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Informaèní newsletter pro podnikatele

Vážená paní podnikatelko, vážený pane podnikateli,

dovolte mi, seznámit Vás s možností èerpat dotace z evropských fondù prostøednictvím Integrovaných 

teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (ITI OA). 

První výzvy na projekty pro podnikatele pøes ITI budou vyhlášeny na podzim tohoto roku. Výzvy budou vycházet 

z již vyhlášených výzev v OP PIK a budou rámcovì kopírovat harmonogram nastavený v OP PIK:

Vymezení ITI OA

CO JE ITI?

ITI je specifický nástroj, díky kterému lze získat dotaci z operaèních programù Evropských strukturálních a 
investièních fondù (ESIF). ITI jsou v Èeské republice využity v nejvìtších metropolitních oblastech celostátního 
významu s více jak 300 000 obyvateli. 

Nejedná se tedy o další 
operaèní program, ale pouze o prostøedek k získání dotace.

Integrované – ITI øeší klíèové investice a propojuje investièní prostøedky ze šesti operaèních programù ESIF v 

tìchto strategických cílech (SC):

- SC 1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce

- SC 2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky

- SC 3: Rozvoj infrastruktury, zlepšení kvality života

ITI pøedstavují nástroj urèený k realizaci rozvoje místního pøístupu, který 
mùže pomoci odblokovat nevyužitý potenciál skrytý na místní a regionální úrovni. 

Teritoriální (územní) – ITI koncentruje prostøedky do projektù v rámci Olomoucké aglomerace (jedná se o 240 

obcí, do kterých se z center aglomerace –  Olomouce, Prostìjova a Pøerova – dostanete do pùlhodiny osobním 
autem). Rozhodující není sídlo žadatele, ale skuteèné místo realizace projektu. Seznam všech obcí .zde

Investice – Olomoucká aglomerace má díky ITI na období 2014-2020 

rezervovány finanèní prostøedky v rámci operaèních programù ve výši 4,7 mld. 
Kè. 

Projekty pøedložené do výzvy pro integrované nástroje, na rozdíl od projektù do 
individuální výzvy, soutìží jen s projekty v rámci Olomoucké aglomerace, což 
významnì zvyšuje šanci úspìchu.

Pro podnikatele je v ITI OA ve SC 1 a 2 nachystána 1,25 miliardy Kè.

PLÁN VYHLÁŠENÍ VÝZEV

Opatøení ITI OA Program podpory 
Plánované 

vyhlášení výzev 
(dle OP PIK) 

Pøedpokládaná 
alokace 2014-

2020 

1.2.2:  
Rozvoj infrastruktury pro vzdìlávání 
lidských zdrojù 
 

Školicí støediska  9/2016 60 mil. Kè 
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http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/16_/16191/seznam-obci-aglomerace-20160608.cs.pdf


Pokud Vás tato možnost zaujala, pošlete nám NEZÁVAZNÌ Vaše podnikatelské zámìry vyplnìné v tomto 

 na emailovou adresu . Pomùžete nám optimálnì nastavit výši alokací v jednotlivých 

programech podpory podle Vašich potøeb. 

formuláøi iti@olomouc.eu

Uzávìrka je 30. 7. 2016. 

Ing. et Ing. Jitka Gregorová 
tel.: 588 488 685 
mobil: 731 695 498 
e-mail: jitka.gregorova@olomouc.eu 

KONTAKT

Opatøení ITI OA Program podpory 
Plánované 

vyhlášení výzev 
(dle OP PIK) 

Pøedpokládaná 
alokace 2014-

2020 

1.3.1:  
Poradenství pro malé a støední podniky  
 

Poradenství ??? 

50 mil. Kè 
Technologie  10/2016 

1.4.1:  
Revitalizace brownfieldù  
 

Nemovitosti 9/2016 300 mil. Kè 

2.2.1:  
Výstavba a rozvoj vìd ecko-technických 
parkù, podnikatelských inovaèních center 
a podnikatelských inkubátorù, rozvoj sítí 
spolupráce a komercializace výsledkù 
výzkumu 

Partnerství znalostního 
potenciálu 

9/2016 

350 mil. Kè 
Spolupráce 9/2016 

Inovaèní vouchery  

Služby infrastruktury 10/2016 

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

Inovace – Inovaèní projekt 11/2016 

500 mil. Kè Inovace – Patent ??? 

Potenciál 10/2016 

 

Veškeré dotazy k ITI a  Vašim projektovým zámìrùm Vám ráda zodpoví tematická koordinátorka Jitka Gregorová:

- prostøednictvím emailu: 

- telefonicky: 731 695 498

- nebo osobnì (po pøedchozí domluvì): každé pondìlí 14-16 hod. nebo støedu 9-11 hod. v budovì 

NAMIRO Palackého 14, Olomouc, MMOL, odbor evropských projektù, kanceláø 422.

iti@olomouc.eu

KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMÌRÙ

Další informace a novinky se dozvíte na webových stránkách 

.www.olomoucka-aglomerace.eu

???

http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/formular-projektoveho-nametu
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