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17. jednání Poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region  
 

Datum jednání:  5. května 2022, 10:00 hod. 

Místo jednání:                Magistrát města Ostravy, místnost č. 207 

 

Program:   

1. Zahájení  
2. Představení koncepční části Integrované územní strategie ostravské metropolitní oblasti 

2021-2027 
3. Hodnotící kritéria 
4. Závěr 

 
Přítomní členové PS: 7 členů (70% účast, celkem 10 členů), PS byla usnášeníschopná 

        Prezenční listina je přílohou č.1 zápisu 

Bod 1 - Zahájení 

 

M. Navrátil přivítal členy poradní skupiny (dále jen PS) (integrované???) strategie ostravské 

metropolitní oblasti Vzdělanější a zaměstnanější region a předal slovo J. Svobodníkovi, aby prezentoval 

bod 2. 

 

Bod 2 - Představení koncepční části Integrované územní strategie ostravské metropolitní 
oblasti 2021-2027 
 

J. Svobodník představil návrh koncepční části Integrované územní strategie ostravské metropolitní 

oblasti pro následující programové období 2021-2027. Představil úpravu textu, která spočívala 

v možnosti rozšíření podpory vzdělávání v oblasti mateřských škol, zvyšování jejich kapacity. J. Hudec 

dopřesnil, že bylo rozhodnuto, že ITI budou moci podpořit projektové záměry na zvýšení kapacit 

v území se skóre 4+. 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 1/17 

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region doporučuje Řídicímu výboru ITI schválit 

Integrovanou územní strategii ostravské metropolitní oblasti (IÚS OMO). 

 

Bod 3 – Hodnotící kritéria 

 

J. Svobodník představil kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti. Kritéria přijatelnosti 

vychází z metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů.  

Následně představil Specifická kritéria, která vychází z tematického nastavení plánované výzvy nositele 

Integrované územní strategie ostravské metropolitní oblasti pro programové rámce.  

D. Vdolečková postupně vysvětlila jejich využití.  

K diskuzi bylo předloženo poslední kritérium, které bude využitou pouze za předpokladu, že alokace 

úspěšně vyhodnocených projektových záměrů přesáhne 100 % alokace. Vzhledem k tomu, že 

v průběhu diskuze jednání opustil J. Balcar a S. Sládečková, PS přestala být usnášeníschopná.  
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Bylo navrženo znění tohoto kritéria:  

“V případě, že alokace úspěšně vyhodnocených záměrů na strategické projekty přesáhne 100 % 

alokace výzvy, budou předložené záměry seřazeny dle:  

- podílu nákladů stavebních úprav vůči celkovým způsobilým výdajům projektu.“ 

 Následující den, v pátek 6.5.2022, byl všem členům e-mailem zaslán požadavek o hlasování per rollam 

k navrženému seřazovacímu kritériu. Všichni oslovení členové, kteří se zúčastnili čtvrtečního jednání 

prezenčně, souhlasili s návrhem kritéria. Na základě doporučení S. Sládečkové bylo znění upřesněno, 

že PZ budou seřazeny sestupně a bude použita formulace: 

“V případě, že alokace úspěšně vyhodnocených záměrů na strategické projekty přesáhne 100 % 

alokace výzvy, budou předložené záměry seřazeny sestupně dle:  

- podílu nákladů stavebních úprav vůči celkovým způsobilým výdajům projektu.“ 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 2/17 

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region doporučuje Řídicímu výboru ITI schválit 

následující sadu kritérií pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Integrovaná územní strategie ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 

3. Hodnotící kritéria 

 

 

 

Prezenční listina: 

č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Mgr. Martin Navrátil MS Pakt zaměstnanosti 

2 Ing. Tomáš Führer 
Střední škola elektrotechnická, 
Ostrava, ředitel školy 

3 Ing. Jiří Krhut 
Úřad práce, krajská pobočka 
Ostrava 

4 Ing. Sylva Sládečková 
odbor školství a sportu, 
Magistrát města Ostravy  

5 Ing. Andrea Nytrová 
odbor školství, mládeže a sportu 
Moravskoslezská kraj 
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č. Jméno a příjmení Organizace 

8 Ing. Ladislav Kozák Krajská hospodářská komora 

9 Ing. Jiří Balcar, PhD. ekonomická fakulta, VŠB - TUO 

11 Mgr. Jiří Hudec Magistrát města Ostravy 

12 Mgr. Jiří Svobodník Magistrát města Ostravy 

13 Mgr. Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

14 Ing. Simona Salavová Magistrát města Ostravy 

15 Ing. Krystýna Šiřinová Magistrát města Ostravy 

16 
 

Ing. Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

 

 

 

 

Zapsala:  Dagmar Vdolečková 

 

 

Odsouhlasil: Martin Navrátil 

 

 


