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3. jednání poradní skupiny Atraktivnější a kulturnější region RSK MSK a ITI 
 
Datum jednání:  5.5. 2022, 10:00 – 13:00 hod. 
Místo jednání:  Magistrát města Ostravy, místnost č. 207  
 
Program:  

1. Představení koncepční části Integrované územní strategie ostravské metropolitní oblasti 21-27 
2. Hodnotící kritéria 
3. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 5 členů (71% účast, celkem 7 členů) 
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Bod 1 – Zahájení 
 
O. Slach přivítal účastníky na jednání poradní skupiny (dále jen PS) a konstatoval usnášeníschopnost PS ITI. 

Představila program jednání. Zároveň informoval, že z jednání jsou pořizovány fotografie pro účely 

Operačního programu technická pomoc a pro vyhotovení zápisu je pořizován audio záznam Všichni členové 

PS byli upozornění, že v případě, že jsou ve střetu zájmu, ohlásí tuto skutečnost na začátku jednání a zdrží se 

hlasování u těch bodů, kde jsou ve střetu zájmu. Předal slovo J. Svobodníkovi. 

 
J. Svobodník představil program jednání a pokročil k prezentaci koncepční část Strategie ostravské 

metropolitní. J. Hudec vysvětlil pohled Integrovanosti strategie - projektů. Integrovaná územní strategie 

ostravské metropolitní oblasti 2021–2027 je součástí zápisu, jeho přílohou č. 2. 

O. Slach vyzval k hlasování k bodu 1. 

 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 1/3 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru ITI schválit Integrovanou územní 

strategii ostravské metropolitní oblasti (IÚS OMO) 

 

Bod 2 – Hodnotící kritéria                         
 
D. Mocek představil sadu obecných hodnotících kritérií (formálnosti a přijatelnosti), která do značné míry 

vychází z metodických pravidel pro územní integrované nástroje. Následně představil Specifická kritéria, 

která vychází z tematického nastavení plánovaných výzev Nositele Integrované územní strategie ostravské 

metropolitní oblasti pro programové rámce. 

V rámci nastavení podmínek u plánované výzvy Nositele zaměřenou na Knihovny doporučili členové PS 

rozšíření aktivit. Bylo dohodnuto, že obecná hodnotící kritéria a specifická hodnotící kritéria u aktivit 

Památky a Knihovny budou schválena v korespondenčním hlasování.   

 

Dne 6.5.2022 proběhlo korespondenční hlasování ke kritériím, viz souhrnná hlasovací listina a byla přijata 

usnesení. V rámci nastavení specifických kritérií Knihoven byly rozšířeny. 
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Hlasování se zúčastnili 4 členové PS z celkového počtu 7, usnesení byla přijata - 57% účast.  

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 2/3 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru ITI schválit sadu formálních 

kritérií a kritérií přijatelnosti pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů  

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 3/3 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru ITI schválit věcná bodová 

kritéria pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů pro aktivitu PAMÁTKY z IROP 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 4/3 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru ITI schválit specifická 

kritéria přijatelnosti pro výběr záměrů do seznamu strategických projektů pro aktivitu KNIHOVNY z IROP 

 

Bod 3 - Závěr 
D.  Mocek poděkoval všem za účast na jednání PS.  
 
 

Přílohy: 
1. Seznam účastníků 
2. Prezentace   
3. Hlasovací listina 
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Seznam účastníků 
 

Č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Ondřej Slach 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 
OU 

2 Dalibor Halátek Národní památkový ústav 

3 Petr Koudela Moravian-Silesian Tourism s.r.o. (zástup) 

4 Beata Maierová 
Vedoucí odd. cestovního ruchu, odbor reg. rozvoje 
a cestovního ruchu 

5 Tomáš ŠIřina Dolní oblast Vítkovice 

6 
Jiří Hudec 
 

Magistrát města Ostravy 

7 Daniel Mocek  Magistrát města Ostravy 

8 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

9 Simona Salavová Magistrát města Ostravy 

10 Kristýna Šiřinová Magistrát města Ostravy 

11 Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

12 Jiří Svobodník Magistrát města Ostravy 

 
 
 
Zapsala:   Dagmar Vdolečková 
     
Schválil:   Ondřej Slach 


