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Zpracované výstupy (vše dle MPIN): 
analytická část a strategická část 
rozpracovaná implementační část 
 

Informace, výstupy i nejaktuálnější verze OP průběžně 
zveřejňovány na ww.brno.cz/iti 

 

Podepsaná memoranda o spolupráci  
s Jihomoravským krajem  
s 5 okolními ORP –  
 nové vedení => kontinuita 

 

 Současný stav zpracování ISR BMO 

http://www.brno.cz/iti
http://www.brno.cz/iti
http://www.brno.cz/iti


Řídící skupina – nejvýznamnější partneři z BMO 
(z ní vznikne Řídicí výbor ITI) 
Pracovní tematické skupiny (4) – již 4krát, 
budou se scházet i nadále 
Průběžná bilaterální jednání se stakeholdery 
uvnitř i vně území (i v rámci projektu 
Meziobecní spolupráce) 
Publicita i osvěta v zázemí BMO (např. u MAS) 
Jednání s řídicími orgány 
Jednání s EK 

 

 

 Procesy ISR BMO (od jara 2014) 



OP 

Dostupné SC (dle NDÚD) a vyčleněné finanční 
alokace dle ŘO 

Alokace BMO dle zjištěných potřeb v 
území 

SC (NDÚD) 
Alokace pro BMO  

(v mil. Kč) 
Požadavek alokace pro BMO  

(v mil. Kč) 

OPVVV 1.2 0 300  

(3.1, 3.2 a 3.5) 

IROP 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 2 200 3 000  
(zejména 1.1, 1.2, 2.1) 

OPŽP 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.2, 4.4  
100 

3 400  
((zejména 1.1 (50), 1.3 (1000), PO 3 

(2000), 4.3 (100), 5.1 (250)) 

OPD 1.4, 1.5 1 900 3 000 
 ((1.4 (2500), 1.5 (500)) 

OPPIK 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.5 800 800 
 (zejména 2.1 a 2.3) 

OPZ 1.1, 2.1 200 200 
 (2.1) 

∑   5 200 10 700 

 Synergie ISR BMO s OP 



 4 prioritní oblasti 

 
 
 
 
 

 
 
 

Konkurenceschopnost a 
vzdělávání 

Sociální oblast 

SMART mobilita 

Životní prostředí 



 

Doprava a mobilita 
Vybudování, rozšíření či modernizace terminálu   
 veřejné dopravy se zajištěním vazby mezi jednotlivými druhy dopravy 
Systémové řešení přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy (P+R, K+R, B+R) 
v BMO  
Výstavba, modernizace nebo rekonstrukce tramvajových či trolejbusových 
tratí 
Rozšíření, modernizace nebo integrace odbavovacího systému ve veřejné 
dopravě 
Komplexní řízení silniční dopravy na páteřní síti BMO s využitím 
inteligentních dopravních systémů 
Vybudování vzájemně souvisejících úseků cyklostezek řešících potřeby 
cyklistické dopravy v části BMO 

 
Konkurenceschopnost a vzdělávání 

Infrastruktura a služby pro inovace a nová odvětví v BMO 
Vzdělávací aktivity s provazbou na linii MŠ–ZŠ–SŠ–VŠ v BMO 
Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení 

 
 

PŘÍKLADY TYPOVÝCH PROJEKTŮ 1/2 

Konkurenceschopnost  
a vzdělávání 

SMART mobilita 



PŘÍKLADY TYPOVÝCH PROJEKTŮ 2/2 
 

Životní prostředí 
Sada projektů řešících hrozbu sucha v BMO    
 (opatření k zadržení vody v krajině, k zásobování území vodou apod.) 
Rekonstrukce a výstavba kanalizace a ČOV v souvislé části BMO 
Zamezení eutrofizace vod v povodí nebo jeho části 
Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí nebo jeho 
části, doplněných opatřeními technickými 
Přestavba parovodního systému zásobování tepelné energie na horkovodní 
systém 
Integrované řešení sběru, svozu a likvidace některého druhu odpadu v celé 
BMO včetně recyklace a dalších způsobů opětovného využití vybraného 
odpadu v BMO 
 

Sociální oblast a zdraví 
Infrastrukturní síť sociálních služeb terénních i ambulantních forem 
Nízkokapacitní pobytová zařízení pro specifické cílové skupiny 
Zkvalitnění a rozvoj sítě soc. a návazných služeb 
Budování sociálního bydlení 

 
 

Životní prostředí 

Sociální soudržnost 



 

Dopracování implementační části strategie (vč. nastavení 
a kvantifikace indikátorů) – jaro až léto 2015 

Schválení strategie v orgánech města Brna jako nositele 
strategie (volitelně i v orgánech JMK, ORP) – září 2015 

Schválení strategie Ministerstvem pro místní rozvoj – 
podzim 2015 

První výzvy na nástroj ITI – začátek roku 2016 

 

 
  

 ISR BMO: další postup – strategie  





 

Transformace Řídicí skupiny na Řídicí výbor 

účast Brna, JMK, ORP a klíčoví partneři 

formálnější pojetí – statut + jednací řád 

posuzování souladu projektů se strategií 

T: pondělí 4. 5.  v 15:00 

pokračování práce 4 pracovních skupin  

pravidelná jednání 

specifikace a příprava projektů 

Průběžné vyhlašování výzev pro ITI – viz schéma  

 

 

 
 

  

 ISR BMO: další postup – projekty   





Marie ZEZŮLKOVÁ 
542 172 206 
zezulkova.marie@brno.cz 
 
Jan HOLEČEK 
542 172 215 
holecek.jan@brno.cz  
 
Petr ŠAŠINKA 
542 172 058 
sasinka.petr@brno.cz  

 
 
 
 
 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
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