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Strategické cíle 

SC1: Podpora 
souladu 
nabídky a 
poptávky na 
trhu práce 
 Alokace:  

1 077 445 000 Kč 

SC2: Tvorba 
podmínek pro 
rozvoj znalostní 
ekonomiky 
 Alokace:  

1 220 600 000 Kč 

 

SC3: Rozvoj 
infrastruktury, 
zlepšení kvality 
života 
 Alokace:  

2 314 741 000 Kč 

 

1 260 000 Kč - Operační program Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost 

www.olomoucka-aglomerace.eu 



Harmonogram výzev ITI OA v  

OP PIK 

 

Program podpory 

Opatření 
Strategie ITI 
OA 

Alokace výzvy 
(dotace EU) v mil. 
Kč 

Termín vyhlášení 
výzev ŘO 

Termín vyhlášení výzev 
nositele 

Termín ukončení 
výzev nositele Typ výzvy 

Školicí střediska II 1.2.2 20 11/20108 11/2018 9/2019 průběžná 

Nemovitosti IV 1.4.1 166 11/2018 11/2018 9/2019 Průběžná 

Spolupráce klastry  1.2.2 25 11/2018 11/2018 9/2019 průběžná 

Inovace – IP III 2.3.1 160 1/2019 01/2019 11/2019 průběžná 

Aplikace II 2.3.1 80 1/2019 01/2019 11/2019 průběžná 

Potenciál II 2.3.1 120 1/2019 01/2019 11/2019 průběžná 

Technologie II 1.3.1 23 1/2019 01/2019 11/2019 kolová 

Služby infrastruktury II 2.2.1 242 1/2019 01/2019 11/2019 průběžná 



Školicí střediska - podpora budování infrastruktury pro 

vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektrou 

 termín vyhlášení výzvy: 11/2018 
 alokace: 20 mil. Kč 
 míra podpory z EFRR: max. 50 % 
 výše dotace: 0,5-5 mil. Kč 
 Forma podpory: de minimis 
 oprávnění žadatelé: MSP, podporované CZ-NACE – zpracovatelský 
průmysl, zásobování vodou, stavebnictví, informační a komunikační 
činnosti 
 podporované aktivity: 

 Výstavba, rekonstrukce školicích center. 
 Pořízení vybavení školících prostor, Pořízení vzdělávacích 

programů 
 způsobilé výdaje: 

 

 dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění 
staveb atd.) 

 dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data) 
 drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 
 
 

  



Nemovitosti – modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících 

budov v OA  

 termín vyhlášení výzvy: 11/2018 
 alokace: 166 mil. Kč 
 míra podpory z EFRR: 35%; 45%  
 výše dotace: 01-30 mil. Kč 
 oprávnění žadatelé: MSP, podporované CZ-NACE – zpracovatelský 
průmysl, zásobování vodou, Velkoobchod, maloobchod 
 podporované aktivity: 

 Rekonstrukce objektu 
 způsobilé výdaje: 

 Dlouhodobý hmotný majetek (zejména úprava pozemků, 
rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či 
odstranění stavby, inženýrské sítě…) 

 Další náklady zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku  
 Další podmínky:  

 min. 500 m2 podlahové plochy pro realizaci projektu 
 nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být 

registrovány v Národní databázi brownfields 
  



Technologie - podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti 

MSP 

 termín vyhlášení výzvy: 11/2018 
 alokace: 23 mil. Kč 
 míra podpory z EFRR: 35%; 45%  
 výše dotace: 500 tis.-? mil. Kč 
 oprávnění žadatelé: MSP, podporované CZ-NACE – Zpracovatelský 
průmysl (možné rozšíření o Stavebnictví, Profesní, vědecké a technické 
činnosti) 
 podporované aktivity: 

 pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. 
Nebude podporována prostá obnova stávajícího strojního 
zařízení s nulovým stupněm inovace. 

 způsobilé výdaje: 
 Dlouhodobý hmotný majetek (nákup strojů, zařízení, 

technologií, HW a vybavení) 
 Dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence, SW…) 

  



Spolupráce klastry - rozvoj inovačních sítí – klastrů jako 

nástroje pro zvýšení intenzity společných VaVaI aktivit mezi podnikatelskými 

subjekty a výzkumnou sférou  

 termín vyhlášení výzvy: 11/2018 
 alokace: 25 mil. Kč 
 míra podpory z EFRR: dle aktivit projektu 
 výše dotace: 0,5- dle aktivit projektu 
 oprávnění žadatelé: účelové sdružení podnikatelů spolu s VO 
  
 podporované aktivity: 

 Kolektivní výzkum  
 Sdílená infrastruktura 
 Internacionalizace klastru 
 Rozvoj klastrové organizace 
 

 Způsobilé výdaje se odvíjí od podporovaných aktivit 
 

  



