
Datum: 22.6.2015

Regionální stálá konference 
Moravskoslezského kraje

2. zasedání



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Návrh programu
� Informace o aktuálním stavu přípravy programového období EU 2014-2020 

� Informace o Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

� Informace o stavu přípravy strategie ITI pro ostravskou aglomeraci

� Informace o stavu přípravy strategie CLLD

� Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí

� Příprava Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje

� Schvalovací proces

� Různé a diskuse



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Informace o aktuálním stavu přípravy 

programového období EU 2014-2020 

Mgr. František Kubeš



Informace o aktuálním stavu 

přípravy programového období 

EU 2014 - 2020

Mgr. František Kubeš
odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

22. 6. 2015
RSK Moravskoslezského kraje



Programy 2014–2020 

Program
Alokace v 
mld. EUR

Předložení EK Schválení

Integrovaný regionální opera ční 
program

4,63 21. 4. 4. 6

OP Doprava 4,70 7. 5. 11. 5.

OP Životní prost ředí 2,64 24. 4. 30. 4.

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

4,33 15. 4. 29. 4.

OP Zaměstnanost 2,13 23. 4. 6. 5.

OP Výzkum, vývoj a vzd ělávání 2,78 7. 5. 13. 5.

OP Technická pomoc 0,22 kv ěten 11. 6.

OP Praha - pól r ůstu ČR 0,20 květen 11. 6.

Program rozvoje venkova 2,17 24. 4. 18. 5.

OP Rybářství 0,03 - -

CELKEM 23,83



Přehled uskutečněných zasedání RSK
Kraj Pořadí zasedání Termín posledního zasedání

JČK 2. 30. 4. 2015

JMK 3. 28. 4. 2015

KVK 2. 29. 5. 2015

VYS 4. 26. 5. 2015

KHK 3. 26. 5. 2015

LBK 3. 15. 5. 2015

MSK 1. 28. 11. 2014

OLK 3. 1. 6. 2015

PCE 2. 29. 5. 2015

PLZ 2. 2. 6. 2015

SČK 2. 28. 5. 2015

ÚLK 3. 12. 5. 2015

ZLK 3. 28. 4. 2015



• Vazba na Dohodu o partnerství, Národní dokument k územní dimenzi 
a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů

• Pozitivní reakce EK na uplatnění principu partnerství v podobě systému 
Stálých konferencí

• RSK ustanoveny ve všech krajích (Středočeský kraj má ve své RSK 
zástupce Hl. m. Prahy) a plní role:

• Komunikační, plánovací a koordinační

• Iniciační

• Monitorovací a vyhodnocovací

• Informační a propagační

Vývoj RSK



• Zajištění principu partnerství (přenos informací z národní úrovně na 
regionální a opačně)

• Koordinace přípravy a realizace územní dimenze

• Vstup pro zpracování Akčního plánu SRR – aktivity financované z ESI 
fondů i národních zdrojů

• Zpracování podkladů pro rozhodování a řízení na úrovni ŘO

• Vyhodnocování rozvoje území a dopadu realizovaných opatření

• Podpora realizace sektorových strategií (RIS 3, KAP, MAP…)

Co MMR od RSK/RAP očekává



Aktuální výzvy pro RSK/RAP

• Zajištění efektivního fungování RSK

• Akceptace RSK ze strany ŘO (v souladu s Dohodou o partnerství) a jejich 
zapojení do diskuze v regionech

• Role RAP/RSK  z hlediska absorpční kapacity OP

• Role RAP/RSK v rámci prosazení relevantní územní dimenze v ESI fondech

• Zapojení RSK v rámci plánování a nastavení výzev



Národní stálá konference

• 2. jednání se konalo 27. 3. 2015

• 3 paralelně probíhající komory, odpoledne plenární zasedání (přijetí 
usnesení)

• Ve vztahu k RSK bylo odsouhlaseno:

• Dokončení metodiky RAP 
• Vést jednání s ŘO o promítnutí vzájemných potřeb do RAP (organizace 

ze strany MMR)
• Nominovat 1 zástupce za komoru do jednotlivých platforem pro 

přípravu výzev (u relevantních OP)



Aktuální aktivity

• Zpětná vazba k RAP a zpracování údajů z RAP jako součást AP SRR

• Jednání ŘO (IROP, OP VVV, OP ŽP a OP Z) a zástupců RSK a AK ČR –
proběhly na úřednické úrovni

• Témata:
1. Územní dimenze v aktuálním znění operačních programů, aktualizace 

NDÚD
2. Forma spolupráce ŘO a RSK, možnosti využití RAP
3. Zapojení zástupců RSK do platformy pro plánování výzev



Aktuální aktivity

• Tvorba AP SRR

• Spolupráce s rezorty – vlastní aktivity naplňující opatření SRR, 
připravované dotační tituly na období 2015 – 2016 (dopis bude 
odeslán zítra)

• Kapitola „Priority regionů v rámci uplatňování AP SRR“ = souhrnná 
informace za RAP



Cestovní ruch

• Setkání k provázanosti regionálního rozvoje a cestovního ruchu (RSK a 
regionální kolegia CR)

• jednání zástupců krajů s MMR – 13.5.2015

• impuls na založení PS RSK v každém kraji (regionální kolegium CR)

• koordinace CR na území kraje 

• zájmové skupiny: samospráva, podnikatelé, NNO, kulturní instituce, 
destinační společnosti, ochrana přírody,…)

• Vazba na Kolegium CR na národní úrovni (MMR)

• Národní program podpory CR v regionech

• ESIF fondy (synergický dopad na rozvoje CR)

• regiony/kraje: znalost nabídky a potřeb, řízení CR



Děkuji Vám za pozornost

Kontakt: frantisek.kubes@mmr.cz
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OP VVV



Aktuální stav OP VVV

• 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi

• 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen

• V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy

• Dalších šest výzev je připravováno pro jednání 1. MV OP VVV

• Předpoklad řádného vyhlášení všech 8 výzev (včetně již zveřejněných Avíz) –

červen/červenec 2015



Prioritní osa 1

• Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

• Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných 

organizací s aplikační sférou

• Specifický cíl 3: Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

• Specifický cíl 4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni 

Územní dimenze naplňována krajskými přílohami RIS3 Strategie a ve SC3 i 

strategickými dokumenty jednotlivých VŠ



Prioritní osa 2

• Specifický cíl 1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance

pro potřeby trhu práce - důraz na bakalářské a magisterské programy a obory

zaměřené na praxi

• Specifický cíl 2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-

ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském

vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů

• Specifický cíl 3:  Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých 

školách 

• Specifický cíl 4:  Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality 

a strategického řízení vysokých škol 



Prioritní osa 2

• Specifický cíl 5:  Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

• Specifický cíl ERDF: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za 

účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a 

zvýšení otevřenosti vysokých škol.

• Intervence z ERDF podmíněny aktivitami ESF – nelze podat projekt pouze do 

ERDF bez této návaznosti

• Územní dimenze naplňována pro SC 1 – 4 a cíl ERDF strategickými dokumenty 

VŠ pro SC5 krajskými přílohami RIS3 strategie  



Prioritní osa 3

Začlenění investiční priority 9.2 Socio-ekonomická integrace 

marginalizovaných skupin, jako jsou Romové (čl 3. bod 1 b) ii) nařízení o 

ESF).

Investiční priorita 1

•Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně 

usnadnění přechodu dětí na ZŠ

•Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových  

kompetencích

•Specifický cíl 3: Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve 

vzdělávání

•Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících 

pedagogických  pracovníků

•Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 

posílení  jejich relevance pro trh práce



Prioritní osa 3

Investiční priorita 2

•Specifický cíl 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání 

Investiční priorita 3

•Specifický cíl  1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování 

romských dětí do vzdělávání

-zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými 

lokalitami 

-řešení specifických situací v inkluzívním vzdělávání romských dětí a žáků 

a  ostatních dětí, které čelí podobným překážkám ve vzdělávání v 

běžných školách hlavního vzdělávacího proudu 

•Územní dimenze naplňována KAP a MAP



Oprávn ění žadatelé

• Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního

vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší

odborné školy.

• Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

• Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi

zřízené a podřízené organizace.

• Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.



Cílové skupiny

• Děti a žáci

• Studenti vyšších odborných škol

• Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)

• Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení

• Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

• Rodiče dětí a žáků

• Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

• Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání

nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a

mládeže

• Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky

• Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu



Základní východiska

• Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR – intervence z OP VVV musí

prioritně směřovat k naplňování cílů těchto Specifických doporučení

• Důraz na koncentraci vynakládaných prostředků a podložení jejich potřebnosti

analýzou či strategií s nutností zohlednit intervence z období 2007 – 2013 –

návaznost na předchozí programové období

• Každá oblast musí být podložena strategií (pro oblast VaV se jedná o RIS3

Strategii, pro oblast vysokých škol o strategie jednotlivých vysokých škol, pro

oblast regionálního školství - krajské a místní akční plány rozvoje vzdělávání) –

zhodnocení dosavadních intervencí z OP, koncentrace, efektivita, využitelnost

• Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů



Základní východiska

• Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů – maximální 

využití zjednodušených forem vykazování („šablony“ pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

• Komplexní projekty pro jednoho žadatele/příjemce 

• Projekty napříč specifickými cíli a investičními prioritami – ne napříč PO – výzvy 

na aktivity napříč specifickými cíli – některé výzvy v PO2, většina výzev v PO3, 

včetně šablon.

• Projekty realizované formou zjednodušeného vykazování – max. 2 až 3 roky 

realizace

• koncepční nebo strategické projekty –

� PO 1 až 7 let realizace

� PO 2 až 5 let realizace

� PO 3 až 5 let realizace

• Ukončení realizace projektů – 31. 12. 2022



Základní východiska

• Multifondový OP – nelze využít křížové financování

• Veřejná podpora

• Spolufinancování žadatelů

• Podpora více rozvinutých regionů (Praha)

Celoplošná úroveň

• Základ systémové, strategické a koncepční projekty (dlouhodobé celoplošné 

projekty a projekty pro více regionů)

• Šablony na témata prioritní pro MŠMT (celoplošné)



Regionální školství

• Zavedení priorit vzdělávací politiky  MŠMT a krajů do praxe škol

• Orientace na kvalitu – systémové zlepšení kvality škol

• Vzdělávání dítěte / žáka jako ústřední bod - dostupnost kvalitního 

vzdělávání pro každé dítě / žáka

• Inkluze nikoliv exkluze – rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka do jeho 

maxima

• Zlepšení spolupráce v území

• Zlepšení strategického řízení škol

Investice do oblasti vzdělávání – Integrovaný regionální operační program 

a Operační program Praha pól růstu (Praha)



Projekty zjednodušeného vykazování

• Hlavní cíl OP VVV v oblasti regionálního školství

• 2 – 3 výzvy v průběhu programového období

• Pro všechny MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

• Vycházíme za zkušeností OP VK

• Úroveň celostátní

• Úroveň reflektující potřeby území – možnost vypsání šablon jen pro 

určitá území – na základě výstupů z KAP a MAP



Mateřské, základní, st řední a vyšší odborné školy

• Plán rozvoje vzdělávání (projektový záměr) – vyhodnocení stavu, cíle, 

potřeby pro dosažení cílů

• Výzvy na „šablony“ napříč specifickými cíli prioritní osy 3

• Spolupráce s dalšími subjekty při realizaci (šablony na podporu 

marginalizovaných skupin a apod.) – partnerství v projektech

• Projekty partnerství a sítě – spolupráce škol a dalších partnerů –

podpora některých témat – kariérové poradenství, technické a 

přírodovědné vzdělávání apod.



Zapojení vysokých škol

• Aktivity na vzdělávání pedagogů a přípravu podmínek pro rozvoj v 

daných oblastech

• Profesní podpora pedagogů

• Tvorba metodik pro témata, ve kterých je identifikována potřeba



Koordina ční mechanismy ukotvené v Dohod ě o partnerství

„V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna

prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a

místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území

do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou

sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a

OP PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím

akčních plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.“



KAP a MAP



Cíle KAP a MAP 

Aktivity naplňující specifická doporučení Rady pro ČR v oblasti regionálního 

školství – věcné aktivity projektů KAP a MAP

• Zlepšení řízení škol (zřizovatelé, ředitelé)

• Zvýšení kvality vzdělávání (autoevaluace, evaluace a jejich zohlednění v 

další činnosti škol)

• Dlouhodobé plánování jako hlavní prvek řízení škol

• Rozvoj funk čního partnerstv í v území, která umožní/usnadní realizaci 

dalších náro čných intervencí v území (inkluze, podpora, marginalizovaných

skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce).

• Investiční záměry, vydiskutované v území – IROP

Naplnění územní dimenze

• Témata aktivit pro projekty zjednodušeného vykazování (šablony)

• Projektové záměry projektů partnerství a sítě



Krajské akční plány 
(KAP)



Regionální stálá 
konference
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RAP

• Projektové záměry jednotlivých potencionálních žadatelů

• Provázání na prioritní osy a jednotlivé specifické cíle daných OP

• Výše alokace na projekt

• Hodnoty monitorovacích indikátorů



Vytvá ření KAP – Krajský Ak ční Plán – oblast SŠ a 
VOŠ – strategický rámec

KAP se pohybuje v rámci, který je dán „shora“

• cíli vzdělávací politiky ČR, 

• prioritami kraje, které jsou již promítnuty do Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje,

• RIS3 strategie – vzdělávání pro potřeby záměrů ve vědě, výzkumu 

a inovacích

• regionálních sektorových dohod

• paktů zaměstnanosti, ITI, IPRÚ apod.

• Důležitá je prioritizace témat v oblasti vzdělávání obsažených ve 

všech strategiích a různých akčních plánech 



Vytvá ření KAP – analytická a návrhová část

Návrhová část KAP vzniká „zdola“, z potřeb a podnětů škol a dalších 

aktérů v území. 

Východiska - sekundární a primární sběr dat z plánů rozvoje vzdělávání

Opatření a konkrétní návrhy témat v již existujících:  

• krajských strategiích

• nebo

• podněty a potřeby škol

• strategie  ITI

• strategie IPRÚ

• další…



Krajské ak ční plány - priority

Krajské  akční plány rozvoje vzdělávání jsou zaměřené na vzdělávání, v četně 

neformálního a zájmového vzd ělávání , které je vázáno na regionální specifika.

Základní priority MŠMT :

� Podnikavost a iniciativa

� Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO)

� Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

� Kariérové poradenství

� Školy jako centra dalšího vzdělávání

� Inkluzivní vzdělávání 

Další témata:

Např. klíčové kompetence a rozvoj cizích jazyků napříč tématy, regionální specifika



KAP projekt

• Žadatelem/Příjemcem budou kraje, realizován bude jako jeden projekt (s 

možností průběžných změn) po celou dobu programového období (cca 

2015 – 2022).

• Z národní / systémové úrovně budou jednotlivé KAP podpořeny souborem 

analytických, metodických a poradenských aktivit realizovaných v rámci 

plánovaného IPs, včetně vzdělávání ředitelů a zřizovatelů škol.

