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Aktuální stav ISR BMO 21+
•

•
•

Kompletní verze strategie projednána
• na řádném jednání ŘV BMO (23. 2. 2022, bez vyhodnocení SEA) – SCHVÁLENO
v Zastupitelstvu města Brna (17. 5. 2022, vč. SEA) – SCHVÁLENO
•
Strategie bude dále zaslána/nasdílena na vědomí na RSK JMK, do zastupitelstev JMK a měst
ORP v BMO
Strategie bude jménem primátorky rovněž zaslána všem obcím v BMO

•

Strategie je nyní hodnocena na v rámci ISKP21+ na MMR – předpoklad schválení léto 2022

•
•
•

Schvalování programových rámců – pravděpodobně nutno schvalovat samostatně
Polovina 2022: hodnocení a schvalování ISR BMO 21+ dotčenými ministerstvy
Konec 2022/začátek 2023: první výzvy pro projekty ITI

Stav vyjednávání ITI 21+
OP 21-27

Předběžná finanční alokace (v mil. Z toho předběžně pro Trend oproti období
Kč) vyčleněná pro 13 ITI
BMO (v mil. Kč)
EU 14-20

Klíč dělení mezi 13 ITI

IROP

25 989
(22 % programu)

3 070

domluva měst (podíl dle
počtu obyvatel + fixní
konstanta)

OPŽP

2 275

200

rozhodnutí MŽP – pouze
nejpřipravenější projekty*

OPD

cca 22 000

cca 3 500

domluva měst (probíhá
debata)

OPTAK

dle projektů

500

dle projektů

OPZ+

dle projektů

180

dle projektů

cca 7 440

* k diskusi

∑

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
Příští jednání ŘV BMO je v plánu 30. 8. ve 12:00

Metropolitní konference
3. ročník, termín: čtvrtek 19. 5. 2022
Téma: metropolitní instituce jako faktor zvýšení motivace ke spolupráci
Téměř 150 účastníků, zástupců měst, obcí a regionů, ale i ministerstev,
akademických nebo neziskových organizací debatovalo společně o
možnostech posílení metropolitní spolupráce, a to včetně legislativního
ukotvení a možností finanční podpory v reflexi závazku koaliční smlouvy
vlády České republiky.
Výstupy ZDE.

Děkujeme za spolupráci.
metropolitni.brno.cz

Petr ŠAŠINKA
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna
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