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Program 

1. Představení ITI Olomoucké aglomerace a postupů 
administrace 

2. Představení vyhlášené výzvy nositele ITI Předaplikační 
výzkum 

3. Představení informací k plánované výzvě nositele ITI 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

4. Webová aplikace pro předkládání projektových záměrů 

5. Hodnocení projektové žádosti na úrovni 
Zprostředkujícího subjektu ITI 

6. Specifika postupu pro podání projektové žádosti v 
ISKP14+ oproti výzvám na individuální projekty 

 

www.olomoucka-aglomerace.eu 



Vymezené území 

Olomoucká aglomerace je tvořena třemi jádry, mezi kterými je úzká vazba -  
městy Olomouc, Přerov, Prostějov a dalšími 237 obcemi. Celkem zahrnuje 
452,5 tis. obyvatel.   

www.olomoucka-aglomerace.eu 



Strategické a specifické cíle 

 Strategický cíl 1 

Podpora souladu nabídky a 
poptávky na trhu práce 

 

Specifické cíle: 

1.1 Rozvoj kompetencí 
žáků a studentů, zvýšení 

kapacity předškolních 
zařízení (IROP) 

1.2 Rozvoj kompetencí 
zaměstnanců a uchazečů 

o zaměstnání (OP Z, 
PIK) 

1.3 Rozvoj místního 
podnikání a podpora 

začínajících podnikatelů 
(OP PIK) 

1.4 Rozvoj infrastruktury 
pro podnikání (OP PIK) 

Strategický cíl 2 

Tvorba podmínek pro rozvoj 
znalostní ekonomiky 

 

Specifické cíle:  

2.1 Zvýšení přínosů 
výzkumu pro aglomeraci 

(OP VVV) 

2.2 Zvýšení intenzity a 
účinnosti spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a 
inovacích v rámci 

aglomerace (OP PIK) 

2.3 Zvýšení inovační 
výkonnosti místních 
podniků (OP PIK) 

Strategický cíl 3 

Rozvoj infrastruktury, zlepšení 
kvality života a zvýšení 

atraktivity území 
 

Specifické cíle:  

3.1 Zlepšení mobility v 
rámci aglomerace  

(IROP, OP D) 

3.2 Zlepšení životních 
podmínek účinnějším 
nakládáním s odpady 

(OP ŽP) 

3.3 Podpora regionálních 
dominant (IROP) 



Přehled struktury do úrovně opatření   

SC Název Alokace (v Kč) 

1.1 
1.1.1: Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního 
vzdělávání 

120 000 000 

1.1 1.1.2: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury základních škol 277 100 000 

1.1 
1.1.3: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších 
odborných škol 

120 000 000 

1.1 
1.1.4: Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání 
mládeže a celoživotního učení 

35 000 000 

1.2 1.2.1: Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce 115 345 000 

1.2 1.2.2: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů 60 000 000 

1.3 1.3.1: Poradenství pro malé a střední podniky 50 000 000 

1.4 1.4.1: Revitalizace brownfieldů 300 000 000 

2.1 
2.1.1: Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických 
partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s 
aplikační sférou 

1. vlna 370 600 000  
2. vlna 260 100 000 

2.2 
2.2.1: Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských 
inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a 
komercializace výsledků výzkumu 

350 000 000 

2.3 
2.3.1: Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, 
zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích 

500 000 000 



Přehled struktury do úrovně opatření   

SC Název Alokace (v Kč) 

3.1 
3.1.1: Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané 
regionální silniční síti 

300 000 000 

3.1 3.1.2: Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 150 041 000 

3.1 
3.1.3: Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a 
příměstské dopravy na drážním principu 

715 500 000 

3.1 
3.1.4: Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné 
dopravy 

119 300 000 

3.1 3.1.5: Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 140 000 000 

3.1 3.1.6: Zvyšování bezpečnosti v dopravě 80 000 000 

3.1 3.1.7: Pořízení vozidel pro přepravu osob 50 000 000 

3.2 3.2.1: Předcházení vzniku odpadů 30 000 000 

3.2 
3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 
odpadů 

170 000 000 

3.3 3.3.1: Rozvoj kulturního dědictví 375 000 000 

CELKEM   4 687 986 000 



OP VVV v ITI 

 2 výzvy (370,6 mil. Kč): 

 Předaplikační výzkum PAV (174,6 mil. 
Kč) 