• Důležitá jsou témata (na šablony, pro řešení pomocí projektů partnerství a 

sítě) nikoliv konkrétní projektové záměry

• Nestanovuje naplnění monitorovacích indikátorů ani alokaci – není to 

možné



Místní akční plány 
(MAP)



Role v místních ak čních plánech (MAP)

• místní akční plány vznikají na území ORP popř. funkčního celku –

nemusí úplně kopírovat území ORP

• koordinace a metodická podpora z centrální úrovně

• organizování a facilitování práce partnerství budou provádět pracovníci

MAS, případně „další relevantní partneři“ – v území, kde je třeba

nastartovat proces tvorby partnerství

• nejdůležit ější je vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a

vzdělávacích organizací v místě. Tím se myslí NNO, ale také školní

družiny, soukromé vzdělávací instituce, pokud tam působí, mentoři a

konzultanti pro vzdělávání, knihovny na podporu čtenářské gramotnosti

apod. - především kvůli realizaci šablon v některých tématech je nutno,

aby školy měly přehled, jací partneři v území jim mohou pomoci



Místní ak ční plány - priority

Místní akční plány rozvoje vzdělávání jsou zaměřené na předškolní a základní 

vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání.

Základní priority:

• Rozvoj kvality vzdělávání - MŠ, ZŠ
• čtenářská a matematická gramotnost (u MŠ i přírodovědná)
• vybavení a infrastruktura

• Otevřenost a inkluzivita vzdělávání v MŠ, ZŠ

• Dostupnost kvalitního vzdělávání MŠ, ZŠ

Pro potřeby KAP budou v ZŠ a MŠ (v MŠ vyjma kariérového poradenství) 

mapovány taktéž oblasti

� Podnikavost a iniciativa

� Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO)

� Kariérové poradenství



MAP a sociáln ě vylou čené lokality

V územích se sociálně vyloučenými lokalitami bude navíc působit

Agentura pro sociální začleňování, která bude dále rozvíjet MAP

směrem k inkluzívnímu vzdělávání a vytváření dohod zřizovatelů a

ředitelů škol o posilování inkluzivity jednotlivých škol.

Dále ASZ v těchto územích koordinuje své aktivity s aktivitami

OP Z a IROP, které totožné lokality podporují tak, aby došlo ke

komplexnímu řešení problému sociálního vyloučení v místě.



Informace o OP VVV

www.msmt.cz v sekci Strukturální fondy – záložka OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

2014-2020

Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv



Děkuji za Vaši pozornost



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Informace o stavu přípravy strategie ITI 

pro ostravskou aglomeraci

Mgr. Jiří Hudec



POTENCIÁLY

ostravské aglomerace

22.06.2015, Český Těšín

Pro Regionální stálou konferenci

RSK

Moravskoslezského kraje







Partnerský přístup

? miliard Kč pro Ostravskou aglomeraci
Jednání klíčových aktérů k ITI Ostravsko, 6.5.2014, Čeladná



Ostravsko a ITI

1. Stručné představení ITI jako nástroje

2. Potenciály ITI Ostravské aglomerace

3. Q&A



ITI

OPPIK

OPŽP

OPD

OPVVV

OPZ

IROP



K čemu jsou ITI´s určeny?
• K investicím ve specifickém cílovém území 

(čtvrti, města, městské regiony, metropolitní 
oblasti, venkovské oblasti, funkční území),

• k účinnější delegaci řízení a odpovědnosti na 
zprostředkující subjekty operačních programů,

• k integraci souvisejících investic s různými 
vlastnostmi (měkké s tvrdými apod.),

• v České republice k udržitelnému rozvoji 
měst, v sedmi metropolitních oblastech.





Metropolitní oblasti ITI

Metropolitní oblast Počet obyvatel Počet statuárních měst / obcí v MO

Pražská 2 000 000 2/515

Ostravská 965 000 5/119

Brněnská 610 000 1/167

Ústecko-Chomutovská 520 000 5/75

Olomoucká 440 000 3/230

Hradecko-Pardubická 330 000 2/145

Plzeňská 310 000 1/117

Celkem 5 200 000 19/1482



• EVROPSKÉ CENTRUM 
TECHNIKY 
(APLIKOVANÝ VÝZKUM 
A TECHNICKÉ OBORY, 
MOBILITA)

• VZDĚLÁVÁNÍ A 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ

• SOCIÁLNÍ A 
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

• INFRASTRUKTURA

• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

• UDRŽITELNÁ DOPRAVA

• KRAJINA A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

• ZNALOSTNÍ 
EKONOMIKA A 
INOVACE

• SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

• UDRŽITELNÁ 
DOPRAVA

• ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

• VZDĚLÁVÁNÍ

• UDRŽITELNÁ DOPRAVA

• UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY

• VZDĚLÁVÁNÍ

• VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE

• VZDĚLÁVÁNÍ A 
PODPORA 
ZAMĚSTNANOSTI

• PODNIKAVOST A 
PODNIKÁNÍ

• PODPORA INVESTIC A 
VZNIKU PRACOVNÍCH 
MÍST

• UDRŽITELNÁ DOPRAVA

• ENERGETICKÁ 
ÚČINNOST

• ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY

• ČISOTOTA OVZDUŠÍ

• PODPORA SOULADU 
NABÍDKY A POPTÁVKY 
NA TRHU PRÁCE

• ZNALOSTNÍ EKONOMIKA

• INFRASTRUKTURA A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• SMART MOBILITA

• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• KONKURENCESCHOPNOST 
A VZDĚLÁVÁNÍ

• SOCIÁLNÍ OBLAST A 
ZDRAVÍ



Řízení ITI (v návrhu)
• Nositelem ITI ostravské aglomerace bude Statutární město Ostrava. 

Statutární město Ostrava bude zároveň zprostředkujícím subjektem pro 
řídící orgány zapojených operačních programů. Delegované zodpovědnosti 
a činnosti nositele budou vykonávat Řídící výbor ITI, Sekretariát ITI a 
Manažer ITI. 

– Řídící výbor (ŘV) ITI bude rozhodující platforma složená ze zástupců měst, 
kraje, venkova, akademické a podnikatelské sféry atd.. ŘV schvaluje projekty z 
pohledu jejich souladu se Strategií ITI. 

– Zprostředkující subjekt, výkonná složka, která hodnotí projekty ve vztahu k 
souladu s ITI.

– Manažer ITI sleduje průběh a plnění ITI, vyvolává poptávku, konzultuje 
projekty, řeší rizika, zajišťuje marketing, komunikuje s klíčovými aktéry v území 
aglomerace, nositelem a příjemci.

• Statutární město Ostrava je zároveň nositelem ITI i konečným příjemcem 
dotace.



Implementace ITI (v návrhu)

Příprava strategie

Příprava projektů

Konzultace k předložení

Posouzení, výběr

Monitoring ITI



ostravské aglomerace
příležitost pro města 2020



ITI Ostravské aglomerace



Vymezení území
Počet obcí: 119

Počet obyvatel: 965 tis.

Velikost: 3 600 km2

Hustota: 290 obyvatel/km2



• Strategie ITI je připravena a projednána relevantními 
partnery.

• K upřesnění finančního plánu, indikátorů plnění strategie, 
harmonogramu, klíčových aktivit a nastavení implementační  
struktury, je potřeba úzké kooperace s řídícími orgány a 
shoda na investičních prioritách.

• Odhadovaná absorpční kapacita významně překračuje 
navrhovanou alokaci v aktuálních verzích operačních 
programů.

ostravské aglomerace
aktuální stav



Závěrečné hodnocení
kooperace ŘO s 

OPPIK :/ OPD :)
OP3V :I OPŽP :(
IROP :) OPZ :(



Fungující partnerství?
Důvěra a vstřícnost

Respekt a ochota naslouchat
Schopnost učení se

Otázky a odpovědi



Děkuji za pozornost ☺☺☺☺



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Informace o stavu přípravy strategie CLLD

Ing. Jiří Krist



4 x LEADER 

pro Místní akční skupiny Moravskoslezského kraje

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

Český Těšín, 22. června 2015



Integrovaný regionální 
operační program



Podpora aktivit v rámci CLLD realizována prostřednictvím:

Komunitně vedený místní rozvoj

� tato PO 4 podporuje aktivity z PO 1, 2 a 3 a to konkrétně z těchto
specifických cílů (SC)

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Integrovaný regionální operační program

PO 4

SC 2.1

SC 2.3

SC 2.4

SC 1.3

SC 2.2

SC 3.1

SC 3.3

SC 1.2



Operační program 
Zaměstnanost



Podpora aktivit v rámci CLLD realizována prostřednictvím:

Strategie komunitně vedeného rozvoje

� aktivity podporované v rámci CLLD musí být v souladu

se zaměřením

� Prioritní osy 1: Podpora zaměstnanosti a

adaptability pracovní síly

� Prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s

chudobou

� Prioritní osy 3 a 4 nejsou vzhledem k věcnému zaměření

podporovaných aktivit vhodné pro využití integrovaných

nástrojů !!!