Aplikace – získávání nových znalostí pro vývoj nových produktů, 

materiálů technologií a služeb pomocí EV a PV 

 termín vyhlášení výzvy: 1/2019 
 alokace: 80 mil. Kč, VP  
 míra podpory z EFRR: max. 70 %, míra podpory dle aktivit projektu 
 výše dotace: 1- 40 mil. Kč 
 oprávnění žadatelé: MSP (i 100 % vlastněné státem), VP 
(konsorcium s MSP, intervence 065) 
 projekt je možné realizovat v partnerství (min. 1 MSP a/nebo 
výzkumná organizace) – vyšší míra dotace za účinnou spolupráci 
 podporované aktivity: 

 Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 
 způsobilé výdaje: 

 Osobní náklady, režijní náklady   
 Náklady na nástroje, přístroje a vybavení (odpisy) 
 Smluvní výzkum, náklady na poradenské služby  
 Licence  

 Výstup projektu: 
poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, 
prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software. 



Inovace – IP - posílení inovační výkonnosti firem v OA a zvýšení 

jejich konkurenceschopnosti 

 termín výzvy:  1/2019 
 alokace: 160 mil. Kč, VP  
 míra podpory z EFRR: 45 % MP, 35 % SP, 25 % VP 
 výše dotace: 1 - 50 mil. Kč 
 oprávnění žadatelé: MSP, VP 
 podporované aktivity: 

 zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a 
služeb (produktová inovace), 

 zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 
(procesní inovace), 

 zavedení nových metod organizace firemních procesů zaměřené 
především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, 
inovací a výroby (organizační inovace), 

 zvýšení prodeje výrobků a služeb (marketingová inovace).  
 způsobilé výdaje: projektová dokumentace včetně inženýrských 
činností, stavby, technologie, SW a data, marketingová inovace 

 
 Projekty s přímou vazbou na VaV 

 



Potenciál - podpora zavádění a zvyšování počtu společností s 

infrastrukturou pro vlastní VaVaI 

 termín výzvy:  1/2019 
 alokace: 120 mil. Kč, VP  
 míra podpory z EFRR: max. 50 % 
 výše dotace: 2 - 30 mil. Kč 
 oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty 
 podporované aktivity: 

 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, 
strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro 
zajištění aktivit tohoto centra. 

 způsobilé výdaje: na pořízení nezbytného DHM, nákup 
pozemků, budov, strojů a jiného nezbytného vybavení 
výzkumné infrastruktury 

 
 

 Minimální výše investice do dlouhodobého majetku 4 mil Kč 
MSP, 10 mil. Kč VP 



Služby infrastrukutry – zkvalitnění služeb podpůrné 

inovační infrastruktury, což povede ke zvýšení intenzity společných VaVaI aktivit 

mezi podnikatel. subjekty a veřejným a podnikovým sektorem 

 termín výzvy:  1/2019 
 alokace: 242 mil. Kč, VP  
 míra podpory z EFRR: 75 % VO, 50 % podnikatelské 
subjekty, obce, kraje   
 oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty, kteří jsou 
vlastníky inovační infrastruktury 
 podporované aktivity: 

 poskytování služeb inovačním podnikům – MSP (VTP, 
inovační centra a podnikatelské inkubátory), 

 rozšíření prostor inovační infrastruktury, 
 výstavba nové inovační infrastruktury, 

 způsobilé výdaje:  
 DHM 
 DNM 
 Provozní náklady (služby poradců, expertů, studie, 

školení, semináře…),  
 Náklady na povinnou publicitu 



Specifika výzev 

 Místo realizace 
- pouze na území Olomoucké aglomerace 
 Integrovanost 
- S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně 
souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením 
ŘV ITI OA v rámci stejného opatření, slabých nebo silných vazeb 
koincidenční matice Strategie ITI OA (dle konkrétních podmínek 
výzvy).  
 Povinná konzultace 
- Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat 
před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA. 
 Platnost vyjádření ŘV 
- 90 kalendářních dnů od konání ŘV ITI 



 Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP PIK 

 Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzva je zveřejněna  na 
webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce  

Předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI -
 http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový 

záměr), žadatel se řídí výzvou nositele ITI (informace, které nejsou 
specifikovány ve výzvě nositele, vycházejí z výzvy ŘO) 

 Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI 

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

 Předložení plné žádosti o podporu do výzvy ŘO OP 
PIK v IS KP14+ – vyjádření je povinnou přílohou, žadatel 
vychází z výzvy ŘO a respektuje specifika výzvy nositele 

 

 

 

 

 

 

 

Jak podat žádost 

http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/
http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/
http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/


Strategie ITI Olomoucké aglomerace  

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost. 

www.olomoucka-aglomerace.eu 

Bc. Ondřej Lakomý 

projektový manažer/tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace 
 
Magistrát města Olomouce 

Odbor evropských projektů 
oddělení neinvestičních projektů 
Palackého 14 | 779 11 Olomouc 
tel.: +420 588 488 773 | mobil: +420 721 740 460 

e-mail: ondrej.lakomy@olomouc.eu 
www.olomouc.eu 


