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Zahájení realizace Strategie ITI OA





Strategie ITI OA byla schválena usnesením Zastupitelstva města
Olomouce dne 16. 12. 2015
V průběhu roku 2016 byly vytvořeny personální kapacity pro
realizaci ITI OA - 4,5 úvazku v rámci nositele ITI OA a 4 úvazky
v rámci Zprostředkujícího subjektu ITI OA.
Milníkem pro zahájení realizace Strategie ITI OA bylo vydání
akceptačních dopisů jednotlivými řídicími orgány OP
Řídicí orgán

Datum vydání
akceptačního dopisu

MMR

IROP

20.10.2016

MPSV

OP Z

6.10.2016

MŠMT

OP VVV

6.10.2016

OP PIK

13.10.2016

OP D

5.10.2016

OPŽP

11.10.2016

MPO
MD
MŽP



Operační program

První výzvy nositele ITI OA vyhlášeny od 11. 11. 2016
www.olomoucka-aglomerace.eu

Přehled vyhlášených výzev nositele ISg
 Od zahájení realizace ITI OA bylo vyhlášeno celkem 15
výzev nositele ITI OA za 2 816,1 mil. Kč
 Výzvy byly vyhlášeny v rámci 5 operačních programů
(IROP 8, OPD 3, OPZ 1, OP VVV 2, OP PIK 1)
 Na OP Životní prostředí bude výzva vyhlášena 15. 9. 2017
 Do konce roku 2017 bude dle schváleného harmonogramu
vyhlášeno ještě 11 výzev s alokací přibližně 1 500 mil. Kč
 Projektové záměry jsou podávány přes webovou aplikaci
nositele ITI (http://pz.olomoucka-aglomerace.eu)
 Informace k výzvám a harmonogram výzev na r. 2017 a 1.
pol. roku 2018 jsou uvedeny na webu olomoucké
aglomerace
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Činnost Řídicího výboru ITI OA



Řídicí výbor ITI (ŘV ITI) je pověřen zajištěním řádného průběhu
realizace Strategie ITI OA
Od zahájení realizace proběhlo 11 zasedání ŘV ITI a bylo vydáno
celkem 68 vyjádření o souladu projektů se Strategií ITI OA
OP

Počet projektových záměrů s
kladným vyjádřením ŘV ITI OA

Počet předložených
projekt.žádostí na úrovni ZS/ŘO

Vydaná
Rozhodnutí

IROP
OPZ
OPD
OPVVV
OPŽP
OPPIK
celkem ITI

60
1
5
2
0
0
68

51
1
3
3
0
0
58

3
0
1
0
0
0
4

Zdroj: Webová aplikace nositele ITI OA a MS2014+, data k 12.9.2017



Vyjádření ŘV ITI je povinnou přílohou žádosti o dotaci. Na úrovni
ZS/ŘO již bylo podáno 58 žádostí o dotaci a z toho 4 žádosti jsou
již ve stavu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace.
www.olomoucka-aglomerace.eu

IROP

OPZ

OPD

OPVVV

OPŽP

OPPIK

celkem nárok v rámci OP

1 626 441

115 345

855 500

370 600

200 000

1 260 000

Aktuální čerpání alokace ITI

921 072

15 300

134 592

174 525

0

0

Integrované investice přináší integrovaná
řešení
 Strategie ITI podporuje integrované projekty
 Viditelná jsou integrovaná řešení zejména u větších měst
 Příklady dobré praxe (oblast dopravy):
Přerov





rozvoj systémů a služeb pro řízení dopravy (výzva OPD)
výstavbu a rekonstrukci cyklistické infrastruktury (výzva IROP)
zvyšování
bezpečnosti
v
dopravě
–
rekonstrukci,
modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší (výzva IROP)
v přípravě – přestupní terminál a parkování

Mohelnice


modernizaci přestupního terminálu veřejné dopravy (výzva




výstavbu cyklistické infrastruktury (výzva IROP)
zvyšování
bezpečnosti
v
dopravě
–
rekonstrukci,
modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší (výzva IROP)

IROP)
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Integrované řešení centra města Olomouce
Revitalizace kostela
sv. Mořice v
Olomouci

Výše dotace: 104,55 mil. Kč

Revitalizace kaple sv. Anny
Výše dotace: 10,84 mil. Kč

Modernizace tramvajové tratě 1.máje
Výše dotace: 38,25 mil. Kč

Tramvajová trať
8.května

Výše dotace: 55,25 mil. Kč

Obnova kulturní
památky olomoucké
radnice

Výše dotace: 55,25 mil. Kč

Budování značky „Olomoucké aglomerace“





Členové ŘV, resp. celá organizační
struktura ITI, se snaží o budování a
propagaci
značky
„Olomoucké
aglomerace“
ŘV ITI schvaluje roční komunikační
plán Strategie ITI OA
Hlavní komunikační aktivity:










webové stránky ITI OA,
tiskové zprávy,
práce tematických koordinátorů
(individuální konzultace, mapování
absorpční kapacity),
semináře,
propagační předměty,
motivační letáky – pro podnikatele, pro
obce.
roll-up,
populárně naučný dokument.
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Problémy při realizaci Strategie ITI OA
Problémy při realizaci Strategie ITI OA lze shrnout následovně:



odsouvání termínů vyhlášení výzev řídicích orgánů (OP PIK)
vyhlášení výzev na individuální projekty před vyhlášením
výzev pro ITI (IROP, OP PIK) - odčerpání absorpční kapacity projektů
v rámci aglomerace, příp. žadatelé předkládají projekty do individuální
výzvy i do výzvy na integrované projekty (dvojí hodnocení, nejistota
čerpání alokace strategie)



neřešení integrovanosti na úrovni ŘO/ZS - projekty
s vyjádřením ŘV ITI o nesouladu s integrovanou strategií mohou
získat dotaci, a to na úkor integrovaných projektů – s výsledkem
znesnadnění řízení a hodnocení/evaluace integrované strategie



vyšší bodová hranice pro projekty OP PIK než na národní úrovni
(nezájem ze strany podnikatelů)
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Budoucnost integrovaných nástrojů








Budoucnost integrovaných nástrojů
se odvíjí od úspěchu/neúspěchu
jejich implementace v tomto období
S
integrovanými
nástroji
a
multifondovým financováním se do
budoucna počítá na evropské i
národní úrovni
Město
Olomouc,
jako
nositel
Strategie ITI OA, usiluje o úspěšnou
realizaci integrované strategie a
bude prosazovat integrovaný přístup
i do budoucna
Cílem je pokračovat v úspěšné
spolupráci se všemi partnery a
nadále budovat značku Olomoucké
aglomerace
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Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Děkuji za pozornost.
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