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48. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) 
pro ostravskou aglomeraci  
 

Datum jednání:  1. června 2022, 15:30 
Místo jednání:   Slezskoostravský hrad, Hradní 1, Ostrava 
 

Program:   

1. Projednání Strategie 21+ (koncepční část strategie) 

- Informace k přípravě Integrované územní strategie Ostravské metropolitní oblasti pro 

programové období 2021–2027 

- Diskuze 

2. Projednání hodnoticích kritérií pro výběr strategických projektů do akčního plánu  

3. Organizační a různé 

Projednávat se bude: 

- složení Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti 

- Statut a Jednací řád Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti 

- Složení Poradních skupin RSK a Strategie Ostravské metropolitní oblasti 

- Statut a Jednací řád Poradních skupin ITI RSK a Strategie Ostravské metropolitní oblasti 

 

Přítomní členové ŘV ITI: 11 členů ze 14 (79% účast)                                              ŘV je usnášeníschopný 

 
T. Macura přivítal všechny účastníky na 48. jednání Řídicího výboru ITI – členy, náhradníky a pozvané 

hosty – experty poradních skupin a stálé hosty. Široké zastoupení klíčových stakeholderů na tomto 

jednání mělo svůj účel – jedním z probíraných bodů dnešního jednání je diskuze nad návrhem 

Strategie Ostravské metropolitní oblasti pro období 2021–2027 (Strategie OMO). 

T. Macura požádal přítomné členy ŘV nebo jejich náhradníky o schválení programu. 

 
Řídicí výbor ITI schválil upravený program jednání 48. Řídicího výboru ITI. 
 

T. Macura informuje přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu 

z jednání a pro účely technické pomoci fotografie, které se nezveřejňují.  

 
Bod 1 - Schválení Strategie 21+ (koncepční část strategie) 

        
J. Hudec, J. Svobodník a D. Vdolečková představili návrh koncepční části Integrované územní 

strategie Ostravské metropolitní oblasti pro programové období 2021–2027. Zazněly obecné 

informace ke strategickému rozvoji ve vztahu k integrovanému nástroji ITI, byla popsána návaznost 

na legislativní ukotvení. Byly představeny metropolitní oblasti v ČR a princip integrovaného přístupu. 

Dále zazněly konkrétní informace ke koncepční části Strategie Ostravské metropolitní oblasti a byly 

představeny cíle a opatření Strategie OMO s konkrétními příklady možného čerpání podpory EU.  

 

T. Macura vyzval přítomné k diskuzi nad návrhem Strategie – koncepční části.  

Poté vyzval k hlasování k bodu 1). 
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Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 395/48: 

Řídicí výbor ITI Ostravské aglomerace schvaluje Integrovanou územní strategii 

Ostravské metropolitní oblasti (IÚS OMO) – koncepční část 
 

Bod 2 – Schválení hodnoticích kritérií pro výběr strategických projektů  
 
J. Hudec a D. Mocek detailněji představili konkrétní integrovaná řešení Strategie a hodnoticí kritéria 

k aktivitám plánovaných výzev Nositele Strategie Ostravské metropolitní oblasti. Všechna hodnoticí 

kritéria byla předem řádně projednána na jednáních poradních skupin ITI a tyto poradní skupiny 

doporučily Řídicímu výboru ITI schválit tato kritéria. 

 

K obecným hodnoticím kritériím (tj. ke kritériím formálních náležitostí a k obecným kritériím 

přijatelnosti) nebyly vzneseny žádné dotazy. U některých aktivit poradní skupiny doporučily přidat 

specifická kritéria přijatelnosti, případně věcná bodová kritéria. Byla tak stanovena u těch aktivit, kde 

je předpoklad vyššího zájmu ze strany žadatelů a tím spojené možné překročení předpokládané 

nabídky alokace ze strany řídicích orgánů, případně tam, kde Strategie Ostravské metropolitní oblasti 

úžeji zaciluje podporu dle potřeb Ostravské metropolitní oblasti.  

