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Operační 
programy EU 

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

Zazávazkovaná alokace (dle 
PZ schválených na ŘV) 

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) 

1 536,9 1 068,7 716,8 

OPŽP 200  
(odpadové hospodářství, protipovodňová opatření) 

0 0 0 

OPD 
2 383,8 

(prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí, dopravní 
telematika) 

1 987,3 2 227,5 40,0 

OPPIK 
750  

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

84,0 51,9 0 

OPZ 121,5 
(sociální služby) 

71,4 11,5 7,6 

∑  5 688,3 
3 679,7 

(64,69 % ) 
3 359,6 

(59,06 %) 
764,4 

(13,43 %) 

 ITI – alokace ve strategii (ke 22. 2. 2018) 



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 

Problematické body 

IROP – sociální bydlení 

OPPIK – blokování vyhlášených výzev 

OPD – TT do kampusu 

 

 

 
  

 Novinky od minulé RSK JMK 



 



 Harmonogram výzev nositele ITI 

Vše zveřejněn na webu www.brno.cz/iti 

Výzva nositele OP období 

Materiálové a energetické využití odpadů OPŽP únor-březen 

Podpora cyklodopravy III IROP únor-březen 

Dopravní telematika a informační systémy III OPD březen-březen 

Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě II OPD březen-březen 

Sociální začleňování a boj s chudobou IV OPZ duben-květen 

Služby infrastruktury OPPIK duben-květen 

Podpora úspory energie v SZT III OPPIK květen-červen 

Dopravní telematika a informační systémy IV OPD září-září 

Podpora cyklodopravy IV IROP září-září 

Výstavba a modernizace přestupních terminálů III IROP září-září 

Infrastruktura sociálních služeb III IROP září-září 

Sociální bydlení III IROP září-září 

Protipovodňová opatření OPŽP listopad-listopad 

http://www.brno.cz/iti


• Kontinuita – zachování integrovaného přístupu a spolupráce na úrovni 
přirozených funkčních městských regionů  

• Jednotně vymezená funkční území – metodika dle MMR 
• Společný postoj největších měst ČR – již se děje – viz Brněnská deklarace + 

setkání v Pardubicích 21. 3. 2018 
• Rozvoj území na základě široce akceptované metropolitní strategie – 

nezačínat od začátku, zaktualizovat stávající strategii, zahrnout všechna 
témata – nejen financovatlená z EU 

• Strategie musí obsahovat konkrétní strategické projekty, na kterých panuje 
shoda v území (eliminace vypisování výzev) 

• Multizdrojové financování metropolitní strategie (ESIF, národní dotace, 
vlastní zdroje z území)  

• 1 operační program pro urbánní dimenzi – územní přístup – nikoli 
tematický/sektorový) – jednotný způsob pro všechny fondy – zjednodušení 

• Opora ve vznikající Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ 
• Nutno ukotvit pojem „metropolitní oblast“ jako důležitou prostorovou úroveň 

v rozvoji území – je třeba, aby legislativa tento pojem znala 

ITI a metropolitní spolupráce po 
roce 2020 – základní teze 



Metropolitní přemýšlení 

• Píšeme novou kapitolu z hlediska chápání pojmu 
strategické plánování v ČR 

• Máme se čím chlubit, je třeba se zaměřit na 
publicitu – u odborné i široké veřejnosti: přednášky, 
kulaté stoly, výstavy, interaktivní mapová aplikace, 
dotazníkové šetření mezi starosty okolních obcí, 
studentská soutěž, strategie Brno 2050, ESPON 
SPIMA, EU 2020+ (brněnská deklarace) atd. 

• Nezůstanou po nás jen integrované projekty (což 
samo o sobě není málo), ale nastavená dlouhodobá 
spolupráce v rámci Brněnské metropolitní oblasti 



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 
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