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Alokace ve strategii (k 21. 2. 2019)
Operační
programy EU

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

Zazávazkovaná alokace projektů s
kladným stanoviskem ŘV ITI – 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

1 619,7

1 582,3

1 303,7

OPŽP

300

0,0

0,0

0,0

2 988,5

1 653,5

495,6

361,2

361,2

0,0

2 383,8 +

OPD

možné další finance

OPPIK

750 +
možné další finance

OPZ

121,5

85,6

85,6

19,1

∑

5 788,3 +

5 055,0
(87,3 % )

3 682,6
(63,6 %)

1 818,4
(31,4 %)

možné další finance

Harmonogram výzev nositele ITI –
první polovina roku 2019
Výzva nositele
Sociální začleňování a boj s chudobou VII
Podpora úspory energie v SZT IV
Protipovodňová opatření
Podpora cyklodopravy V
Výstavba a modernizace přestupních terminálů a
parkovacích systémů IV
Dopravní telematika a informační systémy V
Materiálové a energetické využití odpadů II
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II

OP
OPZ
OPPIK
OPŽP
IROP
IROP

období
únor-březen 19
březen 19
březen 19
březen 19
březen 19

OPD

březen 19

OPŽP

březen 19

IROP

červen 19

Služby infrastruktury II

OPPIK

červenec 19

Vše zveřejněno na webu www.brno.cz/iti

ITI a metropolitní spolupráce po roce
2020 – lokální a regionální úroveň
• Kontinuita – zachování ITI na úrovni přirozených funkčních městských
regionů (nejen institucionální, ale hlavně personální paměť)
• Aktualizace vymezení BMO – jednotná metodika dle MMR (jaro 2019)
• Aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO – zaktualizovat stávající
strategii, zapojit dotčené stakeholdery, zahrnout všechna témata – nejen
financovatelná z EU, důraz na strategické integrovnané projekty (2019)
• Formalizace spolupráce – ukotvení pojmu „metropolitní oblast“ jako
důležité prostorové úrovně v rozvoji území – zákon o podpoře
regionálního rozvoje, zákon o obcích – metropolitní svazek obcí (2020)
Máme oporu:
❑ v návrzích nařízení EK 2021-2017
❑ ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
❑ ve strategii #brno2050
❑ politického vedení Brna, Jihomoravského kraje i obcí
❑ odborníků v rámci MMB a JMK

Publicita metropolitní spolupráce
Hlavní cíl a cílová skupina: metropolitní přemýšlení u
odborné veřejnost
Co jsme už udělali?
Web, logo a logomanuál, atlas BMO, informační leták, přednášky
doma i v zahraničí, interaktivní mapová aplikace, dotazníkové
šetření mezi starosty 166 okolních obcí, studentská soutěž,
součást strategie #brno2050, zapojení do zahraničních projektů,
aktualizace Memoranda o spolupráci, výstava, metropolitní
konference (7. 2. 2019)

Co se chystá?
MUNISS (dílčí téma – revitalizace pískoven Bratčice),
marketingová a komunikační strategie + kampaně atd.

Metropolitní konference
Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR?
Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně
•
•
•

Cílem konference bylo společně s odborníky a politickými zástupci odborně
pojmenovat a vymezit příležitosti a výzvy budoucí metropolitní spolupráce v ČR.
Akce se zúčastnilo více než 120 osob, mezi hosty byli vrcholní političtí představitelé
regionálního a místního rozvoje, stejně jako odborníci na regionální rozvoj z
veřejného i soukromého sektoru.
Řada pozitivních ohlasů, v pořádání podobných akcí budeme pokračovat.

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba za ITI BMO:
Petr ŠAŠINKA
vedoucí oddělení řízení ITI a
metropolitní spolupráce MMB
542 172 058
sasinka.petr@brno.cz
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