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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
• 2.3 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 20142020

33 Přestože se města
vyznačují poměrně
velkým podílem
městské zeleně, tato
zeleň často není
v dobré kondici a svoji
funkci (zlepšení kvality
ovzduší, rekreace
obyvatel atp.) plní
omezeně.

Doporučení, jak danou oblast
v ostravské metropolitní
oblasti podporovat

ITI 3.5.1 Revitalizace funkčních Opatření na zachycení
ploch a prvků sídelní zeleně
dešťové vody a její využití ve
městech, opatření na
zkvalitnění sídelní zeleně
(IROP 2.2, OPŽP 1.3)

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

3.5.1
Revitalizace
funkčních ploch
a prvků sídelní
zeleně

33 Přestože se města vyznačují
poměrně velkým podílem
městské zeleně, tato zeleň často
není v dobré kondici a svoji
funkci (zlepšení kvality ovzduší,
rekreace obyvatel atp.) plní
omezeně.
39 Česká republika, regiony,
města a obce se budou muset
v nadcházejících letech
adaptovat na evropské a
národní cíle pro snižování emisí
CO2.

Bude řešeno v rámci nástroje ITI
podporou adaptačních opatření
ve městech a v jejich zázemí.

3.5.1 Adaptační opatření na
změnu klimatu (sucho, povodně,
sídelní zeleň) (nástroj ITI)

Aktivita sídelní
zeleně byla
řešena mimo
nástroj ITI,
relevance tohoto
opatření byla
velmi vysoká i
pro nové období.

Bude řešeno v rámci nástroje ITI
opatřením na revitalizaci
veřejných prostranství a
revitalizací nevyužívaných ploch
jsou vystavena a pro zelenou infrastrukturu ve
riziku
dopadů městech.

42 Města
zvýšenému
klimatické změny.

(OPŽP 1.3)

3.5.2 Revitalizace veřejných
prostranství a zelená
infrastruktura ve městech
(nástroj ITI)
(IROP 2.2)

Strom strategických a specifických cílů ITI ostravské
aglomerace 2014-2020
Strategický cíl ITI 1 – Zvýšit zaměstnanost a uplatnitelnost
obyvatel na trhu práce
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Strom strategických a specifických cílů ITI ostravské
metropolitní oblasti 2021-2027
Strategický cíl ITI 1 – Zvýšit zaměstnanost a 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 1.3: Zvýšit efektivitu řízení a vyhodnocování situace 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 1.3: Zvýšit efektivitu řízení a vyhodnocování situace na
trhu práce

Strategický cíl ITI 2 – Podpořit podnikání a vznik Strategický cíl ITI 2 – Podpořit podnikání a vznik pracovních
pracovních míst
míst

SC ITI 2.1: Podpořit podnikavost obyvatel a rozvoj MSP
•
SC ITI 2.2: Zvýšit atraktivitu pro investice
•
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
SC ITI 3.1: Podpořit rozvoj udržitelné mobility
SC ITI 3.2: Snížit znečištění ovzduší
SC ITI 3.3: Zvýšit energetickou účinnost
SC ITI 3.4: Zefektivnit nakládání s odpady
SC ITI 3.5: Revitalizovat zeleň v sídlech

•
•
•
•
•
•
•

SC ITI 2.1: Podpořit podnikavost obyvatel a rozvoj MSP
SC ITI 2.2: Zvýšit atraktivitu pro investice
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
SC ITI 3.1: Podpořit rozvoj udržitelné mobility
SC ITI 3.2: Snížit znečištění ovzduší
SC ITI 3.3: Zvýšit energetickou účinnost
SC ITI 3.4: Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve městech
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 3 – Zlepšit kvalitu prostředí
a podpořit udržitelný rozvoj
2014-2020

2021-2027

Specifický cíl ITI 3.1: Podpořit rozvoj udržitelné mobility

Specifický cíl ITI 3.1: Podpořit rozvoj udržitelné mobility

3.1.1 Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj
udržitelné mobility

3.1.1 Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné
mobility (ITI – IROP 2.1)

3.1.2 Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské
a příměstské dopravy