 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
DMS (196 mil. Kč) 

 v případě nedočerpání doplňkové 
výzvy na zbývající alokaci 



Postup podání projektů v ITI 

1. Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP VVV  

2. Vyhlášení výzvy nositele ITI – web ITI OA, úřední deska magistrátu, 
www.dotaceeu.cz   

3. Podání projektového záměru do výzvy nositele ITI - 
http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový záměr), 

podmínky záměru vycházejí z výzvy nositele ITI  

4. Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI 

5. Jednání Řídicího výboru ITI – Vyjádření o ne/souladu projektového 
záměru s integrovanou strategií 

6. Podání žádosti o dotaci do výzvy ŘO OP VVV – v MS2014+, 
vyjádření je povinnou přílohou, hodnotí ZS ITI, projekt se řídí výzvou ŘO 
OP VVV, projekt musí být shodný se záměrem předloženým do výzvy 
nositele ITI 
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OP VVV v ITI 

Avíza výzev 19.1.2017 

Výzvy ŘO OP VVV (MŠMT) 

 PAV 10.2. – 20.6.2017 

DMS plánována duben – 
červenec/ srpen 2017 



Předaplikační výzkum –  
výzva nositele ITI 

22.2 – 31.3.2017 

Pracovní skupina: 12.4.2017 

ŘV ITI: 15.5.2017 

Stanovisko: do 10 prac. dní 

Podání žádosti do výzvy ŘO: 
20.6.2017 



Předaplikační výzkum –  
výzva nositele ITI 

 Specifika výzvy: 

 Min. CZV 30 mil. Kč 

 Území dopadu a realizace: Olomoucká aglomerace 

 Žadatel nesmí podat duplicitní žádost do výzvy pro 
individuální projekty 

 Indikátory min. 

 20211 – 4 publikace 

 20400 – 1 FTE (výzkumní pracovníci v 
podporovaných subjektech) 

 20500 – 8 FTE (výzkumní pracovníci v 
modernizovaných infrastrukturách) 

 24101 – 1 pracoviště 

 ve výzvě ŘO uvést všechny relevantní indikátory 

 

 

 



Předaplikační výzkum –  
výzva nositele ITI 

 Specifika výzvy: 

 Soulad s RIS3 strategií (viz hodnoticí kritéria výzvy) 

 Min. 60 % žadatele a partnerů má sídlo na území 
Olomoucké aglomerace. 

 Spolupráce: Záměr jednoznačně popisuje spolupráci 
s alespoň jedním partnerem, jež je zároveň 
oprávněným žadatelem nebo partnerem dle výzev ŘO 
pro ITI PAV a/nebo DMS, jež plánuje realizaci 
projektu v rámci zmíněných výzev. 

 Povinné přílohy: 

 Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele (je-li 
relevantní) 

 Doklady o právní subjektivitě 

 

 



Předaplikační výzkum –  
výzva nositele ITI 

 Koincidenční  

Matice 

 Strategie ITI OA  

(str. 294) 

 Projekty plánované  

i realizované 

 Zdroj financování  

např. vlastní zdroje,  

dotace EU, národní  

dotace 

 V záměru popsat  

vazbu mezi těmito  

projekty 

 

 

 



Dlouhodobá mezisektorová spolupráce –  
výzva nositele ITI 

 Není vyhlášena 

 Plánovaná specifika výzvy: 

 CZV min. 40 mil. Kč  

 Vyhlášena duben – červen 2017 

 Další specifika viz výzva nositele ITI Předaplikační 
výzkum 

 

 



Předkládání projektových záměrů - webová 
aplikace nositele ITI 

 Předkládání PZ probíhá prostřednictvím webové 
aplikace nositele ITI  

 Odkaz: www.pz.olomoucka-aglomerace.eu 

 Výhody vyplnění formuláře projektového záměru 
přes webovou aplikaci pro předkladatele: 

 dostupnost online, možnost práce více uživatelů, více 
projektových záměrů za jednoho uživatele  

 automatické ukládání dat, generování dat do formátu 
pdf. 

 uživatelsky příjemné prostředí s nápovědou, 
automatické načítání a ověřování dat. 
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Předkládání projektových záměrů - webová 
aplikace nositele 

 Časté dotazy: 

 Nelze automaticky překlopit data z předběžného 
projektového záměru do záměru v rámci vyhlášené 
výzvy, nutno kopírovat ručně 

 Aktualizace dat ve formuláři – klávesnicová zkratka 

Ctrl + F5, příp. odhlásit a znovu přihlásit do aplikace 

 Neodpovídat na automaticky generované e-maily 

 

 Případné chyby v aplikaci hlaste e-mailem na 
kontaktní osoby uvedené ve výzvě, příp. rovnou 
na vlastimil.mikulasek@olomouc.eu 
 

 



Strategie ITI Olomoucké aglomerace  

 

Jitka Gregorová 

Tel. 588 488 685 

Mob. 731 695 498 

jitka.gregorova@olomouc.eu 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 

www.olomoucka-aglomerace.eu 


