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• Téměř veškerá alokace ITI už „alokována“

• V plánu jednotky výzev dle dostupné alokace 
(ušetřená alokace z projektů) – IROP, OPPIK

• Odebírání alokace v IROP

– Týká se celkem 5 ITI a IPRÚ

– Nenaplnění milníku čerpání k 31. 10. 2019

– Nemožnost čerpání ovlivnit – viz:

• Duplicitní projekty (MŠ Nosislav – 31,2 mil. Kč)

• „Spící“ projekty (KC Orlovna Líšeň – 19,1 mil. Kč)

• Další milník čerpání k 31. 10. 2020 – 55,44 %

Aktuální stav realizace ISR BMO



Operační
programy EU

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

Zazávazkovaná alokace projektů s 
kladným stanoviskem ŘV ITI (vč. 

aktuálně hodnocených) – 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 – 48,2 =

2 184,8 2 200,4 1 986,4 1 513,0

OPŽP
300 – 220

(uzavřeno)
300,0 80,0 0,0

OPD
2 619,5 – 150

(uzavřeno)
2 325,2 2 325,2 1 752,1

OPPIK 750 606,7 540,9 280,9

OPZ 121,5 (uzavřeno) 102,6 102,6 80,3

∑ 5 975,8 5 334,6 5 035,1 3 626,3

Alokace ve strategii (k 27. 2. 2020)



184 obcí
696 000 obyvatel

59 % obyvatel JMK
73 % HDP JMK



Srovnání strategie BMO 14-20 vs. 21+

Strategie BMO 2014-2020 Strategie BMO 21+

Témata ve strategii Pouze ESIF (intervenční) Pouze metropolitní (má 
dopady na více obcí v 
BMO)

Zaměření na podporu 
strategických projektů

částečně výhradně

Strategické projekty 
uvedené ve strategii

NE ANO

Jednotný způsob 
implementace ITI

NE (jednak ZS ITI na úrovni 
měst – EFDR, jednak na 
národní úrovni – CF, ESF)

ANO (ZS ITI na úrovni měst 
nebude)

Další zdroje financování NE ANO



Harmonogram prací aktualizace 
strategie BMO 21+ 

• Třetí kolo jednání s ministerstvy nad strategickými projekty a 
financemi (jaro 2020) 

• Interní debata ke strategickým projektům napříč BMO
• Tvorba zjednodušených analytických východisek s prostorovým 

průmětem (leden-březen 2020)
• Proces aktualizace strategie běží od léta 2019; dosažena shoda 

na cca 10 stěžejních metropolitních tématech (PRIORITIZACE); 
další pracovní setkání všech pracovních skupin:
• rozpracování témat: cíle, opatření (březen 2020)
• rozpracování témat: strategické projekty a jejich 

prioritizace (léto 2020)
• Konec roku 2020: strategie BMO kompletně připravena ke 

schválení na ŘV, zastupitelstvo, RSK, ministerstva
• 2022: první výzvy pro projekty ITI



Výsledky Mid-term evaluace ISR BMO (2019)
Pokračovat v probíhajících procesech – jsou efektivní a funkční
Díky partnerské spolupráci, propojování informací o území, finančnímu 
řízení strategie a věcné koordinaci jednotlivých témat se daří realizovat 
integrovaná řešení v BMO
Organizovat průběžné diskuse a rozhovory se členy ŘV a PS i mimo 
formální struktury formou tzv. „metropolitních snídaní“ – generování 
integrovaných řešení (nejen jejich hodnocení)

Už ne ŘV ITI a PS ITI, ale ŘV BMO a PS BMO – širší záběr, 
odklon od závislosti strategií na nástroji ITI a evropských 
penězích

ŘV a PS BMO – kontinuita od roku 2014; zásadní podíl na 
tvorbě strategie BMO 21+ i na jejím naplňování – stratégové, 
vizionáři, plánovači, tahouni – do budoucna snaha o nalezení 
formalizovanější struktury – Metropolitní svazek obcí

Budoucí fungování řídicích a 
koordinačních struktur BMO



Další kroky k rozvoji metropolitní 
spolupráce v BMO

• Marketingová a komunikační srategie – kampaň pro 
odbornou veřejnost – proč, komu a jak komunikovat 
přínosy metropolitní spolupráce (blíže viz 14. 5. 2020)

• PS Ministerstva vnitra – metropolitní svazek obcí –
vhodnější institucionální ukotvení rozvoje  
MO/aglomerací (blíže viz 14. 5. 2020)

• Dotazníkové šetření mezi starosty obcí BMO 
2019/2020 – srovnání s rokem 2017 (blíže viz 14. 5. 
2020)

• Metropolitní konference BMO 14. 5. 2020 (blíže viz 
další snímek ☺)