Operační program Zaměstnanost 

IP 2.3 



Aktivity budou podpořeny v rámci těchto témat:

Operační program Zaměstnanost 

SC 1.1

SC 1.3

SC 1.5

SC 1.6

SC 1.2

SC 1.4

SC 1.7

Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob
prostřednictvím programu Záruky pro mládež

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s
požadavky trhu práce

Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných
institucemi veřejných služeb zaměstnanosti

Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání



Aktivity budou podpořeny v rámci těchto témat (pokračování):

Operační program Zaměstnanost 

SC 2.1

SC 2.3

SC 2.2

SC 2.4

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním

vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a

na trhu práce

Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb,

služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb

podporujících sociální začleňování

Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a

umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity



Program rozvoje venkova



Podpora aktivit v rámci CLLD realizována prostřednictvím:

Předávání znalostí a informační akce

Investice do hmotného majetku

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování

životaschopnosti lesů

Spolupráce

Program rozvoje venkova

M01

M06

M16

M04

M08



Operační program Životní 
prostředí



Podpora aktivit v rámci CLLD realizována prostřednictvím:

Posílit biodiverzitu

� konkrétní opatření

� likvidace a omezování výskytu vybraných invazních

druhů rostlin – bolševník velkolepý, druhy rodu

křídlatka – včetně jejich sledování, hodnocení rizik a

tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů

Posílit přirozené funkce krajiny

� konkrétní opatření

� výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se

schválenými plány péče

Operační program Životní prostředí

SC 4.2

SC 4.3



Předběžné alokace operačních 
programů na realizaci CLLD v 

jednotlivých MAS Moravskoslezského 
kraje



Pořadí Místní akční skupina

Předběžné alokace operačních programů 
na realizaci CLLD v jednotlivých MAS 

Moravskoslezského kraje (mil. Kč)
MŠMT 

(OP VVV)

Celkové 
režie 

(mil. Kč)

Celková 
alokace na 

MAS 
(mil. Kč)OP Z IROP PRV OP ŽP

1 MAS Regionu Poodří, z.s. 20,180 92,380 33,934 44,076 3,277 17,068 210,915

2 MAS Lašsko 31,340 115,309 22,479 0,000 2,834 14,910 186,872

3 MAS Pobeskydí, z. s. 17,940 90,991 30,929 1,714 3,587 15,659 160,819

4
Místní akční skupina 
Opavsko z.s.

19,030 79,555 37,656 0,000 2,878 15,006 154,125

5
Místní akční skupina 
Hlučínsko o.s.

18,960 91,174 21,960 0,000 2,790 13,472 148,356

6 Rozvoj Krnovska o.p.s. 38,760 55,731 28,278 0,000 1,815 13,101 137,685

7
Místní akční skupina 
Bohumínsko - zájmové 
sdružení právnických osob

29,530 69,909 12,684 0,000 1,284 11,502 124,910

8
Místní akční skupina 
Hrubý Jeseník

31,960 49,003 26,533 0,000 1,683 12,418 121,598

9 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 22,770 23,475 18,520 0,000 1,018 9,998 75,781

10
MAS Jablunkovsko, z. s. p. 
o.

0,000 46,975 15,162 0,000 2,081 9,148 73,366

11
MAS Frýdlantsko –
Beskydy z.s.

0,000 37,441 16,858 0,000 0,930 8,934 64,163

12 MAS Slezská brána, z. s. 0,000 33,914 6,726 0,000 0,866 7,439 48,946

Celkové alokace Operačních 
programů a režií na realizaci CLLD 
v MSK

230,470 785,857 271,720 45,790 25,043 148,656 1 507,535



Děkuji Vám za pozornost 

Ing. Jiří Krist
předseda MAS Opavsko
tel: 724 790 088 
email: krist.jiri@gmail.com

nejaktuálnější informace naleznete na webu www.masopavsko.cz a 
nově také na Facebooku po zadání slov Místní akční skupina Opavsko  



Datum:Zpracoval(a):

Kotlíkové dotace poskytované z evropských 
prostředků - Operačního programu Životní 
prostředí

Mgr. Martin Radvan, LL.M.



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Předmět podpory
Výměna zdroje tepla na pevná fosilní paliva za:
• kotel na pevná paliva 5. emisní třídy,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé 

vody

Výměna zdroje tepla musí být doprovázena „mikro“
energetickými opatřeními
Neplatí pro objekty:
• kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (budova v

klasifikační třídě „C“ – úsporná)
• je současně žádáno např. v programu Nová zelená úsporám

Musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na 
tuhá paliva



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Číslo 
opatření

Typ opatření 

1 Zateplení  střešních/půdních prostor
2 Izolace stropu sklepních prostor
3 Instalace tepelně izolačních folií do oken
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5 Hydroizolace objektu – snížení vlhkosti základů a podlahové desky v přízemí objektu
6 Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
7 Dílčí výměna oken 
8 Výměna vstupních a balkonových dveří 
9 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 

10 Instalace vnějších rolet, žaluzií
11 Zajištění střechy proti profukování 
12 Výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací 

„Mikro“ energetická opatření



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Alokace a termíny

Celková alokace: 9 mld. Kč

Alokace pro MSK: 1,4 mld. Kč

Rozdělení formou: 3 dvouleté GS

Výzva pro kraje: 2. pololetí 2015

Výzva pro domácnosti: 1. pololetí 2016



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Implementace

OP ŽP 2014-2020
SC 2.1 Snížit emise z lokálního 

vytápění domácností podílejících se 
na expozici obyvatelstva nadlimitním 

koncentracím znečisťujících látek

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Grantové schéma
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Dílčí projekty grantového 
schématu

FYZICKÉ OSOBY 
(DOMÁCNOSTI)

VÝMĚNA KOTLE
splňujícího směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES (EKODESIGN)



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Podíl krajů na alokaci
Kraj Min. počet realizovaných výměn 

Praha 160

Středočeský 3 460

Jihočeský 2 020

Plzeňský 1 540

Karlovarský 440

Ústecký 1 080

Liberecký 940

Královehradecký 1 340

Pardubický 1 180

Vysočina 1 600

Jihomoravský 900

Olomoucký 1 140

Zlínský 1 080

Moravskoslezský 3 120

Celkem 20 000

Kraj Min. podíl z alokace (%)

Praha 0,8

Středočeský 17,3

Jihočeský 10,1

Plzeňský 7,7

Karlovarský 2,2

Ústecký 5,4

Liberecký 4,7

Královehradecký 6,7

Pardubický 5,9

Vysočina 8

Jihomoravský 4,5

Olomoucký 5,7

Zlínský 5,4

Moravskoslezský 15,6

Milník pro rok 2018: výměna 20 000 kotlů
Celkový cíl: výměna 80 000 kotlů



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

Financování
Výše dotace: max. 150.000 Kč (z toho max. 20.000 Kč „mikro“ 
energetická opatření)

