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Operační 
programy EU 

Finanční alokace (v mil. Kč) pro projekty BMO – dotační 
prostředky 

Zazávazkovaná alokace (dle 
PZ, které obdržely kladné 
stanovisko ŘV ITI, vč. PZ 

přihlášených do výzev č. 17 a 
18) 

Finanční alokace dle 
projektů zaregistrovaných 

v MS2014+ (mil. Kč) 

Projekty schválené k 
financování (mil. Kč) 

IROP 
2 233  

(dopravní terminály, parkoviště P+R, cyklostezky, vozidla 
VHD, vzdělávací a sociální infrastruktura) 

1 020 896 421 

OPŽP 200  
(odpadové hospodářství, protipovodňová opatření) 

0 
  

0 0 

OPD 
2 106,5 + možné další finance 

(prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí, dopravní 
telematika) 

1 906,5 91,85 40 

OPPIK 
750  

(kreativní průmysly, služby pro MSP, snižování energetické 
náročnosti) 

0 
 

0 0 

OPZ 121,5 
(sociální služby) 

32 7,2 3,4 

∑  5 411 + možné další finance 
2 958,8 
(54,7 %) 

995,08  
(18,4 %) 

 

464,4  
(8,6 %) 

 ITI – alokace ve strategii 



Průběžně vyhlašovány výzvy nositele a ZS ITI dle harmonogramu, 
probíhají jednání relevantních PS a ŘV ITI, některé projekty ve 
fyzické realizaci  

Průběžná komunikace s potenciálními žadateli (MAP, KAP, PS RSK, 
KPSVL, jízdy do ORP, setkání manažerů strategických projektů, 
individuální konzultace), do budoucna více interakcí s MAS 

Hlídat soulad mezi projektovou fiší a plnou žádostí v MS 2014+ 

Schválena změna strategie (přesun finančních prostředků ze 
sociálního bydlení na infrastrukturu vzdělávání – 150 mil. Kč) 

 

Počty přihlášených PZ do aktuálních výzev (srpen – září 2017) 

Výzva 18: IROP, SC 2.4 Infrastruktura pro vzdělávání (SŠ) – 2 

Výzva 17: IROP, SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III – 1 

 

 

 
  

 Novinky od minulé RSK JMK 



Oblast, OP Vybrané projekty Dotace 
(mil. Kč) 

Doprava, OPD Prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí (tramvaj Kampus, Plotní, 
Líšeň Holzova, trolejbus Jírova) 

1 725 

Doprava, OPD + IROP Dopravní telematika 160 

Doprava, IROP Nákup nízkopodlažních trolejbusů 80 

Doprava, IROP Dopravní terminály (Židlochovice) 80 

Doprava, IROP Rozvoj cyklodopravy (Slavkovsko, Tišnovsko, Kuřim-Lipůvka) 50 

Doprava, IROP Silnice II. a III. třídy (Brno-Evropská – přivaděč na letiště) 95 

Sociální oblast, IROP Komunitní centra (Pohořelice, Židlochovice) 70 

Sociální oblast, IROP Infrastruktura sociálních služeb (Centrum pro nevidomé, domovy pro 
osoby se zdravotním postižením atd.) 

160 

Infrastruktura vzdělávání, 
IROP 

Nové mateřské školy (MŠ Kamechy, MŠ Sýpka) 110 

Infrastruktura vzdělávání, 
IROP 

Základní školy – odborné učebny (Bílovice n/S, Bednářova, Sirotkova, 
Svážná, Slovanské nám.), síťový projekt na interaktivní tabule 

50 

Konkurenceschopnost a 
vzdělávání, OPPIK 

Úspory energie v SZT – výměna parovodů za horkovody (předpoklad 
schválení v září 2017) 

100 

Příklady schválených projektů, které 
se začnou realizovat od r. 2017 



Oblast, OP Vybrané typové projekty Dotace 
(mil. Kč) 

Doprava, OPD Dopravní telematika 150 

Doprava, IROP Rozvoj cyklodopravy - Šlapanicko 40 

Doprava, IROP Dopravní terminály a P+R (Brno, Kuřim) 100 

Životní prostředí, OPŽP Centrum pro materiálové využití odpadu - SAKO 80 

Životní prostředí, OPŽP Voda v Brně – protipovodňová opatření na Svratce a Svitavě 120 

Sociální oblast, IROP Infrastruktura sociálních služeb 100 

Sociální oblast, IROP Sociální bydlení 100 

Sociální oblast, OPZ 

 

Sociální služby 60 

Infrastruktura vzdělávání, 
IROP 

Základní školy – odborné učebny 100 

Infrastruktura vzdělávání, 
IROP 

Střední školy – odborné učebny 75 

Konkurenceschopnost a 
vzdělávání, OPPIK 

Úspory energie v SZT – výměna parovodů za horkovody 100 

Konkurenceschopnost a 
vzdělávání, OPPIK 

Podpora kreativních průmyslů – projekt kreativního centra, rozšíření 
vybraných VTP 

400 

 

Příklady chystaných projektů, které 
se začnou realizovat po r. 2018 







 Budoucí publicita ITI v BMO 

Chystaná kampaň: roadshow po okolních obcích, odborné 
konference, diskuze, outdoor reklama (billboardy, spoty na LCD 
monitorech atd.) 

Dotazníkové šetření pod záštitou primátora: témata a potenciál 
k dlouhodobé metropolitní spolupráci – posláno na 166 obcí 
BMO, vyplnilo 146. Podrobné výsledky na podzim. 

Studentská metropolitní soutěž – Přispěj „I TY“: cílem je využít 
kreativitu studentů a propojit ji v praxi při řešení reálných 
metropolitních projektů. V říjnu 2017 oslovíme studenty napříč 
obory ze tří brněnských univerzit s možností zapojit je do řešení 
aktuálních témat (dle zadaných kritérií), která sami navrhnou. 

Cílem těchto aktivit není jen propagace ITI, ale rozvíjení 
metropolitního přemýšlení u odborné i laické veřejnosti. 

 

 

 

 



 

Koheze bude, ale se značně nižším rozpočtem  

Počítáme se se zachováním a rozšířením 
integrovaných nástrojů (ukotvení v SRR 2021+) 

Počítáme se zachováním struktur (PS, ŘV ITI), vznik 
expertní metropolitní platformy 

Tvorba a koordinace metropolitních projektů bez 
ohledu na evropské dotace 

Vytvoření společné prostorové vize Brněnské 
metropolitní oblasti  

 

 
  

  ITI: budoucnost po roce 2020 



Kontaktní osoba za ITI BMO: 
Petr ŠAŠINKA, manažer ITI BMO, 
vedoucí oddělení řízení ITI a 
metropolitní spolupráce MMB 
542 172 058 
sasinka.petr@brno.cz  
 
 

Projednávání projektových záměrů: 
Roman CHMELAŘ, koordinátor územní 
spolupráce 
542 172 469 
chmelar.roman@brno.cz  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kontaktní údaje 

 

www.brno.cz/iti  

mailto:sasinka.petr@brno.cz
mailto:sasinka.petr@brno.cz
mailto:sasinka.petr@brno.cz
mailto:chmelar.roman@brno.cz
http://www.brno.cz/iti
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/Strategie_pro_Brno/dokumenty/iti/Letak_ITI.pdf

