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pro území Jihomoravského kraje
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Aktuální stav ISR BMO 21+

Kompletní verze strategie (koncepční část) projednána:

• na ŘV BMO (schváleno 23. 2. 2022),

• v Zastupitelstvu města Brna (schváleno 17. 5. 2022),

• na úrovni MMR (schváleno 30. 8. 2022). 

V průběhu léta byla strategie jménem paní primátorky zaslána starostům všech obcí BMO.

Finální strategii schválenou MMR najdete pod tímto odkazem, vč. příloh.

Programové rámce strategie (PR) byly dle požadavku MMR schvalovány samostatně:

• na ŘV BMO (schváleno 30. 8. 2022), 

• v Zastupitelstvu města Brna (schváleno 6. 9. 2022).

Strategie obsahuje konkrétní projekty, po vyhlášení a vyhodnocení prvních výzev proběhne 

aktualizace strategie (předpoklad polovina 2023).

https://metropolitni.brno.cz/wp-content/uploads/2022/09/ISR-BMO-21-koncepcni-cast.pdf
https://metropolitni.brno.cz/wp-content/uploads/2022/05/Prilohy.zip


Stav vyjednávání ITI 21+

OP 21-27
Finanční alokace (v mil. Kč) 

vyčleněná pro 13 ITI

Z toho pro BMO (v mil. 

Kč)

Trend oproti období 

EU 14-20
Klíč dělení mezi 13 ITI

IROP 25 989 

(22 % programu)
cca 2 900

domluva měst 

odsouhlasena politicky

OPŽP 2 275 200
rozhodnutí MŽP – pouze 

nejpřipravenější projekty

OPD cca 22 000 cca 4 500
domluva měst 

odsouhlasena politicky

OPTAK 1 508 300-500 čeká se domluva měst

OPZ+ 504,8 60 domluva měst

∑ Až cca 8 150







Programové rámce ISR BMO 21+

• Programové rámce = technické šablony obsahující shrnující informace o podporovatelných

aktivitách strategie u relevantních operačních programů. Obsahují také předběžné seznamy 

projektů, které vycházejí ze schválené strategie, u nichž se předpokládá financování 

prostřednictvím nástroje ITI (podmnožina všech projektů uvedených ve strategii).

• U těchto projektů jsou na základě požadavků řídicích orgánů vepsány podrobnější 

informace (např. popis projektu, nositel projektu, předpokládaný rozpočet, stav přípravy, 

předběžný harmonogram realizace atd.).

• Informace odrážejí skutečnost platnou během tvorby strategie, v řadě případů došlo/dojde 

k aktualizaci uváděných informací. Veškeré uváděné informace jsou tedy pouze indikativní a 

nejsou pro budoucí hodnocení projektů ze strany ŘO závazné.



Programové rámce ISR BMO 21+

• Nyní čekáme na možnost podání Programových rámců ISR BMO 

21+ do systému ISKP, aby mohlo proběhnout jejich hodnocení a 

schvalování dotčenými ministerstvy (do konce roku 2022).

• Paralelně vyhlašujeme tam, kde to je možné, první výzvy pro 

projekty ITI (v tuto chvíli jsou ukončeny první výzvy nositele na MŠ).



Harmonogram výzev do konce roku 2022
Číslo 

výzvy

Název výzvy nositele Operační 

program

Předpoklad 

vyhlášení

Předpoklad projednání 

na PS

1 Dobudování kapacity MŠ v BMO (ORP Brno – skóre 8) IROP Otevřeno do 

17.10.2022

11/2022

PS Vzdělávání

2 Dobudování kapacity MŠ v BMO (ORP Blansko, Kuřim, Šlapanice – skóre 6) IROP Otevřeno do 

17.10.2022

11/2022

PS Vzdělávání

3 Dobudování kapacity MŠ v BMO (ORP Ivančice, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, 

Tišnov, Židlochovice – skóre 4 a 5) 

IROP Otevřeno do 

17.10.2022

11/2022

PS Vzdělávání

4 Podpora integrace na trhu práce se zaměřením na zvláště

ohrožené skupiny trhu práce

OPZ+ 11/2022 11/2022

PS Sociální oblast

5 Zvyšování dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb v BMO OPZ+ 10/2022 11/2022

PS Sociální oblast

6 Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků v BMO IROP 10/2022 11/2022

PS Udržitelná mobilita

7 Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) OPD 11/2022 11/2022

PS Udržitelná mobilita

8 Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO 

(novostavby)

OPD 11/2022 11/2022

PS Udržitelná mobilita

9 Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO 

(modernizace)

OPD 11/2022 11/2022

PS Udržitelná mobilita

10 Rozvoj telematiky a odbavovacích systémů v BMO (IROP) IROP 11/2022 11/2022

PS Udržitelná mobilita

Výhled na rok 2023: https://metropolitni.brno.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram-vyzev-ISR-BMO-21.pdf

https://metropolitni.brno.cz/wp-content/uploads/2022/09/Harmonogram-vyzev-ISR-BMO-21.pdf


Možnosti aktualizace strategie

• Strategie je živý dokument, bude možná její aktualizace

• Po domluvě s ŘO, předpoklad maximálně jednou ročně

• Kontinuálně poběží aktualizace informací o projektech v databázi (bez 

zásahu do strategie)

• V případě úpravy strategie půjde pravděpodobně nejčastěji o úpravu 

integrovaného řešení (přidání, odstranění projektu)

• Předložení skrze projektovou mapovou aplikaci, projednání a schválení na 

PS a ŘV BMO

• O každé změně strategie bude rozhodovat ŘV BMO a jeho pracovní 

skupiny (příští jednání ŘV BMO je v plánu v prosinci 2022)



Další zdroje pro ISR BMO 21+

Další zdroje 21+
Finance pro ČR 

(mld. Kč)

Časový rámec 

realizace projektů
Témata pro BMO

Modernizační fond 

(MŽP) Až 300 2021-2030
Energetika, životní 

prostředí

Národní plán obnovy RRF 

(MPO)
Až 190 2021-2024

brownfieldy, kultura, životní 

prostředí a energetika atd.

CEF 

(EK – komunitární programy)
dle projektů 2021-2027

Velké dopravní městské 

projekty

Národní dotační zdroje (SFDI, 

SFŽP, MMR atd.)
dle projektů 2021-2027 různá
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Děkuji za pozornost. 

#jednejmetropolitne

metropolitni.brno.cz

Eva MATULOVÁ

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Magistrát města Brna

https://metropolitni.brno.cz/

