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Článek 7 nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj
Udržitelný rozvoj měst se podle článku 7 nařízení
o EFRR č. 1301/2013 realizuje prostřednictvím
integrovaných teritoriálních investic (ITI), zvláštního operačního programu nebo zvláštní prioritní
osy.
ITI v ČR
V České republice využívá nástroj ITI sedm velkých metropolitních oblastí a aglomerací:


Brněnská aglomerace



Hradecko-pardubická aglomerace



Olomoucká aglomerace



Ostravská aglomerace



Plzeňská aglomerace



Pražská aglomerace



Ústecko-chomutovská aglomerace

ITI Olomoucké aglomerace
Jádro olomoucké aglomerace tvoří města Olomouc, Prostějov a Přerov s počtem obyvatel 188,1
tis. a dále 237 obcí s počtem obyvatel 263,9 tis.
Celkem Olomouckou aglomeraci tvoří území s 452
tis. obyvateli. Z celkem 6 operačních programů je
na realizaci ITI Olomoucké aglomerace vyčleněno
téměř 164 milionů euro ze zdrojů EU a více než 6
milionů euro je hrazeno z národního financování.
Strategické cíle


Podpora rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce



Tvorba podmínek pro rozvoj znalosti hospodářství



Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života

Co přináší síť CIA 7?
Olomouc je partnersky zapojena do projektu „Cities In Article 7“ v rámci programu URBACT III Implementační sítě.
Hlavním cílem programu je podpora měst při implementaci integrovaných strategií a akčních plánů udržitelného městského rozvoje. Předpokládanými výstupy jsou zlepšení implementace strategií a doporučení pro
evropská města.
Síť bude rozvíjet výměnu zkušeností, poznatků mezi partnery, zapojení lokálních aktérů za účelem implementování integrované strategie na místní úrovni.
Přínos zapojení statutárního města Olomouc do realizace mezinárodního partnerství spočívá v získání evropského nadhledu na implementaci integrovaných nástrojů, vybudování vazeb a dlouhodobých partnerství
se zahraničními městy a především zefektivnění a zkvalitnění implementace, monitorování a evaluace ITI
Olomoucké aglomerace.

Jednání CIA 7 v Seville a v Paříži
8.-10. 2. 2017 proběhlo setkání partnerů projektu CIA 7 v Seville
8.-10. 3. 2017 proběhlo setkání všech implementačních sítí v Paříži
Proběhla výměna zkušeností partnerů s implementací integrovaných
strategií a příprava žádosti pro 2. etapu projektu. Byla diskutována
témata zajištění integrovanosti strategií i jednotlivých projektů, způsob evaluace integrovaných nástrojů, aktivizace, spolupráce a participace lokálních aktérů a stakeholderů, mapování absorpční kapacity,
publicita ITI apod.

Partnerská města CIA 7
V rámci projektu URBACT se Olomouc zapojila do nově vytvořené implementační sítě měst CIA 7.
Partnerská města Olomouce:
Bari (Itálie)
Duisburg (Německo)
Sevilla (Španělsko)
Larrisa (Řecko)
Lille (Francie)
Lublin (Polsko)
Pesaro (Itálie)

Partnerská města sítě CIA 7

Pesaro (IT), 93 000 obyv.
Strategické cíle: Zlepšení podnikatelské iniciativy. Generační a multietnická integrace. Energeticky
výkonná a „bezuhlíková“ komunita. Chytrý dopravní systém.

Larrisa (GR), 145 000 obyv.
Strategické cíle: Zlepšení obrazu
města. Transformace dopravy a
udržitelná městská mobilita.
Posílení místní ekonomiky a
podpora zranitelných skupin.

Lublin (PL), 340 000 obyv.
Strategické cíle: Zlepšení úrovně vzdělání, sociální inkluze. Zlepšení dopravní
mobility. Udržitelný rozvoj skrze revitalizaci prostorových a sociálních
podmínek.

Bari (IT), 326 000 obyv.
Strategické cíle: Udržitelný
městský rozvoj. Zaměstnanost a
sociální soudržnost v periferiích.
Restrukturalizace veřejných
chátrajících budov.

Sevilla (ES), 699 000 obyv.
Strategické cíle: Zlepšení dopravy
a udržitelné městské mobility.
Zlepšení identity a image města.
Podpora sociální soudržnosti.

Duisburg (DE), 500 000 obyv.
Strategické cíle: Socioekonomická
stabilizace. Přístupnost a kvalita vzdělání. Zlepšení životních podmínek pro
děti. Zlepšení životního prostředí.
Prevence sociální segregace.

Lille (FR), 277 000 obyv.
Strategické cíle: Zaměstnanost a
ekonomický rozvoj. Sociální
inkluze. Městská obnova.

Olomouc, 100 000 obyv.
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