
AKČNÍ PLÁN INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ STRATEGIE 
OSTRAVSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 2021-2027

Prezentace pro žadatele záměrů na strategické projekty (20.9.2022)



Otázky dnešního webináře

1. Jak se stát strategickým projektem 
ITI Ostravské metropolitní oblasti?

2. Jak a kdy je možné předložit plnou žádost 
o podporu strategického projektu (ITI)?

3. Prostor pro Vaše dotazy



Akční plán Integrované územní Strategie Ostravské metropolitní oblasti

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

1. Koncepční část 
Strategie (včetně 

integrovaných řešení)

2. Akční plán
(programové rámce 
operačních programů se 
seznamy strategických projektů)



Akční plán strategie 
2. část Strategie OMO
• Akční plán = programové rámce 

jednotlivých operačních programů

Každý programový rámec obsahuje:

- Popis opatření programového rámce

- Finanční plán a plán indikátorů

- Seznam strategických projektů



Výzvy nositele na 
předkládání 
záměrů na 

strategické projekty

Poradní skupiny 
Strategie Ostravské 

metropolitní 
oblasti (ITI)

Řídicí výbor 
Strategie Ostravské 

metropolitní 
oblasti (ITI)

Nositel Strategie 
Ostravské 

metropolitní 
oblasti (ITI) –
zastupitelstvo 
města Ostravy 

(ZMO)

6-7/2022 7/2022 11.8.2022 14.9.2022

Harmonogram schválení Programových 
rámců (vč. seznamu strategických 

projektů)



1. Jak se stát strategickým projektem 
ITI Ostravské metropolitní oblasti?

Vyhlášení výzev č. 1-22 13.6. - 7.7.2022
Vyhlášení výzvy č. 23 (OP TAK) 11.7. - 26.7.2022

Vyhlášení výzvy č. 24 (TIC) 19.9. - 19.10.2022
Vyhlášení výzvy č. 25-26 (muzea, neformální vzdělávání) 

19.9. - 27.10.2022
Vyhlášení výzvy č. 27 Veřejná prostranství 26.9.-27.10.2022
Vyhlášení výzvy č. 28 Bezpečnost na komunikacích – bude 

stanoveno



2. Kdy je možné předložit plnou žádost o podporu?

• 14.9. ZMO => 12/22 schválení ŘO

• 1/23 ZMO => 3/23 schválení ŘO
Programový rámec

• První výzva: 19.9. knihovny IROP

• Viz harmonogramy výzev 
Výzvy ŘO – pro ITI

• Vyzvání nositele => aktualizace

• Projekty v 1/23 v ZMO => 3/2023
Vyjádření o 

souladu



3. Prostor pro Vaše dotazy



• Děkujeme za pozornost!

• Více informací a kontakty na tým Manažera ITI 
na https://itiostravsko.cz

https://itiostravsko.cz/