3.1.2 Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské a
příměstské dopravy
(ITI – OPD3 3.1)

3.1.3 Rozvoj inteligentních dopravních systémů

3.1.3 Rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITI – OPD3 1.2)

3.1.4 Modernizace nadřazené silniční a železniční sítě v ostravské
metropolitní oblasti (mimo nástroj ITI)
Specifický cíl ITI 3.2: Snížit znečištění ovzduší
3.2.1 Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů
v domácnostech

Specifický cíl ITI 3.2: Snížit znečištění ovzduší
3.2.1 Výměna nevyhovujících zdrojů tepla v domácnostech,
snižování emisí stacionárních zdrojů a sledování kvality ovzduší
(mimo nástroj ITI)

3.2.2 Náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění
a modernizace jejich technologií

---

3.2.3 Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší

---

Strategický cíl ITI 3 – Zlepšit kvalitu prostředí
a podpořit udržitelný rozvoj
2014-2020

2021-2027

Specifický cíl ITI 3.3: Zvýšit energetickou účinnost

Specifický cíl ITI 3.3: Zvýšit energetickou účinnost

3.3.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov

3.3.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov (ITI – OPŽP 1.1)

3.3.2 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
3.3.3 Efektivnější nakládání
podnikatelském sektoru

s

energiemi

3.3.2 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (mimo nástroj ITI)
v

3.3.3 Efektivnější nakládání s energiemi v podnikatelském sektoru (mimo
nástroj ITI)
Specifický cíl ITI 3.4 Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie
ve městech

3.4.1 Podpora výroby a dodávek obnovitelné energie ve veřejném
sektoru (ITI - OPŽP 1.2)
3.4.2 Podpora výroby a dodávek obnovitelné energie v podnikatelském
sektoru (mimo nástroj ITI)
---

Strategický cíl ITI 3 – Zlepšit kvalitu prostředí
a podpořit udržitelný rozvoj
2014-2020
Specifický cíl ITI 3.5: Revitalizovat zeleň v sídlech
3.5.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně

2021-2027
Specifický cíl ITI 3.5 Přizpůsobit města a jejich zázemí důsledkům
klimatické změny
3.5.1 Adaptační opatření na změnu klimatu (sucho, povodně, sídelní
zeleň) (ITI - OPŽP 1.3)
3.5.2 Revitalizace veřejných prostranství a zelená infrastruktura ve
městech (ITI - IROP 2.2)

Specifický cíl ITI 3.4: Zefektivnit nakládání s odpady

Specifický cíl ITI 3.6 Podpořit přechod na oběhové hospodářství účinně
využívající zdroje

3.4.1 Předcházení vzniku komunálních a průmyslových
odpadů
3.4.2 Výstavba a modernizace zařízení pro energetické
a materiálové využití odpadů

3.6.1 Prevence vzniku komunálních a průmyslových odpadů (mimo
nástroj ITI)
3.6.2 Materiální a energetické využití odpadů (ITI - OPŽP 1.5)

3.4.3 Rekultivace starých skládek

---

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)

Zelené aktivity v ITI Ostravsko 2021-2027
SC

Zkrácený název SC

IROP SC 2.2

veřejná prostranství
(750 mil. Kč
pro ostravskou
metropolitní oblast
v nástroji ITI)

Podporované aktivity
•

OPŽP SC 1.1

energetické úspory

OPŽP SC 1.2

obnovitelné zdroje
energie

OPŽP SC 1.3

OPŽP SC 1.5

adaptace na klimatickou
změnu (sucho, povodně)

materiálové a
energetické využití
odpadů

Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury
měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště)
ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu
•
(modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném
území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
•
revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
•

• snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
• Doprovodné aktivity
• zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,
• zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu.
• výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
• výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném
sektoru,
•
•
•
•
•
•

tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel;
tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;
zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
realizace protipovodňových opatření, realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč.
jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod;

•

výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména
komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci odpadů kategorie ostatní,
budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy
vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro
zpracování odpadů,
budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

•
•
•
•

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

Témata / integrovaná řešení
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

Děkujeme za pozornost