Forma financování: modifikovaná ex-ante platba

Základní hranice podpory: 75 % z celkových způsobilých nákladů

Kotel pouze na uhlí: 70 % 

Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa): 75 %

+ 5 % při využití OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)

+ 5 % pro prioritní oblasti dle Strategie 



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

75%

20%

5%

Dotace 80 % - kotel nejen uhlí + bonus za 

území

Základní výše
dotace

Podíl domácnosti

Bonus za území 5 %

70%

30%

Dotace 70 % - kotel pouze na uhlí

Výše dotace

Podíl domácnosti

75%

15%
5% 5%

Dotace 85 % - základní výše + bonus za území + 

bonus za OZE

Základní výše dotace

Podíl domácnosti

Bonus za území 5 %

Bonus za OZE (biomasa,
tepelné čerpadlo) 5 %

70%

25%

5%

Dotace 75 % - bonus za území

Základní výše dotace

Podíl domácnosti

Bonus za území 5%
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75 %

5 %

5 %
5 %

10 %

Možnost dobrovolného příspěvku kraje i obce 

Základní výše 75 %

Bonus za území 5 %

Příspěvek kraje 5 %

Příspěvek obce 5 %

Podíl domácnosti
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Prioritní podporované území

Zdroj: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
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ORP Název obce

Bílovec Bílovec, Jistebník, Studénka, Velké Albrechtice, Albrechtičky, Bílov, Bítov, Bravantice, Kujavy, Pustějov,
Tísek, Slatina

Bohumín Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald
Bruntál Bruntál, Horní Benešov, Vrbno pod Pradědem
Český Těšín Český Těšín, Chotěbuz
Frenštát pod 
Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Bordovice

Frýdek-Místek
Baška, Brušperk, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Kozlovice,
Krmelín, Lučina, Palkovice, Paskov, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice,
Bruzovice, Dolní Tošanovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Kaňovice, Lhotka, Nižní Lhoty,
Nošovice, Pazderna, Pražmo, Soběšovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice, Morávka, Krásná

Frýdlant nad 
Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Metylovice, Malenovice, Pržno, Pstruží,
Čeladná, Ostravice

Havířov Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko

Hlučín Bohuslavice, Darkovice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť,
Šilheřovice, Vřesina, Bělá, Děhylov, Dobroslavice, Závada

Jablunkov Bukovec, Hrádek, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písek, Bocanovice, Písečná, Dolní Lomná
Karviná Dětmarovice, Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava

Prioritní podporované území – seznam obcí
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ORP Název obce
Kopřivnice Kopřivnice, Petřvald, Příbor, Štramberk, Kateřinice, Mošnov, Skotnice, Trnávka, Závišice, Ženklava
Kravaře Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Štěpánkovice, Rohov, Strahovice, Sudice, Třebom
Krnov Krnov, Osoblaha, Bohušov, Hlinka, Rusín, Slezské Pavlovice

Nový Jičín
Bartošovice, Hodslavice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý
Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Životice u
Nového Jičína, Hostašovice

Odry Fulnek, Odry, Jakubčovice nad Odrou, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Mankovice, Spálov, Vražné, Vrchy

Opava
Háj ve Slezsku, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Mokré Lazce, Oldřišov, Opava,
Otice, Pustá Polom, Štítina, Velké Hoštice, Hněvošice, Chvalíkovice, Kyjovice, Neplachovice, Nové Sedlice,
Raduň, Služovice, Těškovice, Vršovice, Branka u Opavy, Brumovice, Dolní Životice, Slavkov, Stěbořice,
Budišovice, Hlubočec, Jezdkovice, Litultovice, Mikolajice, Skřipov, Štáblovice, Uhlířov

Orlová Doubrava, Orlová, Petřvald

Ostrava Dolní Lhota, Klimkovice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov,
Vřesina, Čavisov, Horní Lhota, Olbramice, Zbyslavice

Rýmařov Rýmařov

Třinec Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Nýdek, Ropice, Třinec, Vendryně, Košařiska, Řeka, Smilovice, Střítež,
Vělopolí

Vítkov Vítkov, Březová, Budišov nad Budišovkou, Radkov, Větřkovice
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Způsobilé výdaje
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle,

tepelného čerpadla, solární termické soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové

otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně
dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno
projektem; vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro
vytápění,

• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do
stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických
parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do
trvalého provozu),

• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací

„mikro“ energetických opatření
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Kontakty
Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Kontaktní telefon: 
595 622 355

E-mail: 
kotliky@kr-moravskoslezsky.cz

Děkuji za pozornost.
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Informace o přípravě Regionálního akčního plánu 

Moravskoslezského kraje
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Regionální akční plán (RAP)

� v územním obvodu každého kraje dle Postupu pro tvorbu RAP 
� pro období 2014-2020 s každoroční aktualizací

Role RAP 
� dokument definující priority a potřeby partnerů na území kraje (vazba na 

financování z Evropských strukturálních a investičních fondů i dalších zdrojů) 

� nástroj pro formulaci doporučení k zacílení výzev do regionu

� nástroj pro naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Cílem je plánovat a koordinovat rozvojové aktivity v území.
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Postup přípravy Regionálního akčního plánu MSK

Informace o absorpční kapacitě 

Strategie rozvoje MSK 
(vč. dalších strategií)

Výstupy z poradních skupin

Informace od členů RSK

� projektové záměry/potřeby regionu

� souhrnné pojmenování typových 
projektů – aktivity RAP

� doplnění povinných údajů 
(vazba na strategie, finanční 
náročnost/plán, indikátory,…)

� další aktualizace (ve vztahu k finalizaci 
strategie ITI a CLLD, zpřesňování absorpční 
kapacity)

Zdroje pro tvorbu RAP MSK Postup tvorby RAP MSK
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Struktura Regionálního akčního plánu (RAP)

2. Textová část 
� zdůvodnění obsahu a potřebnosti jednotlivých aktivit

1. Formulářová část

� vydefinování aktivit RAP = záměry podobného tematického zaměření 
v dané oblasti

� vazba na strategie 
� financování RAP (vazba na podporu z evropských strukturálních a investičních 

fondů i mimo fondů)
� indikátory aktivit
� finanční plán
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Struktura Regionálního akčního plánu (RAP)
- příklad aktivit RAP MSK
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Mapování absorpční kapacity kraje 2014+
- pro tvorbu Regionálního akčního plánu MSK 

Mapování: 2014
- osloveno cca 300 subjektů
- získáno:

� 583 projektových záměrů 
� 438 záměrů podporovatelných z OP 
� absorpce cca 71 mld. Kč

Základní zdroje pro RAP
- téměř 2000 projektových záměrů 

� z toho cca 1400 z vazbou na podporu z operačních programů

� přibližně 600 nepodporovatelných z evropských zdrojů

- absorpční kapacita téměř 100 mld. Kč → z toho územní dimenze 77,5 mld. Kč

- připravenost projektových záměrů  2015-2016 → přibližně v hodnotě 40 mld. Kč

Mapování pro RAP: únor - květen/2015
- zapojeným subjektům zaslána tabulka 

s projektovými záměry s cílem doplnit 
údaje potřebné pro tvorbu finální verze 
RAP MSK + možné doplnění nových 
záměrů

- oslovit dosud nezapojené subjekty
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Regionální akční plán MSK
- dle tematického zaměření
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Regionální akční plán MSK
- dle operačních programů

5 874 

13 219 

14 953 

15 929 

24 283 

25 033 

OP Z

OP ŽP

OP PIK

OP VVV

OP D

IROP

celkové výdaje v mil. Kč
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Finanční hledisko RAP
- podíl absorpce/alokace OP

