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3. jednání Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti 
(ŘV SOMO) 2021-2027 – korespondenční 
 

Datum jednání:  21.  –  29. září 2022 

 

Program:   

1. Náměty předložené Nositeli Strategie do Operačního programu Zaměstnanost+ 

2. Hodnotící kritéria pro připravovanou výzvu Nositele  

3. Změny projektů řešených v PO 2014–2020 

3.1. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419 „Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti 

snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů“, předkladatel: Vysoká škola 

báňská – technická univerzita 

3.2. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441 „Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v 

úrazové chirurgii“, předkladatel: Vysoká škola báňská – technická univerzita 

 

Dne 21. 9. 2022 byli členové Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti (dále jen ŘV 

SOMO) emailem osloveni s žádostí o projednání a následné korespondenční hlasování k zaslaným 

materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou řídicího výboru 

z důvodu povahy projednávaných materiálů. Korespondenční hlasování bylo avizováno na jednání 

Řídicího výboru ITI dne 11.8.2022, které se uskutečnilo na Magistrátu města Ostravy. 

 

Hlasování probíhalo ve dnech 21. 9. – 29. 9. 2022 včetně, a to pouze korespondenční formou. 

 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV SOMO, z hlasování jsou vyloučeni 

náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu,  

tj. do 29. 9. 2022. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení 

korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV SOMO s hlasovacím právem. 

Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV 

SOMO elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování. 

Pokud usoudíte, že u některého z bodů jste ve střetu zájmu (jste zástupce organizace/zřizovatele, která 

do výzvy předložila projektový záměr), prosíme o zaškrtnutí pole “zdržel/a“. V jiném případě Vás 

prosíme o zaškrtnutí jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. Je nutné hlasování ke každému 

jednotlivému bodu zvlášť. K jednotlivým hlasováním je možno připojit i vlastní komentář.  

 

 
 
 
 
 



 

Zápis 
  

 

Bod 1 – Náměty předložené Nositeli Strategie do Operačního programu 
Zaměstnanost+ 
 
Důvodová zpráva: 

Oblast podpory zaměstnanosti prostřednictvím realizovaných projektů je v programovém období 

2021–2027 řešena odlišně, mimo nástroj ITI, vyhlašováním ad hod výzvou ze strany Řídicího orgánu 

Operačního programu Zaměstnanost+ (dále jen ŘO OPZ+). V oblasti aktivní podpory zaměstnanosti, SC 

1.1 OPZ+ a sociálního začleňování, SC 2.1. OPZ+. Na základě e-mailového vyzvání ŘO OPZ+ byly v březnu 

projednány a vybrány v poradní skupině zaslané náměty předkladatelů. Tyto náměty byly 31.3.2022 e-

mailem odeslány na ŘO OPZ+. 

  

Specifický cíl řídicího orgánu OPZ Počet přijatých námětů Počet odeslaných námětů 31.3. 

řídicímu orgánu 

1.1 – aktivní podpora 

zaměstnanosti 
12 8 

22.1 – sociální začleňování 2 2 

 

Poté došlo ze strany řídicího orgánu k prvotnímu hodnocení. V červnu byly náměty řídicím orgánem 

nositeli Strategie zaslány zpět s tím, že upravené mají být zaslány nejpozději do konce června. V červnu 

došlo k redukci námětů ze strany předkladatelů, někteří sami odstoupili. V červenci byla dohodnuta 

finální alokace ESF pro každou metropolitní oblast/aglomeraci a v srpnu byla stanovena dohoda o typu 

výzvy, kterou vyhlásí ŘO OPZ+. Z důvodu nižší alokace podpory EU pro Ostravskou metropolitní oblast 

(cca 39 mil. Kč) v SC 1.1 než byl součet požadované podpory v diskutovaných námětech s ŘO (cca 70 

mil. Kč) se znovu sešla poradní skupina Strategie Ostravské metropolitní oblasti Vzdělanější a 

zaměstnanější region a doporučila seznam námětů, které jsou navrženy k udělení souladu se strategií 

tak, aby byla splněna podmínka ŘO, že předložených námětů bude zasláno maximálně 130 % přidělené 

alokace. V SC 1.1 byl vyřazen jeden nejméně finančně efektivní námět.  

 

Specifický cíl řídicího orgánu OPZ Počet odeslaných námětů 

30.6. řídicímu orgánu 

Počet námětů navržených 

k udělení souladu. 

1.1 – aktivní podpora 

zaměstnanosti 
5 4 

22.1 – sociální začleňování nebylo nutné znovu 

zasílat 
1 

  

Ve SC 2.1 zaměřené na sociální začleňování byly předloženy dva náměty, oba byly vyhodnoceny jako 

perspektivní. Nicméně projekt, který předložilo Statutární město Ostrava, byl předložen 15.8.2022 do 

národní výzvy OPZ+, proto nemůže být v seznamu podpořených projektů. 

Do poloviny srpna probíhala další jednání mezi zástupci metropolitních oblastí/aglomerací a řídicím 

orgánem nad parametry připravovaných výzev. Navrženým námětům bude vydáno vyjádření řídicího 

výboru až poté, co budou jasné parametry textu vyjádření řídicího výboru, které poskytne ŘO. 

