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Operační
programy EU

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

Zazávazkovaná alokace projektů s 
kladným stanoviskem manažera ITI –
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 1 587,7 1 346,7 926,2

OPŽP 200 80,0 0 0

OPD
2 383,8 + 

možné další finance 3 076,6 500,7 145,1

OPPIK
750 + 

možné další finance
375,2 128,4 0

OPZ 121,5 77,9 43,5 7,6

∑
5 688,3 + 

možné další finance

5 197,4
(91,4 % )

2 019,3
(35,5 %)

1 078,8
(18,9 %)

Alokace ve strategii (k 19. 9. 2018)





Vše zveřejněno na webu www.brno.cz/iti

Výzva nositele OP období

Protipovodňová opatření OPŽP listopad

Sociální bydlení IV IROP listopad-prosinec

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (MŠ) IROP listopad-prosinec

Podpora cyklodopravy V IROP únor-březen 19

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a 
parkovacích systémů IV

IROP únor-březen 19

Sociální začleňování a boj s chudobou VI OPZ únor-březen 19

Podpora úspory energie v SZT IV OPPIK únor-březen 19

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy IROP únor-březen 19

Dopravní telematika a informační systémy V OPD únor-březen 19

Služby infrastruktury OPPIK léto 19

Harmonogram výzev nositele ITI –
konec 2018 a začátek 2019

http://www.brno.cz/iti


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

• Aktualizace memoranda o metropolitní spolupráci mezi Brnem, okolními 
ORP a JMK (před volbami) – slavnostní podpis na ŘV ITI 3. 10. 2018

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

strategii, zapojit dotčené stakeholdery, zahrnout všechna témata – nejen 
financovatlená z EU (2019)

• Ukotvení pojmu „metropolitní oblast“ jako důležité prostorové úrovně v 
rozvoji území – je třeba, aby legislativa tento pojem znala (2020)

Máme oporu:
 v návrzích nařízení EK 2021-2017
 ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
 ve strategii #brno2050
 politického vedení Brna, Jihomoravského kraje i obcí
 odborníků v rámci MMB a JMK (zatím ne zcela)

ITI a metropolitní spolupráce po 
roce 2020 – lokální úroveň



Publicita metropolitní spolupráce

Co jsme už udělali?

Web, logo + logomanuál, atlas BMO, informační leták, 
přednášky, interaktivní mapová aplikace, dotazníkové šetření 
mezi starosty 166 okolních obcí, studentská soutěž, strategie 
Brno 2050, ESPON SPIMA, aktualizace Memoranda o 
spolupráci v rámci BMO atd.

Co se chystá?

přednášky, kulaté stoly, výstavy (11/2018), studentská výzva 
(od podzimu 2018), metropolitní konference (7. 2. 2019), 
marketingová a komunikační strategie + kampaně atd.

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



Metropolitní konference 7. 2. 2019

Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR?
Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně

Místo: Brněnská metropolitní oblast (bude upřesněno)

Prostorový rozvoj největších českých měst nelze omezovat jejich administrativními hranicemi. 
Posledních 20 let potvrdilo, že tato města jsou neoddělitelně spjata se svým přirozeným zázemím a 
společně vytvářejí jeden funkční celek, tzv. metropolitní oblast. Metropolitní oblasti se významně 
podílejí na tvorbě českého HDP a přispívají tak ke konkurenceschopnosti ČR. Společně s ostatními 
městy a obcemi tak začínáme psát novou kapitolu z hlediska chápání pojmu metropolitní plánování, 
které se běžně uplatňuje v západoevropských zemích.

Fungování metropolitních oblastí je ale omezeno mnoha bariérami a vyžaduje změnu myšlení u všech 
dotčených subjektů. Co všechno se povedlo na poli metropolitního rozvoje a spolupráce za posledních 
několik let díky nástroji ITI? Jaké systémové kroky je třeba dále učinit na lokální, regionální a národní 
úrovni v rozvoji metropolitní spolupráce? A kdo by měl tyto kroky iniciovat?

Akce si klade za cíl společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, 
krajů, měst a obcí odborně pojmenovat a vymezit příležitosti a výzvy budoucí 
metropolitní spolupráce v ČR.



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

Kontaktní údaje

www.brno.cz/iti
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