10,50%

18,90%

12,93%

21,68%

19,09%

20%

 -  20 000  40 000  60 000  80 000  100 000  120 000  140 000  160 000

OP Z

OP ŽP

OP PIK

OP VVV

OP D

IROP



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

� místní komunikace a technická infrastruktura (chodníky, parkoviště)
� občanská vybavenost (revitalizace náměstí, veřejné osvětlení, 

sportoviště, hřiště,…)
� služby cestovního ruchu včetně propagace
� kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti
� infrastruktura kulturního dědictví, cestovního ruchu a podpora 

návštěvnické infrastruktury, včetně jejich propagace
� bytová výstavba
� cyklostezky (turistické)

Tematické zaměření projektů 
mimo podporu z evropských fondů
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Poradní skupiny RSK a ITI
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PS VYBAVENĚJŠÍ REGION

Ing. Vladimír Gelnar
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PS Vybavenější region

Zaměření na investiční projekty v oblastech :
• Zlepšení technického stavu silniční infrastruktury
• Modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest 
• Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

vedoucí k sociální inkluzi
• Rozvoj kvality a dostupnosti zdravotnických služeb
• Zvýšení připravenosti složek IZS
• Zkvalitnění efektivnosti veřejné správy 
• Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k 

internetu a informačních a komunikačních 
technologií
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PS Vybavenější region
Různorodá problematika, z větší části v gesci MSK.
Postup pracovní skupiny:
• Na první schůzce rozdělení do týmů podle témat

– Doprava
– Sociální služby
– Zdravotnictví
– IZS
– ICT

• 1 – 2 schůzky týmů
– Vyhodnocení informací o absorpční kapacitě
– Doplnění průzkumu absorpční kapacity
– Vyhodnocení absorpční kapacity

• Zkompletování požadavků podle AbCap v jednotlivých 
oblastech
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PS Vybavenější region

Doprava
• Výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. Třídy (IROP)

AbCaP 2,36 mld.Kč (2015-6), alokace dle dohody AKČR
2 km nových a 123 km rekonstruovaných silnic
Absorpční schopnost vysoce převyšuje možnosti IROP

• Modernizace, obnova silnic I. tříd sítě TEN-T a mimo síť 
TEN-T (OPD)
AbCaP 20 mld.Kč(z toho polovina 2015-6)

• Příprava modernizace vodních cest (OPD)
Projektová příprava splavnění Odry
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PS Vybavenější region
Sociální služby
• Deinstitucionalizace sociálních služeb, rozvoj zařízení 

komunitní péče (IROP)
AbCaP 1,61 mld.Kč (z toho polovina 2015-6)

• Zlepšení technického stavu, vybavení a zvýšení dostupnosti 
sociálních služeb (IROP)
AbCaP 1,58 mld.Kč(z toho 0,96 v 2015-6)
15% alokace IROP  1,23 mld.Kč

• Podpora sociálního bydlení (IROP)
AbCaP 0,52 mld.Kč
15% alokace IROP  0,14 mld.Kč

185 sociálních služeb, 690 bytů, 5 komunitních center
• Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb (OPZ)

AbCaP 0,58 mld.Kč
15% alokace IROP  0,73 mld.Kč
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PS Vybavenější region

Zdravotnictví
• Zvýšení kvality vysoce specializované péče (IROP)

AbCaP 0,6 mld.Kč, 4 pracoviště vysoce specializované péče

• Zvýšení kvality návazné péče(IROP)
AbCaP 0,98 mld.Kč(z toho 0,76 v 2015-16) 10 pracovišť návazné 
péče

• Deinstitucionalizace psychiatrické péče(IROP)
AbCaP 0,42 mld.Kč, 8 podpořených poskytovatelů psychiatrické 
péče

15% alokace IROP  1,15 mld.Kč
• Podpora vzdělávání v oblasti péče zdravotní péče (OPZ)

AbCaP 0,1 mld.Kč
15% alokace IROP  0,73 mld.Kč
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PS Vybavenější region

IZS
• Zvýšení odolnosti (IROP)

AbCaP 0,38 mld.Kč, 13 stanovišť IZS

• Vybavení IZS (IROP, OP ŽP)
AbCaP 1,8 mld.Kč(z toho 0,77 v 2015-16) 
215 kusů techniky, 96 modernizovaných objektů

• Výcviková střediska (IROP)
AbCaP 0,43 mld.Kč, 7 objektů výcvikových středisek

15% alokace IROP  0,6 mld.Kč
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PS Vybavenější region

ICT
• eGovernment (IROP)

AbCaP 0,49 mld.Kč, 32 nových, nebomodernizovaných systémů

• Kybernetická bezpečnost (IROP)
AbCaP 0,21 mld.Kč, 24 nových nebo modernizovaných prvků
215 kusů techniky, 96 modernizovaných objektů

• Specifické informační systémy a infrastruktura (IROP)
AbCaP 0,34 mld.Kč, 12 nových systémů

15% alokace IROP  1,24 mld.Kč
• Vysokorychlostní internet (OP PIK)

AbCaP 6 mil.Kč, 15% alokace OPPIK 2,1 mld.Kč
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PS PODNIKAVĚJŠÍ REGION

Mgr. Martin Duda
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PS Podnikavější region

Oblast zaměření: 
� Výzkum, vývoj a VŠ vzdělávání
� Rozvoj podnikání 

Jak postupovala Poradní skupina: 
� Definování a diskuse k stromům problémů: 

� Malá podnikavost lidí a firem v MS kraji a nízká míra zakládání nových 
podniků/start-ups

� Výkon ve VaV nedostatečný ve srovnání s jinými inovativními regiony 
v rámci globální konkurence

� Nízká míra inovačních aktivit / nízký inovační potenciál firem

� Posouzení projektových záměrů, identifikace klíčových témat ve 
vazbě na definované problémy

� Vyhodnocení absorpční kapacity 
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PS Podnikavější region
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PS Podnikavější region
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PS Podnikavější region



Zavedli jsme systém

environmentálního řízení a auditu

PS Podnikavější region
Zhodnocení zjištěné absorpční kapacity:  Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekty v oblasti VaV (--> PO1 OPVVV):  cca 6 500 mil. Kč

Zjištění: 
� řada projektů (ne všechny) navazuje na stávající VaV centra  
� projekty spolupráce mezi VO a aplikační sférou často předpokládají výzvy zaměřené na podporu 

aplikovaného výzkumu à la Centra kompetencí, program Alfa (TAČR)
� neinvestiční výdaje (zejména náklady na samotný výzkum) tvoří často více než 50% 

předpokládaných výdajů 

Příklady významných či typových projektů: 
„Zabezpečení Open Access přístupu k HPC infrastruktuře“ (500 mil. Kč; VŠB; návaznost na centrum 
IT4Innovations) 

„Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem v přírodovědeckých, 
sociologických, ekonomických, humanitních a uměleckých doktorských i magisterských studijních 
programech“ (240 mil. Kč, SLU) 

Typové projekty v oblasti biomedicíny: Zavádění nových léčebných metod a materiálů; infomační 
systémy pro podporu rozhodování v klinické praxi; komplexní rehabilitační systémy (celkově cca 640 
mil. Kč; FNO, OU, VŠB, SLU, Medin a.s., Agel Research a.s ad.)
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PS Podnikavější region
Zhodnocení zjištěné absorpční kapacity:  Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekty v oblasti Vzdělávání, RLZ na VŠ (--> PO2 OPVVV):  cca 4 640 mil. Kč

Zjištění: 
� opět předpoklad velkého podílů nákladů neinvestiční povahy 
� řada předkladatelů projektových záměrů předpokládá, že pořízené technologie apod. bude možné 

využívat jak pro vzdělávací, tak pro výzkumné účely
� zúžení vymezení způsobilých výdajů ze strany ŘO u rekonstrukcí může nezanedbatelně redukovat 

absorpční kapacitu       

Příklady významných či typových projektů: 
Vybudování "Simulačního centra - Cvičné nemocnice" (400 mil. Kč, OU)

„Smart living“ - vybudování modelové infrastruktury integrující smart technologie pro podporu bydlení 
(min. 152 mil. Kč, VŠB);  

„Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů VŠ s důrazem na využití moderních technologií“ (150 mil. 
Kč, SLU)

„Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu – mladí vědci pro růst výzkumných týmů“ (335 mil. Kč, VŠB, OU, SLU)

„Regionální kontaktní organizace pro HORIZON2020" (16 mil. Kč, VŠB v partnerství s OU a SLU)
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PS Podnikavější region
Zhodnocení zjištěné absorpční kapacity:  Rozvoj podnikání 

Projekty v oblasti Inovačního podnikání (--> PO1 (z části i PO4) OPPIK):  cca 9 450 mil. Kč 

Zjištění: 
� Absorpční kapacita tvořena především projekty aplikovaného výzkumu, centry průmyslového výzkumu 

malých, středních i velkých podniků. 
� Limit stanovující v rámci OPPIK max 20% z alokace pro velké firmy se jeví z pohledu skladby firem v 

MSK jako velmi omezující
� Malá odezva v rámci mapování/screeningu absorpční kapacity ze strany soukromých firem (platí i pro 

projekty v oblasti MSP na dalším slidu) 

Příklady významných či typových projektů: 
Klíčová odvětví předkládaných projektů aplikovaného výzkumu/center průmyslového výzkumu zahrnují 
strojírenství, hutnictví, materiály, mechatronika, medicínské technologie, energetika, smartgrids, 
dřevařství. Z důvodu ochrany informací není možné uvádět konkrétní investiční záměry soukr. subjektů.  

"TechAréna" (241 mil. Kč; VTPO+VŠB) zaměřená na vybudování kompetenčního centra pro podporu 
inovačního podnikání v MSK

„Řemeslný inkubátor“ (150 mil. Kč; SMO) 

„Program inovačních voucherů“ (65 až 80 mil. Kč; VTPO, příp. MSK)  
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PS Podnikavější region

Zhodnocení zjištěné absorpční kapacity:  Rozvoj podnikání 

Projekty v oblasti Podpora MSP (--> PO2 OPPIK):  cca 5 497 mil. Kč 

Zjištění: 
� absorpční kapacita primárně tvořena typovými projekty zaměřenými na

� pořízení nových technologií do podniků, rozšíření výrobních kapacit, stavby nových provozoven; 
� modernizaci brownfileds (překladateli zmapovaných projektů většinou veřejná správa) 

Příklady významných či typových projektů: 

Projektové záměry na „kontaktní/informační/poradenská" místa pro podnikatele (na úrovni jednotlivých 
měst, MAS, oblastních HK, resp. jiných sítí těchto poradenských center).

„Centrum mezinárodního obchodu Moravskoslezského kraje“ (KHK MSK, 1,5 mil.Kč/rok)

"Vybudování průmyslové zóny  v oblasti SEVER pro MSP" (110 mil. Kč, město Bruntál); 
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PS PŘÍVĚTIVĚJŠÍ REGION

RNDr. Radim Misiaček
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PS Přívětivější region

Zaměření na investiční projekty v oblastech:
Životní prostředí (OPŽP)
• Výstavba kanalizace a ČOV, výstavba a 

modernizace úpraven vody
• Protipovodňová opatření
• Zlepšení kvality ovzduší
• Nakládání s odpady 
• Ochrana a péče o přírodu a krajinu
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PS Přívětivější region
Zaměření na investiční projekty v oblastech:
Udržitelná doprava (IROP/OPD)
• Přestupní terminály a uzly pro veřejnou 

dopravu
• Nízkoemisní a bezemisní doprava (včetně 

plnicích a nabíjecích stanic)
• Výstavba a modernizace městské a 

příměstské dopravy na drážním principu
• Zvyšování bezpečnosti v dopravě
• Rozvoj ITS
• Rozvoj cyklodopravy
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PS Přívětivější region
Zaměření na investiční projekty v oblastech:
Péče o kulturní a přírodní dědictví (IROP)
• Revitalizace kulturních památek (NKP, UNESCO) 

Snižování energetické náročnosti (OPŽP, IROP, OP 
PIK)
• Snižování energetické náročnosti veřejných budov, 

bytových domů, objektů podnikatelského sektoru

Další opatření v rámci OP PIK
• OZE, zásobování teplem, inteligentní sítě, 

energetická bezpečnost přenosových soustav
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PS Přívětivější region

Postup pracovní skupiny:
• První schůzka 

– Přehled zjištěné absorpční kapacity, diskuse o 
prioritách

• Jednání s vybranými členy PS
– Upřesnění absorpční kapacity
– Typové a klíčové projekty

• Druhá schůzka
- Projednání návrhu RAP, doplňování detailů 
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PS Přívětivější region

Životní prostředí
• Modernizace a výstavba kanalizací a ČOV(OPŽP)

AbKaP cca 2,3 mld.Kč - převyšuje možnosti OPŽP
Aktuálně 68 zjištěných projektů obcí

• Výstavba úpraven vody a rozvodných sítí (OPŽP)
AbKap téměř 300 mil. Kč
Projekty obcí

• Protipovodňová opatření – zprůtočnění koryt, poldry 
(OPŽP)
AbKap 0,64 mld. Kč
Projekty obcí, nutno prověřit další potenciální nositele
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PS Přívětivější region

Životní prostředí
• Snížení emisí z lokálního vytápění(OPŽP)

Dohodnuto 15,6% alokace OPŽP pro ČR = 1,4 mld. Kč
Preference MSK, AbKap odhad 3100 potenciálních zdrojů 

• Snížení emisí ze stacionárních zdrojů(OPŽP)
AbKap 1,6 mld Kč. – překračuje možnosti OPŽP
Projekty obcí i soukromých subjektů

• Výstavba zařízení pro nakládání s odpady (OPŽP)
AbKap 3,3 mld. Kč
Projekty kompostáren, dotřiďovacích linek, sběrných dvorů obcí (33 
projektů), KIC – cca 1 mld. Kč
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PS Přívětivější region

Životní prostředí

• Péče o ZCHÚ, lokality Natura 2000 a posílení biodiverzity 
mimo chráněná území(OPŽP)
AbKap 345 mil. Kč
Projekty MSK (Natura 2000) a obcí

• Revitalizace funkčních ploch sídelní zeleně(OPŽP)
AbKap 577 mil Kč. – překračuje možnosti OPŽP
Dosud zjištěno 47 projektů obcí
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PS Přívětivější region

Udržitelná doprava
• Přestupní terminály pro veřejnou dopravu(IROP)

AbsKap 1,15 mld. Kč – překračuje možnosti IROP
Projekty obcí i DPO – P+R, P+B, ad.

• Nízkoemisní a bezemisní doprava včetně plnicích 
stanic(IROP/OPD)
AbKap 3,88 mld Kč. – překračuje možnosti IROP
Nákup autobusů na CNG, plnírny a dobíjecí stanice, DPO – obnova 
tramvají a trolejbusů, měnírny

• Zvyšování bezpečnosti dopravy(OPD)
AbKap 440 mil. Kč
Projekty obcí (36) a DPO – bezpečné přechody pro chodce, chodníky
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PS Přívětivější region

Udržitelná doprava
• Rozvoj cyklodopravy(IROP)

AbsKap 1,7 mld. Kč – překračuje možnosti IROP
Projekty obcí (zjištěno 27 projektů)

• Rozvoj ITS(IROP)
AbKap 300 mil. Kč – nutnost dalšího upřesňování

• Výstavba a modernizace městské a příměstské dopravy 
na drážním principu(OPD)
AbKap 1,7 mld. Kč
Převážně projekty DPO – např. Tramvajová trať Ostrava-Poruba, 1 
mld. Kč
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PS Přívětivější region

Péče o kulturní a přírodní dědictví

• Kulturní památky (IROP)
AbsKap 1,8 mld. Kč – dostatečná absorpční kapacita
Dolní oblast Vítkovice, Výstavba nové budovy krajské vědecké 
knihovny, Hrad Sovinec, Galérie výtvarného umění Ostrava, ad. 
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PS Přívětivější region

Snižování energetické náročnosti

• Snižování energetické náročnosti veřejných budov (OPŽP)
AbsKap 2,59 mld. Kč – dostatečná absorpční kapacita
Cca 130 projektů MSK (cca 45% AbsKap) a obcí – nemocnice, školy,  

• Snižování energetické náročnosti bytových domů (IROP)
AbsKap 2 mld. Kč
Nutnost dalšího prověřování
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PS VZDĚLANĚJŠÍ A ZAMĚSTNANĚJŠÍ 

REGION

Mgr. Zdeněk Karásek
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Hlavní problémy na trhu práce:

• Nedostatek kvalitních absolventů základních, středních a 
vysokých škol pro technické a řemeslné obory.

