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Alokace ve strategii (k 26. 9. 2019)
Zazávazkovaná alokace projektů s
kladným stanoviskem ŘV ITI (vč.
Finanční alokace dle projektů
aktuálně hodnocených) – bez projektů zaregistrovaných v MS2014+
duplicitních, vyřazených a stažených
(mil. Kč)
žadatelem (mil. Kč)

Operační
programy EU

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

IROP

2 233

2 066,5

1 615,5

1 432,4

OPŽP

300

300,0

0,0

0,0

OPD

2 619,5

2 358,3

2 358,3

1 653,5

OPPIK

750 +

540,9

410,9

246,4

možné další finance

Projekty schválené k
financování (mil. Kč)

OPZ

121,5

112,3

112,3

88,3

∑

6 024 +

5378,0
(89,3 % )

4 497,0
(74,6 %)

3 420,6
(56,8 %)

možné další finance

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

Další zdroje financování

NE

ANO

Definice třech typů strategického
metropolitního projektu (shoda)
a) unikátní jeden samostatný projekt – například výstavba
jedinečného/specifického nezastupitelného projektu v území (tramvaj do
Kampusu, Kreativní centrum)
b) unikátní soubor projektů složený (vzájemná provázanost či podmíněnost)
– integrované řešení – více samostatných projektů realizovaných z různých
OP (nebo SC/opatření):
• výstavba dopravního terminálu;
• výstavba nové trolejbusové trakce k terminálu;
• výstavba cyklostezky k terminálu;
• výstavba parkovacího domu u terminálu
c) realizace na sebe navazujících tematických projektů (síťový projekt), které
mají strategický význam pro aglomeraci (řeší vydefinovaný problém) –
například výstavba 10 nových mateřských škol v území aglomerace, zelené
střechy na veřejných budovách atd.
Vysoké riziko při nulové variantě NEBO vysoká přidaná hodnota!

Harmonogram prací aktualizace
strategie BMO 21+ (1/2)
Jaro/léto 2019:
• příprava východisek pro aktualizaci ISR BMO
• první kolo jednání se všemi ministerstvy
• první setkání všech 3 pracovních skupin ŘV ITI a
manažerů strategických projektů města Brna k
aktualizaci strategie, představení východisek + sběr
strategických projektů prostřednictvím aplikace
• pracovní databáze stategických projektů pro jednání s
ministerstvy zaslána na MMR
• Úprava databáze a její zaslání na všechna další
ministerstva (cca 40 strategických projektů typu 1, 2,
3 za 30 mld. Kč)

Harmonogram prací aktualizace
strategie BMO 21+ (2/2)
Podzim 2019:
• Aktualizace vymezení území BMO (září)
• Druhé kolo jednání s ministerstvy nad strategickými
projekty a financemi (září), příprava třetího kola (do konce
roku 2019)
• Tvorba zjednodušené analytické části (říjen-prosinec)
• Druhé pracovní půldenní setkání všech PS – prioritizace
témat, tvorba/aktualizace strategických opatření (28. 11.
2019)
• Přelom 2019/2020: hotová analytická část (východiska) a
strategická část (vize, priority, opatření)
• Podzim 2020: hotová implementační část + první akční plán
• 2021: první výzvy pro projekty ITI

Další kroky k rozvoji metropolitní
spolupráce v BMO
Podzim 2019:
• Marketingová a komunikační srategie – kampaň pro
odbornou veřejnost
• PS Ministerstva vnitra – metropolitní svazek obcí –
vhodnější institucionální ukotvení rozvoje BMO
• Dotazníkové šetření 2019/2020
• Neformální metropolitní snídaně
• Metropolitní ples
• METREX – členství Brna
• ....
• Metropolitní konference BMO – 14. 5. 2020

Kontaktní údaje
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