídaly nabízené alokaci ze strany řídicích orgánů OP. Kromě toho mohou také 
žadatelé tvořit integrovaný přístup zdola, aby vznikaly územně či tematicky propojená a logická integrovaná 
řešení. 
 
V oblastech, které pokrývají tuto poradní skupinu ITI, byla diskutována: 

1) Oblast středního školství v IROPu bude realizována přes nástroj RAP (krajské obálky) 
2) Oblast mateřského školství v IROPu – je sice ze strany ŘO IROP nabízena alokace, nicméně dle 

parametrů potřebnosti, nastavených MŠMT, žádné ORP v naší metropolitní oblasti, nelze alokaci 
využít 

3) Oblast základního školství – vzhledem k omezeném rozsahu alokace na 172 obcí metropolitní oblasti 
tým manažera ITI navrhuje nejít cestou síťového integrovaného řešení (tj. možnost jen popsat 
problém a požádat o finance a slíbit naplnit indikátory – ovšem za cenu toho, že žadatelé nemohou 
žádat individuálně z národní výzvy IROP), ale strategicky vymezit podporu z nástroje ITI na 
pokročilejší vybavení ve výuce (virtuální a rozšířená realita), aby došlo k výraznějšímu pokroku 
v oblasti základního školství, a zároveň aby byly v programovém rámci podchyceny konkrétní 
strategické projekty; v této souvislosti podniká tým manažera ITI konkrétní komunikační aktivity ke 
školám a jejich zřizovatelům a podchycuje absorpční kapacitu  

4) Oblast neformálního vzdělávání – v období 2014-2020 se tato podpora osvědčila, proběhl dokonce i 
seminář v Ostravě, kde se předávaly zkušenosti se zaváděním kroužků v oblasti technického a 
přírodovědného neformálního vzdělávání a vybavením středisek volného času 

5) OP Zaměstnanost + (2021-2027) – řídicí orgán (MPSV) nesouhlasí se svým zapojením do 
implementace nástroje ITI ve svém operačním programu, ale nabídl vlastní mechanismus 
jednorázové podpory případných projektů z území metropolitních oblastí (pracovně můžeme 
nazývat „ITI light“) – pokud by území nadefinovalo projekty či zaměření podpory, je možné 
vydiskutovat s MPSV a zapojit se do jejich mechanismu 

a. V období 14-20 byla tři opatření ITI s financováním z OPZ: 

• 1.1.3 Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních průmyslových oborů 
(obecná podpora aktivit OPZ 1.1) 

• 1.2.2 Zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o 
děti a jiné závislé (projekty OPZ 1.1 pro tuto určenou cílovou skupinu) 

• 2.1.1 Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání (projekty OPZ 
1.1 pro organizace zabývající se motivací obyvatel k podnikání jako řemeslný inkubátor nebo 
Bussiness Gate v Karviné) 

b. Návrh projektu: od 1.7.2022 vychází v platnost zákon k Národní soustavě kvalifikací (NSK) => 
návrh na jednání mezi Hospodářskou komorou, Úřadem práce a Paktem zaměstnanosti a 
připravit projekt, kde by žadatel uchazeče o zaměstnání směřoval k NSK (namísto klasických 
rekvalifikačních kurzů) 
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6) Diskutováno zaměření integrovaného řešení REFRESH, vazby tohoto řešení na strategický projekt ve 
FST (v rámci nástroje ITI je plánována alokace v OP JAK 1.1 na podporu projektů dlouhodobé 
mezisektorové spolupráce pro REFRESH) 
 

 
Byl nastíněn základní harmonogram prací do konce roku 2021. Příští jednání PS by se mělo konat na konci 
září, kdy by PS projednala celou koncepční část Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti (bude zaslána 
předem). Tým manažera ITI bude informovat o absorpční kapacitě u projektů základních škol a PS by měla 
doporučit kritéria výběru strategických projektů (dle potřeby zaměřená spíše obecněji nebo spíše specificky, 
podobně). Do konce roku 2021 by měly být předloženy a schváleny strategické projekty ITI (čímž dojde i ke 
schválení celého Akčního plánu – druhé části Strategie ostravské metropolitní oblasti). 

 
Bod 4 - Závěr 
J. Hudec poděkoval všem za účast na jednání PS.  
 
 
    

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Prezentace   
 
Zapsal:   Jiří Svobodník     
Schválil:  Martin Navrátil 


