Statutární město Olomouc jako nositel integrované strategie ITI
Olomoucké aglomerace
vyhlašuje
35. výzvu k předkládání projektových záměrů
---- PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM II---VAZBA NA PŘÍSLUŠNOU VÝZVU ŘO OP VVV (VÝZVA Č. 69 PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI
II K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ)

Identifikace výzvy

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Specifický cíl OP VVV

SC 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce
výzkumných organizací s aplikační sférou

Číslo výzvy ŘO OP VVV

02_18_069

Číslo výzvy nositele ITI

35

Specifický cíl integrované
strategie

2.1 Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci

Opatření integrované strategie

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

Podopatření integrované strategie

nerelevantní

Druh výzvy

kolová

Název pracovní skupiny Řídicího
výboru ITI

Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM
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Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ITI
Datum a čas zahájení příjmu
projektových záměrů do pracovní
skupiny
Datum a čas ukončení příjmu
projektových záměrů do pracovní
skupiny

28. 3. 2018, 10:00 hod.

28. 3. 2018, 10:00 hod.

12. 4. 2018, 24:00 hod.

Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI

19. 4. 2018 od 10 hod.

Datum ukončení realizace
projektu

31. 12. 2022

Podpora
Celková částka dotace
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státního rozpočtu pro
výzvu

Evropský fond pro regionální rozvoj – 15 904 838,67 Kč
Státní rozpočet – max. 2 806 736,23 Kč
Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %
Státní rozpočet:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření
znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací (2014/C 198/01):

Míra podpory z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a státního
rozpočtu

Minimální a maximální výše
celkových způsobilých výdajů
projektu

Podmínky veřejné podpory

-

organizační složky státu a příspěvkové organizace státu
– 15 %

-

veřejné vysoké školy a výzkumné organizace – max. 10
%

-

soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost – 10 %

-

ostatní subjekty – 0 %

Minimální výši způsobilých výdajů na jeden projekt Nositel ITI
stanovil na 10 000 000 Kč
Maximální výši způsobilých výdajů na jeden projekt Nositel ITI
stanovil na 18 711 574,90 Kč
Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve
smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských činností
vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu,
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vývoje a inovací (2014/C 198/01), případné hospodářské využití
musí být čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 20 Rámce.

Zacílení podpory

Typy podporovaných projektů

Území dopadu a realizace

Integrovaný projekt
Území dopadu viz Integrovaná strategie ITI Olomoucké
aglomerace, příloha č. 5: Seznam obcí aglomerace:
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie
Území dopadu realizace: Olomoucká aglomerace
Území realizace: Evropská unie
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření
znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací (2014/C 198/01):

 organizační složky státu a příspěvkové organizace státu
 veřejné vysoké školy a výzkumné organizace
 soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou
činnost

 ostatní subjekty (Členění jednotlivých typů oprávněných
žadatelů vychází z materiálu Pravidla pro spolufinancovaní
ESIF v programovém období 2014-2020 vydaného
Ministerstvem financí ČR)

Oprávnění žadatelé

Maximální počet projektových žádostí, které může podat jeden
žadatel (rozuměno jedno IČ), je omezen. Omezení maximálního
počtu projektových žádostí je odvozeno od celkového počtu
bodů žadatele v Rejstříku informací o výsledcích RIV za rok
2016 a to následovně:
- méně než 20 tis. bodů: maximálně 1 žádost;
- více než 20 tis. bodů včetně a méně než 35 tis. bodů:
maximálně 5 žádostí;
- více než 35 tis. bodů včetně a méně než 80 tis. bodů:
maximálně 10 žádostí;
- více než 80 tis. bodů včetně a méně než 150 tis. bodů:
maximálně 15 žádostí;
- více než 150 tis. bodů včetně: maximálně 20 žádostí.
V případě překročení povoleného počtu předložených
projektových žádostí jedním žadatelem budou z procesu
hodnocení vyřazeny všechny projektové žádosti žadatele.
Každý žadatel/partner je povinen být zapsán do příslušné
evidence/registru min. dva roky před datem podání žádosti v IS
KP14+ (tzn., že je povinen prokázat minimálně dvouletou
historii společnosti/instituce).
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Žadatel může realizovat projekt samostatně, nebo ve
spolupráci s partnerem/partnery. Podmínky partnerství jsou
vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce projektů
OP VVV – specifická část.
Partneři žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu.
Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných
služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být
skrytým dodavatelem).
Partneři

Partneři zapojení do projektu mohou mít podíl na způsobilých
výdajích projektu.
Sídlo partnera může být i mimo území ČR (jen území EU).
Přijatelnost partnera:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření
znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací (2014/C 198/01).

Cílová skupina

Pracovníci výzkumných organizací, studenti vysokých škol.

Věcné zaměření
Zaměření v souladu se strategií ITI OA, opatření 2.1.1 Rozvoj
kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství
a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných
organizací s aplikační sférou:
Povinné aktivity (žadatel je povinen realizovat všechny níže
uvedené povinné aktivity):

 Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v
Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část více viz
kapitola 5.2.4.

 Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu
využití výsledku v praxi.
Podporované aktivity

 Experimentální ověření možného praktického uplatnění
výzkumných výsledků včetně ošetření duševního
vlastnictví.
Povinně volitelné aktivity (v případě partnerství v projektu si
žadatel musí zvolit následující aktivitu):

 Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení
aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém
horizontu.

 Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou
aktivitu:

 Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a
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aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem
získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření
výzkumných záměrů.

 Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s
aktivitami a se zaměřením projektu.

 Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných
výsledků.
Volitelné aktivity (Žadatel si může vybrat z následujících
volitelných aktivit):

 Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné
záměry a jejich experimentální ověřování.

 Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných
aktivit projektu.

 Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné
činnosti a jejich výstupů.
Stavby, stavební úpravy nesouvisející s instalací pořízené
infrastruktury (mimo činností definovaných v rámci
podporovaných aktivit);

Vyloučené aktivity

Aktivity související s dopracováním a uvedením produktu na
trh;
Outsourcing podporovaných aktivit projektu (nelze zadat
realizaci podporované aktivity jako celku dalšímu subjektu);
Provádění smluvního výzkumu nebo výzkumných služeb
příjemcem nebo partnerem v rámci projektových aktivit

Indikátory

Povinné k výběru, povinné k naplnění:
20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných
subjektech
20211 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů)
vytvořené podpořenými subjekty
Nepovinné k výběru, povinné k naplnění:
20500 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v
modernizovaných výzkumných infrastrukturách
24101 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných
pracovišť
22011 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené
podpořenými subjekty
Žadatel je povinen uvést všechny relevantní indikátory
vztahující se k projektu. Indikátory uvedené do projektového
záměru výzvy nositele ITI musejí mít stejnou (příp. nižší)
hodnotu než v plné verzi žádosti v MS2014+. V rámci plné
žádosti budou indikátory rozšířeny o další relevantní
indikátory uvedené ve výzvě řídicího orgánu.
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Náležitosti projektového záměru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Struktura projektového záměru

Povinné přílohy projektového
záměru

Název projektu
Zařazení do strategie ITI OA
Zařazení do operačního programu
Popis projektu
Vazba na další projekty v rámci ITI OA
Místo realizace projektu a jeho bližší specifikace
Popis pozitivního dopadu projektu na vymezené území
Olomoucké aglomerace
8. Informace o předkladateli projektu
9. Partner / partneři projektu
10. Podkladové materiály pro projekt
11. Harmonogram projektu
12. Rozpočet projektu
13. Zabezpečení realizace projektu, předfinancování,
projektový tým
14. Udržitelnost projektu
15. Publicita projektu
16. Konzultace s nositelem ITI
17. Indikátory projektu
18. Soulad s RIS3 strategií
19. Spolupráce
20. Další informace
21. Seznam příloh
22. Kontaktní osoba
23. Čestná prohlášení
24. Statutární zástupce
1. Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele (je-li
relevantní)
2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
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Forma a způsob podání
projektového záměru

Projektový záměr bude vyplněn prostřednictvím webové
aplikace nositele Strategie ITI OA na adrese:
www.pz.olomoucka-aglomerace.eu
Povinné přílohy projektového záměru budou vloženy
elektronicky do webové aplikace ve formátu *.pdf.
Průvodce pro vyplnění projektového záměru ve webové
aplikaci nositele Strategie ITI OA je uveden na webových
stránkách:
www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-nositele-iti
Projektový záměr se po finalizaci opatří časovým razítkem a
uzamkne pro editaci.
Projektový záměr musí být finalizován nejpozději do data a
času ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny
uvedeného v této výzvě. Do stejného data a času může
předkladatel projektový záměr sám kdykoli odfinalizovat. Pro
pořadí projektových záměrů předložených do pracovní skupiny
však bude rozhodující datum poslední finalizace. Po ukončení
příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny již nebude
možné projektový záměr odfinalizovat.
Odstoupení od projektového záměru
Od administrace projektového záměru lze odstoupit na základě
písemného oznámení předkladatele. Vždy je nutné odstoupení
zdůvodnit.
Písemné oznámení lze nositeli ITI Olomoucké aglomerace
předložit následujícím způsobem:
 fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace (odbor
evropských projektů, Palackého 14, Olomouc) nebo
 prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo
 prostřednictvím
datové
schránky,
včetně
elektronického
podpisu
statutárního
zástupce
předkladatele.
Vzor oznámení je uveden na webových stránkách nositele ITI
Olomoucké aglomerace www.olomoucka-aglomerace.eu
v sekci Pro žadatele.

Způsobilé
Další
detailyvýdaje
výzvy

Věcná způsobilost

Časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a
příjemce OP VVV – obecná část (kapitola 8.7.1) a specifické
informace týkající se této výzvy jsou uvedené v Pravidlech pro
žadatele a příjemce OP VVV – specifická část. Výdaje musí být
vynaloženy v souvislosti s podporovaným projektem a
podporovanými aktivitami výzvy.
Výdaje jsou způsobilé ode dne 10. února 2017. Podporu nelze
poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně
proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez
ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či
nikoli.
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Provádění změn výzvy

Příjmy projektu

Nositel má možnost provádět změny ve výzvě. O změnách ve
výzvě budou žadatelé informováni na webu
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/ a na úřední desce
nositele. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách
http://www.dotaceEu.cz/ v záložce výzvy.
Podmínky pro případnou změnu výzvy ŘO jsou uvedeny
v kapitole 8.2 výzvy ŘO. Změny výzvy budou zveřejněny na
webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy v odkazu:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy.
Příjmy projektu jsou popsány v kapitole 8.9 Příjmy projektu
V Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část v odkazu:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-castpravidel-pro-zadatele-a-prijemce.
Proces schvalování integrovaných projektů v rámci Strategie
ITI Olomoucké aglomerace (Strategie ITI OA)
Na základě výzvy Řídicího orgánu OP VVV (ŘO) zacílené na
integrovaný nástroj ITI vyhlašuje nositel Strategie ITI OA výzvu
k předkládání projektových záměrů. Do výzvy nositele Strategie
ITI OA podávají žadatelé nejprve projektové záměry v rozsahu
stanoveném výzvou nositele Strategie ITI OA do pracovní
skupiny (PS) a následně jsou projektové záměry projednávány
na jednání Řídícího výboru ITI OA (ŘV ITI). ŘV ITI vydává
vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se
Strategií ITI OA. Po vydání vyjádření ŘV ITI zpracuje žadatel
žádost o podporu v ISKP14+, a to dle výzvy ŘO. Vyjádření ŘV ITI
je její povinnou přílohou.

Způsob hodnocení

Hodnocení prováděné nositelem:
 posouzení relevantnosti projektového záměru
manažerem ITI
Manažer ITI kontroluje datum a čas finalizace projektového
záměru ve webové aplikaci nositele Strategie ITI OA. Projektové
záměry, které nebyly finalizovány do data a času uvedeného ve
výzvě nositele Strategie ITI OA nebo byly předloženy jinou
formou než přes webovou aplikaci nositele (e-mailem, osobně
apod.) nebudou předmětem posouzení.
Manažer strategie posoudí relevantnost projektového záměru
pro integrovanou strategii a tematicky zaměřenou pracovní
skupinu, tj. zda je projektový záměr v souladu se zaměřením
výzvy. Předkladateli projektového záměru, který byl
vyhodnocen jako relevantní, zašle informaci o kladném
vyhodnocení a pozvánku na jednání pracovní skupiny a zároveň
pověří tematického koordinátora úkolem zpracovat předběžné
vyhodnocení projektového záměru, viz dále.
Předkladateli projektového záměru, který byl vyhodnocen jako
nerelevantní, zašle informaci o záporném vyhodnocení. V
případě, že předkladatel s tímto vyhodnocením nesouhlasí,
může se taktéž zúčastnit jednání pracovní skupiny. Manažer
informuje pracovní skupinu i Řídicí výbor, kteří žadatelé byli
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vyhodnoceni kladně a kteří záporně.