 

D. Sventek upozornil, že se v případě prostředků ITI jedná o cca 5 mld. Kč a jsou to prostředky 

z celkových 100 mld. Kč, které mohou v období 2021-2027 přitéci do Moravskoslezského kraje. Vazba 

na energii a REFRESH je dobrá volba. Otázka, zda chytrými penězi nepomoci i dalším strategickým 

projektům OPST (např. Černé kostce nebo Cirka aréně). 

 

Dále byla diskutována role ústředního integrovaného řešení REFRESH, které je náročné na realizaci a 

koordinaci, nicméně bude ovlivňovat vývoj metropolitní spolupráce v nastávajícím období. Řešení 

energetické tranzice a dopadů do území metropolitní oblasti je primární záležitostí a potřebou 

Ostravské metropolitní oblasti.  

O. Baránek se zeptal, jak je možné se postavit ke komunitní energetice v době, kdy společnost řeší 

riziko energetické krize.  J. Hudec odpověděl, že komunitní energetika je podporována 

z Modernizačního fondu. Nastavení podmínek v OPŽP bohužel jde proti komunitnímu charakteru 

předkládaných a řešených projektů (z OPŽP lze podpořit v jednom projektu jen jedno přípojné místo). 

V. Palička doplnil, že v rámci velkých měst zatím nejsou větší projekty komunitní energetiky 

proveditelné. 

D. Minařík doplnil, že je nyní příležitost pro obce vytvořit si zdrojovou kapacitu pro výrobu 

obnovitelné energie a po schválení potřebné legislativy bude i možné více zapojovat soukromý sektor 

a jednotlivé občany. 

L. Macura se zeptal, kam by se daly přesunout prostředky z veřejných prostranství, pokud budou 

podmínky programu neakceptovatelné pro města. J. Hudec odpověděl, že dílčí změny v alokacích 

aktivit IROP snad budou moci být provedeny uprostřed programového období (při mid term review), 

nicméně prostor pro případné přesuny je omezený, prioritní je prosazení co nejpříznivějších 

podmínek pro města při budování modrozelené infrastruktury na veřejných prostranstvích. 
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Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 396/48: 

Řídicí výbor ITI Ostravské aglomerace schvaluje sadu obecných hodnotících kritérií pro výběr 

záměrů do seznamu strategických projektů. 

 
Proběhla krátká diskuze nad specifickými kritérii pro výběr strategických projektů. Finální verze 

programů budou schváleny do poloviny/konce června 2022, specifické podmínky výzev jsou známy 

zatím jen pro první sadu podporovaných aktivit.  

L. Curylo se zeptal v souvislosti se specifickým nastavením podmínek (a specifických hodnoticích 

kritérií) pro vzdělávání základních škol a zájmového vzdělávání, zda bylo postupováno s ohledem na 

dispozici analýzy potřeb středních škol v MSK (a projektu Technické podnikatelské akademie).  

P. Drozd pokračoval s tím, že virtuální realita (VR) je na základních školách žádoucí, ale zajímal se, zda 

bude přihlíženo i na potřeby vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti v souvislosti s rozvojem 

schopností kritického vyhodnocování informací umístěných v internetovém prostoru, na kyberšikanu. 

O. Baránek zmínil, že virtuální realitu na školách využívají, ale problém jsou výukové programy 

a zapojení učitelů do této netradiční formy vyučování. 

K. Malík se zeptal, jestli je jedinou možnou variantou realizace VR v rámci předkládaných záměrů 

základních škol.  

D. Vdolečková odpověděla, že plánování se odehrávalo a odehrává v kooperaci se zaměstnanci 

odboru školství, mládeže a sportu MSK. Dále upřesnila, že VR je sice nepřekročitelnou podmínkou, 

a proto bylo nutno stanovit specifická kritéria s tímto ohledem, nicméně předkladatelé záměrů 

mohou vedle virtuální reality řešit také rozšířenou realitu, ale ta nevyžaduje žádné speciální vybavení, 

a proto není nutno v rámci specifických kritérií je definovat. J. Hudec na dotaz P. Drozda reagoval, že 

kybernetická bezpečnost., kyberšikana a schopnost kriticky hodnotit získávané informace z internetu 

není předmětem zaměření nástroje ITI, nicméně lze realizovat přes tzv. šablony. 

