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Proč Brno strategicky uvažuje 
na úrovni celé metropolitní oblasti?
Moderní a efektivní strategické plánování nelze omezovat administrativními 
hranicemi města Brna. Existuje spousta problémů, které se dají smysluplně 
řešit jedině ve shodě a spolupráci města s okolními obcemi v jeho zázemí, 
s nimiž město vytváří jeden funkční celek. Tento pohled, který je naprosto 
běžný a osvědčený v západoevropských zemích, se uplatňuje i v Brně.

Vymezené funkční území
Pro správné prostorové zacílení strategického metropolitního plánování 
bylo nejprve nutné zjistit, jak je reálně velká Brněnská metropolitní 
oblast (BMO). BMO není uměle vytvořené území, ale organický funkční 
celek zahrnující město Brno a jeho přirozené zázemí, které funguje na in-
tenzivních denních vazbách (dojížďka, dostupnost). Za tímto účelem bylo 
zpracováno vymezení území Brněnské metropolitní oblasti, která zahrnuje 
167 obcí a žije zde více než 600 000 obyvatel. 

Integrovaná strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti
Evropská unie umožňuje velkým metropolím v období 2014 až 2020 využít 
nové přístupy k financování jejich rozvoje, a to zejména prostřednictvím 
nástroje ITI (Integrated Territorial Investments, integrované územní in-
vestice). Proto bylo třeba definovat a shodnout se na dlouhodobých pri-
oritách rozvoje celé metropolitní oblasti. Z toho důvodu byla vytvořena 
Integrovaná strategie rozvoje BMO pro uplatnění nástroje ITI. Do tvor-
by tohoto metropolitního strategického dokumentu bylo zapojeno velké 
množství partnerů z Brna, okolních obcí i Jihomoravského kraje, a to jak z 
veřejného, tak i soukromého a neziskového sektoru. S okolními městy bylo 
za tímto účelem podepsáno memorandum o metropolitní spolupráci. 
Další výhodou je, že jsme nevytvořili dokument do „šuplíku“. Strategie 
cílí na konkrétní aktivity, které budou podpořeny z operačních programů. 
Zaměřuje se zejména na velké strategické projekty, u kterých dojde k 
žádoucím synergickým efektům – typicky třeba projekty prodloužení 
tramvajových a trolejbusových tratí, dopravní terminály, telematika, cyklo-
doprava anebo protipovodňová a revitalizační opatření na řekách, odpa-
dové hospodářství, či infrastrukturu sociální oblasti a vzdělávání. Navíc se 
podařilo pro integrované projekty naplňující tuto Strategii vyjednat finanční 
možnosti přesahující 5 mld. Kč.

Čeho chceme dosáhnout?
Chceme, aby Brněnská metropolitní oblast byla dlouhodobě prosperující, 
zdravá a dostupná metropole. Pomocí uvedených čtyř priorit bude tato 
vize naplněna, a to ideálně v horizontu roku 2023. 
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Pro koho je nástroj ITI určen?
ITI je novým územním nástrojem Evropské komise, který slouží k řešení 
vybraných metropolitních problémů vyžadujících integrovaný 
přístup. Tím se rozumí jak koncentrace aktivit, tak koncentrace zdrojů 
při shodě partnerů v území, aby byl výsledný efekt podpořených inter-
vencí co největší. ITI není další operační program, ale nástroj pro území 
Brněnské metropolitní oblasti, který má rezervovanou alokaci ve  vy-
braných specifických cílech pěti operačních programů ESIF – Integrovaný 
regionální operační program (IROP) a operační programy doprava (OPD), 
životní prostředí (OPŽP), zaměstnanost (OPZ) a podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OPPIK), jejichž pravidly se žadatel řídí.

Oproti individuálním projektům bude muset integrovaný projekt splnit 
náročnější kritéria hodnocení a projít procesem schvalování (projednání 
na Pracovní skupině a Řídicím výboru ITI), na druhou stranu bude soutěžit 
o podporu jen s obdobnými projekty z území Brněnské metropolitní 
oblasti, které budou aktivně koordinovány za účelem naplnění vize 
území.

Nástroj ITI je tedy primárně určen pro:
•  dlouhodobě připravované a konzultované projekty,
• projekty, které jsou v souladu s opatřeními Integrované strategie 
 rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI,
•  významné projekty strategické povahy.

Kde se dozvědět více?
• u manažera ITI – Ing. Petr Šašinka, sasinka.petr@brno.cz, 
 tel.: 542 172 058, mob.: 725 487 285;
• na webových stránkách www.brno.cz/ITI; 
• na e-mailu iti@brno.cz. 


