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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 1 733,5 1 604,4 1 405,7

OPŽP 300 220,0 0 0

OPD 2 619,5 2 525,5 2 431,9 495,6

OPPIK 750 400,4 356,4 109,6

OPZ 121,5 140,3 118,9 50,6

∑ 6 024
5 019,7

(83,3 % )
4 511,6
(74,8 %)

2 061,5
(34,2 %)

Alokace ve strategii (k 19. 6. 2019)



Vše zveřejněno na webu https://iti.brno.cz

Harmonogram výzev nositele ITI –
druhá polovina roku 2019

Výzva nositele OP období

Služby infrastruktury II OPPIK červenec 19

Materiálové a energetické využití odpadů II OPŽP srpen 19

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II IROP září 19

Podpora cyklodopravy VI IROP září 19

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a 
parkovacích systémů V

IROP září 19

Sociální bydlení V IROP září 19

Dopravní telematika a informační systémy VI OPD březen 20

https://iti.brno.cz/


Metropolitní spolupráce 21+

Pokračování ITI – zachování struktur, aktualizace 
strategie, ale cílem je širší rozvoj
Rozvoj třech dimenzí metropolitní spolupráce:

Věcná – metropolitní témata
Kulturní – povědomí, sounáležitost, důvěra
Institucionání – formy spolupráce, proces 
plánování, koncepční dokumenty, formy 
řízení/governance, legislativa atd.

Cílem těchto aktivit je rozvíjení metropolitního 
přemýšlení u odborné veřejnosti: #myslimetropolitne







Úkol: sběr strategických 
projektů prostřednictvím aplikace

• Vstup do aplikace: 
https://survey123.arcgis.com/share/7c977878cb264
e36a40801657ab8559e

• Náhled již vyplněných projektů v mapě: 
http://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappvie
wer/index.html?id=098b2fac2102414d8eed1ad378ff
2e0a

• TERMÍN: 28. 6. 2019 do 9:00 hodin, pak se databáze 
uzavře!

• Záměrně není nic předvyplněno, přestože máme 
interní projektovou databázi

https://survey123.arcgis.com/share/7c977878cb264e36a40801657ab8559e
http://mestobrno.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=098b2fac2102414d8eed1ad378ff2e0a


Jaké informace nyní potřebujeme?

• Významné strategické projekty 

• Projekty unikátní a jedinečné pro BMO

• Projekty, které je možné zrealizovat do roku 2027

• Do aplikace vyplnit 

– jednotlivé strategické projekty

– síťová opatření

• Omezení projektů nejsou záměrně nastavena

• Všechna hlavní témata (doprava, životní prostředí, 
vzdělávání, konkurenceschopnost, sociální oblast, 
jiné)

• Projekty bez ohledu na zdroje financování



Co do aplikace nevyplňovat?

• Projekty, kde nositelem je stát či státní 
organizace (ŘSD, SŽDC, Povodí Moravy atd.)

• Projekty zaměřené na problematiku 
infrastruktury vysokých škol (strategie 
univerzit – spolupráce s městem)

• JIC – inovační podnikání (RIS strategie –
spolupráce s městem)

• Čistě businessové projekty (zisk)

• Projekty místního významu (revitalizace návsi, 
oprava kapličky)



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

mailto:sasinka.petr@brno.cz
http://www.brno.cz/iti