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 397/48: 

Řídicí výbor ITI Ostravské aglomerace schvaluje sadu specifických kritérií přijatelnosti / věcných 

bodových kritérií pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů. 

 
Bod 3 - Organizační a různé            
 
D. Vdolečková informovala o nutnosti ustavení nového Řídicího výboru – už ne ITI, ale nově Strategie 

Ostravské metropolitní oblasti (dále jen SOMO). V tomto kontextu bylo nutné schválit Statut a 

Jednací řád ŘV SOMO. 

Dále informovala o návrhu nového obsazení poradních skupin RSK /ITI. Ze stejného důvodu (už ne ITI, 

ale Strategie ostravské metropolitní oblasti – SOMO) bylo nutné schválit nový Statut a Jednací řád PS 

SOMO.  

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 398/48: 

Řídicí výbor ITI schvaluje nové složení Řídicího výboru Strategie ostravské metropolitní oblasti  
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Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 399/48: 

Řídicí výbor ITI schvaluje Statut a Jednací řád Řídicího výboru Strategie ostravské metropolitní 

oblasti  

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 400/48: 

Řídicí výbor ITI schvaluje aktuální personální složení Poradních skupin RSK/SOMO 

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 401/48: 

Řídicí výbor ITI schvaluje Statut a Jednací řád Poradních skupin RSK/SOMO 
 
T. Macura požádal J. Hudce o informace k dalšímu postupu, poté informoval, že další jednání Řídicího 

výboru Strategie ostravské metropolitní oblasti je plánováno na červenec 2022 – schvalování 

pololetní zprávy o plnění Strategie ITI 2014–2020 s největší pravděpodobností korespondenčně. Další 

řádné jednání je pak plánováno na podzim 2022. 

       

T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání. 

Příloha: 

1. Prezenční listina 
2. Integrovaná územní Strategie ostravské metropolitní oblasti – koncepční část 
3. Hodnoticí kritéria 
4. Složení ŘV SOMO 
5. Statut a Jednací řád ŘV SOMO 
6. Složení Poradních skupin RSK/SOMO 
7. Statut a Jednací řád Poradních skupin RSK/SOMO 

 
 
Prezenční listina 

1 MACURA TOMÁŠ statutární město Ostrava 

2 BABINEC RADIM statutární město Ostrava 

3 BARÁNEK ONDŘEJ statutární město Havířov 

4 NAVRÁTIL TOMÁŠ statutární město Opava 

5 KORČ PETR statutární město Frýdek Místek 

6 OSINA PAVEL statutární město Frýdek Místek 

7 ŠRÁMKOVÁ MARTINA statutární město Karviná 



 

 

  Zápis 

 5 

8 CURYLO LUKÁŠ Moravskoslezský kraj 

9 RADVAN MARTIN Moravskoslezský kraj 

10 MACURA LUMÍR město Bohumín  

11 DROZD PAVEL Ostravská univerzita 

12 MALÍK KAREL VÍTKOVICE a.s. 

13 MINAŘÍK DANIEL 
Heimstaden Czech 
 

14 NAVRÁTIL MARTIN Pakt zaměstnanosti MSK 

Hosté 

15 PALIČKA VÁCLAV MSID 

16 SVENTEK DAVID BeePartner a.s. 

Experti 

17 PELECHOVÁ OLGA statutární město Ostrava 

Manažeři ITI 

18 HUDEC JIŘÍ 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

19 MOCEK DANIEL 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

20 SVOBODNÍK JIŘÍ 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

21 VDOLEČKOVÁ DAGMAR 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

22 POHLOVÁ ŠÁRKA 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

23 ŠIŘINOVÁ KRISTÝNA 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

24 SALAVOVÁ SIMONA 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

 
  

https://cz.linkedin.com/company/heimstaden-cz?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
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Zapsal:   Jiří Svobodník 

Odsouhlasil:  Tomáš Macura 


