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

Datum jednání:  19.  –  23. prosince 2022 

 

Program:   

1. Náměty předložené Nositeli Strategie do Operačního programu Zaměstnanost+  

2. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 

„Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a 

onkologii“, předkladatel: Ostravská univerzita 

 

Dne 19. 12. 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. 

 

Hlasování probíhalo ve dnech 19. 12. – 23. 12. 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 23. 12. 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.  

 

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

Oblast aktivní podpory zaměstnanosti (SC 1.1 OPZ+) a sociálního začleňování (SC 2.1 OPZ+) 

prostřednictvím realizovaných projektů je v programovém období 2021–2027 řešena odlišně od 

ostatních programů, a to mimo metodické prostředí pro implementace nástroje ITI – vyhlášením ad 

hod výzvy ze strany Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost+ (dále jen ŘO OPZ+). Nositel 

ITI inicioval výběr vhodných záměrů a po jejich akceptaci ze strany Řídicího orgánu OPZ+ vydává těmto 

záměrům Vyjádření o souladu a tyto projekty budou následně předkládány do zvláštní výzvy ŘO. Na 

základě e-mailového vyzvání ŘO OPZ+ byly v březnu 2022 projednány a vybrány v poradní skupině 

zaslané náměty předkladatelů. Tyto náměty byly 31.3.2022 e-mailem odeslány na ŘO OPZ+. 
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Po několika dalších procesních krocích byly v září 2022 v 3. korespondenčním hlasování ŘV SOMO 

schváleny tyto náměty: 

• 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. 

 

k udělení Vyjádření ŘV o souladu se Strategií Ostravské metropolitní oblasti (dále jen “Vyjádření ŘV”). 

Na základě informací z výzev ŘO OPZ+, vyhlášených v listopadu 2022, pro vydání Vyjádření Řídicího 

výboru SOMO bylo nutno schválené náměty znovu oslovit, aby byly řádně doplněny v oblastech, které 

nebyly před vyhlášením výzvy známy.  

 

1. Změnil se způsob financování – nově je u neziskových organizací stanoveno spolufinancování 

ze strany žadatele ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů (z tohoto důvodu 1 námět odstoupil 

z další realizace, 2 náměty byly upraveny ve finanční částce), 

2. ve výzvě byly identifikovány další do té doby nepožadované indikátory. 

 

Předkladatelé předložili své upravené náměty. Předkladatel RUBIKON Centrum, z.ú. dle svého 

vyjádření nebude předkládat žádost o podporu a odstupuje od svého námětu „Zvýšení 

zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku II”. 

Specifický cíl Programu 

Zaměstnanost+  

Počet námětů navržených 

k udělení souladu v 

09/2022 

Počet námětů navržených 

k udělení souladu a vydání 

vyjádření 12/2022 

1.1 – aktivní podpora 

zaměstnanosti 
4 3 

2.1 – sociální začleňování 1 1 

 

Přijaté upravené náměty jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu.  

Odstoupení od realizace námětu je přílohou č. 2 tohoto materiálu.  

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 2 zdržel se 

Usnesení č. 43/5:  

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že projektový záměr 

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

zaměstnanosti 

• 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  
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Bod – 2 Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 „Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a 

vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii“, 

předkladatel: Ostravská univerzita 
 
Důvodová zpráva: 

Nositel Strategie ITI 2014-2020 obdržel žádost o změnu projektu Jedná o projekt dlouhodobé 

mezisektorové spolupráce v oblasti vědy a výzkumu pod názvem “Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a 

vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii ”. Realizátorem a řešitelem projektu 

je Ostravská univerzita. Z důvodu nových poznatků ve výzkumné části projektu, nutnosti nalezení 

nových metodik (např. modifikace, kultivace a aktivace buněk) projekt nabral tříměsíční zpoždění. 

Z tohoto důvodu příjemce projektu žádá o prodloužení realizace do 31. 3. 2023 (v souladu s výzvou 

Řídicího orgánu OP VVV). 

 

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

 
Hlasování: 12 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 44/5:  

Řídicí výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440 „Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro 

buněčnou terapii v hematologii a onkologii“ dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE 
PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU  

31. 12. 2022 31. 3. 2023 

 

 

Přílohy podkladu: 

1. Náměty OPZ+ 

2. Odstoupení od realizace námětu 

3. Žádost o změnu 

4. Hlasovací listina 