• Odliv lidí z regionu, zejména mladých a vzdělaných.

• Malá podnikavost a přetrvávající zaměstnanecká mentalita lidí 
žijících v regionu.

• Nízká účast a malý zájem lidí v produktivním věku o 
celoživotní vzdělávání. 

• Nadprůměrná nezaměstnanost a vysoký počet lidí závislých 
na sociálních dávkách.
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Klíčové oblasti změn, kam je třeba směřovat 
intervence/projekty:

A. Snížení nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. 
B. Zastavení odlivu a zvýšení přílivu vysoce kvalifikovaných odborníků a 

talentovaných mladých lidí.
C. Lepší nabídka lidí v počtu i kvalitě pro technické a řemeslné obory.
D. Všestranné posilování podnikavosti obyvatel a odborná asistence při 

zakládání a rozvoji jejich malých a středních firem
E. Posílení zaměstnatelnosti lidí rozvojem přenositelných kompetencí 

klíčových pro uplatnění obyvatel na současném i budoucím trhu 
práce (jazykové, měkké a ICT kompetence).

F. Snížení nezaměstnanosti vytvářením pracovních příležitostí a 
motivací k práci, včetně vyššího zapojení sociálně slabých rodin a 
jednotlivců do vzdělávání a pracovního uplatnění. 
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Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly I

• Podpora zaměstnanosti zejména u uchazačů o zaměstnaní 
a osob znevýhodněných na trhu práce – 148 mil.

• Podpora zaměstnanosti žen včetně doprovodných aktivit 
(podpora podnikání, poradenství žen na MD,…) – 1,2 mld.

• Zvyšování kvalifikace zaměstnanců – 1,3 mld.

Vouchery pro individuální vzdělávání občanů

• Zvyšování kvalifikace starších osob – 79,5 mil.
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Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly II

• Zvyšování kvalifikace zaměstnanců institucí trhu práce – 93 mil.
Observatoř trhu práce, Moravskoslezký pakt zaměstnanosti

• Systémové kariérové poradenství – 84 mil.
Krajská síť služeb kariérového poradenství

• Podpora uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím 
sociálních služeb – 1,13 mld.
Rozvoj podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením s 
následným uplatněním na otevřeném trhu práce v Moravskoslezském 
kraji, Peníze v kapse (HA), chráněné dílny (KA)

• Podpora zaměstnanosti ve venkovských oblastech – 277 mil.
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Projekty úřadů práce (2015-2020, zatím 417 mil.)
Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji 
odborné praxe (vč. mentora) a krátkodobé prac. příležitosti pro mladé do 
30 let; 750 účast. 176 mil.
Jdi dál v Moravskoslezském kraji 
osoby 50+; 400 účast., 60 mil.
Rodina i práce v Moravskoslezském kraji
osoby na rodičovské dovolené a osoby pečující o dítě ve věku do 15 let (ev. 
pečující o osobu závislou) – 500 účast., 60 mil. 
Příležitost dělá zaměstnance
osoby se sociálně vyloučených lokalit nebo soc. vyloučením bezprostředně 
ohrožené – 500 účast., 81 mil.
Život je výzva
osoby zdravotně postižené nebo se zdravotním omezením, vč. monitoringu 
pracovních míst; 250 účast., 40 mil.
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Podpora sociálního podnikání
• Vytváření a zkvalitnění sociálních podniků – 224 mil.
• Podpora podnikatelských aktivit v sociálním podnikání – 107 mil.

Sociální podnikání a podporované zaměstnávání (F-M)

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
• Sociální inovace a mezinárodní spolupráce – 189 mil.

Zkvalitnění efektivnosti veřejné správy
• Zvyšování kvality a efektivity ve veřejné správě (strategické řízení, 

vzdělávání ve veřejné správě) – 582 mil.
CRM- správa dokumentů - kompetenční mapa (OP), Vzdělávání 
zaměstnanců (F-M)
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Podpora rozvoje vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ I

• Zkvalitnění předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ se ZŠ včetně 
vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků - 50 mil.

• Rozšíření kvalifikace pedagog ů na ZŠ a SŠ ve vazb ě na rozvoj 
klíčových kompetencí žák ů – 332 mil.

Kompetence k podnikavosti, Zkvalitnění počátečního a dalšího 
vzdělávání včetně dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení, Rozvoj matematické gramotnosti v počátečním vzdělávání, 
Kompetence pro život, Vyrovnávání příležitostí žáků ZŠ (HA)

• Rozvoj strategického řízení v předškolním, primárním, sekundárním 
vzdělávání – 120 mil.

Hodnocení škol a školských zařízení zřizovaných MS krajem
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Podpora rozvoje vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ II

• Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogů – 148 mil.
• Podpora vzd ělávání v technických a p řírodov ědných oborech 

a zvyšování zájmu o jejich studium – 2,8 mld.
NatTech II, Polytechnika, Brána – SAP, BRÁNA K TECHNICKÉ 
KARIÉŘE, Autoakademie 2, Škola jako centrum dalšího 
odborného vzdělávání, Vzdělávací platforma pro aditivní výrobu, 
Zvýšení zájmu o technikcé obory (F-M), Karvinská brána k 
technické kariéře (KA)

• Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými 
vzdělávacími potřebami – 91 mil.

• Sociální integrace dětí a žáků, vč. romských dětí do vzdělávání –
60 mil.
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Zvyšování jazykové úrovně s akcentem na anglický jazyk

• Zvyšování jazykové úrovně angličtiny učitelů a pedagogů MŠ, ZŠ, 
a SŠ; Profesní podpora (mentoring, supervize) pedagogů a 
osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků; Zvýšení 
jazykové úrovně angličtiny žáků MŠ, ZŠ a SŠ; Zvýšení jazykové 
úrovně lektorů angličtiny – 1,1 mld.
Yes, I do

• Zvýšení jazykové úrovně angličtiny studentů VŠ, vysokoškolských 
učitelů, akademických pracovníků, vedoucích a provozních 
pracovníků VŠ – 50 mil.

• Zvýšení jazykové úrovně angličtiny zaměstnanců, podnikatelů, 
nezaměstnaných osob včetně absolventů SŠ a VŠ - 18 mil. 

English and Foreign Trade
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Podpora rozvoje vzdělávací infrastruktury pro 
regionální školství a celoživotní vzdělávání

• Rekonstrukce, vybavení na MŠ a ZŠ – 1 mld.

Učebny MŠ a ZŠ (OV), Podpora technických profesí v Opavě 
(OP), Rekonstrukce budovy Marianum (OP), Vybavebí 
speciálních tříd v ZŠ (HA), Centrum celoživotního vzdělávání 
(F-M) 

• Rekonstrukce, vybavení na středních a VOŠ s vazbou na 
rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků a studentů –
851 mil.

• Rekonstrukce, vybavení pro celoživotní vzdělávání – 55,5 mil.
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Schvalovací proces

� Schválení Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje


