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Operační
programy EU

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

Zazávazkovaná alokace projektů s 
kladným stanoviskem PS – bez 

projektů duplicitních, vyřazených a 
stažených žadatelem (mil. Kč)

Finanční alokace dle projektů 
zaregistrovaných v MS2014+ 

(mil. Kč)

Projekty schválené k 
financování (mil. Kč)

IROP 2 233 1 474,2 1 454,2 891,5

OPŽP 200 80,0 0 0

OPD 2 383,8 2 981,4 500,7 39,5

OPPIK 750 129,9 84,3 0

OPZ 121,5 75,7 31,8 7,6

∑ 5 688,3
4 741,3

(83,4 % )
2 071,1
(36,4 %)

938,6
(16,5 %)

Alokace ve strategii (k 18. 6. 2018)





• Kontinuita – zachování integrovaného přístupu a spolupráce na úrovni 
přirozených funkčních městských regionů (nejen institucionální, ale hlavně 
personální paměť) 

• Společný postoj největších měst ČR – již se děje 
• Rozvoj území na základě široce akceptované metropolitní strategie – 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) 
• Prosazování jednoho operačního programu pro urbánní dimenzi – územní 

přístup – nikoli tematický/sektorový) – jednotný způsob pro všechny fondy –
zjednodušení

• Nutno ukotvit pojem „metropolitní oblast“ jako důležitou prostorovou úroveň v 
rozvoji území – je třeba, aby legislativa tento pojem znala

• Opora ve vznikající Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+
• Opora v návrzích nařízení EU pro fondy, v tematických prioritách

ITI a metropolitní spolupráce po roce 
2020 – národní/evropská úroveň



• Kontinuita – zachování integrovaného přístupu a spolupráce na úrovni 
přirozených funkčních městských regionů (nejen institucionální, ale hlavně 
personální paměť) 

• Aktualizace memorand o metropolitní spolupráci mezi Brnem a okolními ORP a 
JMK (léto 2018 – před volbami)

• Aktualizace vymezení BMO – jednotná metodika dle MMR (podzim 2018)
• Aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO – zapojit dotčené 

stakeholdery, zahrnout všechna témata – nejen financovatlená z EU (2019)
• Opora ve vznikající strategii #brno2050

• Očekává se větší zapojení odborníků v rámci MMB a KÚ

ITI a metropolitní spolupráce po 
roce 2020 – lokální úroveň



• jednotný systém prevence, sběru a likvidace odpadu 
v rámci BMO;

• parkoviště P+R a terminály v zázemí Brna v kontextu 
rezidentního plánování a Plánu udržitelné městské mobility;

• cyklodoprava v rámci BMO;
• protipovodňová ochrana a revitalizační opatření v BMO;
• sucho (jižní část BMO);
• sportovní a rekreační vyžití v rámci BMO;
• společná koordinace rezidenční a komerční výstavby 

v BMO;
• horizontální téma: institucionální ukotvení metropolitní 

spolupráce (vznik metropolitní kanceláře – příspěvková 
organizace Brna a Jihomoravského kraje).

• …

Nosná témata budoucí spolupráce 
v rámci BMO (návrh)



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

Kontaktní údaje
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