Vyhlášení výzvy ŘO OPZ+ pro ITI je plánováno na půlku října.  Kompletní seznam námětů navržených 

k souladu a nesouladu je uveden v textu usnesení. 

 

 



 

Zápis 
  

 

Přijaté náměty jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu.  

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

Návrh usnesení č. 37/3:  

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že projektový záměr 

• Tranzitní místa v sociálních podnicích v MSK+, předkladatel Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti 

• Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku II, předkladatel RUBIKON Centrum, z.ú. 

• KOLOVÝ KRUH PRO PACHATELE, předkladatel Kola pro Afriku, o.p.s. 

• Inspirace a šance pro tebe, předkladatel Klub Inspirace, z.s. 

• Komunitní bydlení k úzdravě, předkladatel Asociace TRIGON, o.p.s. 

přispívá k naplnění integrované strategie ITI a zároveň ŘV SOMO konstatuje soulad tohoto námětu 

se Strategií Ostravské metropolitní oblasti dle předloženého námětu  

Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 38/3:  

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že projektový záměr 

• S Ergonem k dlouhodobému pracovnímu uplatnění, předkladatel ERGON - sociální podnik, z.s. 

• Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, předkladatel Statutární město Ostrava 

nepřispívá k naplnění integrované strategie ITI a zároveň ŘV SOMO konstatuje nesoulad tohoto 

námětu se Strategií Ostravské metropolitní oblasti dle předloženého námětu 

 

Bod 2 – Hodnotící kritéria pro připravovanou výzvu Nositele  

Důvodová zpráva: 

V červnu 2022 byly vyhlášeny výzvy Nositele, jejíž hodnotící kritéria byly schváleny na řádném jednání 

ŘV Strategie dne 1. 6. 2022. Hodnotící kritéria jsou obecná a specifická. Obecnými kritérii se hodnotí 

všechny přijaté záměry do všech vyhlášených výzev Nositele, některé aktivity ale vyžadují specifická 

kritéria přijatelnosti a ta jsou schvalována zvlášť. V červnu nebyly jasné podmínky k aktivitě veřejných 

prostranství ze strany ŘO IROP, proto nebyla specifická hodnotící kritéria přijatelnosti projednána ani 

v poradní skupině, ani v řídicím výboru. Poradní skupina ale přijetí specifických kritérií požadovala, a to 

až budou známa kritéria přijatelnosti ze strany ŘO IROP. Po jejich zveřejnění měla poradní skupina 

8.9.2022 k návrhu specifických kritérií jednání a doporučila řídicímu výboru sadu specifických kritérií a 

definovala seřazovací kritérium pro případ, že bude předloženo více záměrů, než je stanovena alokace 

ERDF.  

 

Hodnotící kritéria jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu.  

 

Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 39/3: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje sadu specifických kritérií přijatelnosti pro výběr záměrů do seznamu 

strategických projektů pro aktivitu „Zelená infrastruktura veřejných prostranství“ z IROP. 

 

 
 



 

Zápis 
  

 

Bod – 3 Změny projektů řešených v PO 2014–2020 
 

Důvodová zpráva: 

Nositel Strategie obdržel dvě žádosti o změnu projektů. Vždy se jedná o projekty v oblasti vědy a 

výzkumu zaměřenou na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. V obou případech se jedná o 

projekty VŠB–TUO. 

 

Žádosti o změnu projektu je přílohou č. 3 tohoto materiálu.  

 
3.1 Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419 „Podpora mezisektorové spolupráce v 

oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů“, 

předkladatel: Vysoká škola báňská – technická univerzita 
 

Důvodová zpráva: 

Dne 6. 9. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu – prodloužení realizace projektu  

z 30. 12. 2022 na 30. 4. 2023. 

 

Dále žádá o navýšení indikátoru 205 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují 

v modernizovaných výzkumných infrastrukturách z 11,25 FTE na 12,15 FTE. 

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

Usnesení č. 40/3:  

Řídicí výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419 „Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování 
polutantů v životním prostředí a využití odpadů“ dle předložené žádosti. 

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ 

PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

Původní stav: Schválená změna: 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE 
PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

31. 12. 2022 30. 4. 2023 

20500 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách 

11,25 12,15 

 

3.2 Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441 „Inovativní léčebné metody pohybového 

aparátu v úrazové chirurgii“, předkladatel: Vysoká škola báňská – technická 

univerzita 
 

Důvodová zpráva: 

Dne 14. 7. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu zrušení plnění indikátoru 220 11 

Mezinárodní patentové přihlášky vytvořené podpořenými subjekty, místo plnění tohoto indikátoru 

bude nahrazeno 5 výstupy typu Gfunk- funkčními vzorky. 

 

 



 

Zápis 
  

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

Usnesení č. 41/3:  

Řídicí výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441 „Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové 
chirurgii“ dle předložené žádosti. 

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ 

PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

Původní stav: Schválená změna: 

22011Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) 

vytvořené podpořenými subjekty 
1  0 

 

 

Přílohy podkladu: 

1. Náměty OPZ+ 

2. Hodnotící kritéria – specifická kritéria přijatelnosti pro veřejná prostranství 

3. Žádosti o změnu 

4. Hlasovací listina 

 

 