předběžné vyhodnocení projektových záměrů
tematickým koordinátorem
Tematický koordinátor pracovní skupiny (zaměstnanec
Magistrátu
města
Olomouce)
vypracuje
předběžné
vyhodnocení jednotlivých projektových záměrů, a to v rozsahu
kritérií pro posouzení souladu projektového záměru se Strategií
ITI OA uvedených v příloze č. 1. V případě nejasností, případně
nedostatků v projektovém záměru, vyplní pro dané kritérium
Ne a přidá komentář pro jednání PS.
Z webové aplikace nositele Strategie ITI OA dále vygeneruje
sestavu s předloženými projektovými záměry do výzvy nositele
ITI. Projekty v sestavě budou řazeny podle data a času finalizace
počínaje projektovým záměrem, který byl v aplikaci finalizován
jako první. Jednotlivé projektové záměry ve formátu pdf, vč.
příloh, předběžné vyhodnocení jednotlivých projektových
záměrů a sestavu s předloženými projektovými záměry do
výzvy nositele ITI zasílá tematický koordinátor společně s
pozvánkou před zasedáním PS členům PS s hlasovacím právem
(pozn. předkladatelé projektových záměrů jsou členové bez
hlasovacího práva).
Formulář předběžného vyhodnocení projektového záměru
bude uložen tematickým koordinátorem k jednotlivým
projektovým záměrům do webové aplikace nositele Strategie.
Předkladatel bude o jeho uložení do aplikace informován
automaticky generovaným e-mailem.



předběžné vyhodnocení projektových záměrů
pracovní skupinou a návrh souboru projektových
záměrů
Složení PS schvaluje ŘV ITI - jedná se o členy s hlasovacím
právem. Jednání PS se povinně účastní jeden a v odůvodněných
případech i více zástupců předkladatele projektového záměru.
Na jednání PS předkladatelé prezentují své projektové záměry
(krátce o věcném zaměření, finančním plánu, příspěvku k
naplňování cílů a indikátorů příslušné části integrované
strategie a souvisejících projektech/záměrech a vazbách na jiná
opatření ITI) a mohou se vyjadřovat k předběžnému
vyhodnocení projektového záměru tematickým koordinátorem.
Vyhodnocení tematického koordinátora bude dále doplněno o
předběžné vyhodnocení projektového záměru pracovní
skupinou a případně komentář k jednotlivým dílčím kritériím
(potvrzení/vyvrácení nedostatků zjištěných tematickým
koordinátorem
na
základě
prezentace
a
diskuze
s předkladatelem projektového záměru).
Následně členové PS s hlasovacím právem hlasují k jednotlivým
projektovým záměrům (o souladu/nesouladu projektového
záměru se Strategií ITI OA jako doporučení či nedoporučení pro
vydání vyjádření ŘV ITI) v souladu s jednacím řádem PS.
Hlasování probíhá bez přítomnosti předkladatelů projektových
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záměrů, kteří jsou členy PS bez hlasovacího práva.
Na základě výsledků hlasování je do předběžného vyhodnocení
projektového
záměru
pracovní
skupinou
doplněno
„Doporučení/nedoporučení pro vydání Vyjádření Řídicího
výboru ohledně souladu projektového záměru s integrovanou
strategií“.
Na PS následně probíhá odborná diskuze o projektových
záměrech a návrhu souboru projektových záměrů, který
optimálně naplní parametry výzvy.



Vyjádření Řídicího výboru ITI
ŘV ITI bude posuzovat jednotlivé projektové záměry na základě
kritérií pro posouzení souladu projektového záměru se Strategií
ITI OA, viz příloha č. 1 této výzvy. ŘV ITI hlasuje o jednotlivých
projektových záměrech zvlášť.
Podkladem pro rozhodování budou:
 jednotlivé projektové záměry
 formulář s předběžným vyhodnocením projektového
záměru tematickým koordinátorem a pracovní
skupinou
 sestava s předloženými projektovými záměry do výzvy
nositele ITI
 text Strategie ITI OA.
Poté, co se členové ŘV ITI důkladně seznámí s podklady, bude
formulář s předběžným vyhodnocením tematického
koordinátora a PS doplněn o hodnocení ŘV ITI, a to k
jednotlivým kritériím uvedeným v příloze č. 1. Zaznamenávány
budou odpovědi Ano/Ne/Nerelevantní.
Pokud je jedna a více z odpovědí ŘV ITI negativní, tzn. ne, pak je
projektový záměr vrácen k přepracování předkladateli.
Projektový záměr je předkladateli odfinalizován na základě
rozhodnutí ŘV ITI a po doplnění znovu předložen na jednání PS.
PS zasedne nejpozději 60 kalendářních dnů od rozhodnutí ŘV
ITI. Následně je projektový záměr znovu předložen na nejbližší
jednání ŘV ITI. ŘV ITI dopracovaný projektový záměr již nemůže
vrátit k dalšímu dopracování a musí vydat Vyjádření ŘV ITI o
souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA.
V případě, že je hodnocení ŘV ITI u všech kritérií dle přílohy č. 1
ano či nerelevantní, je projektový záměr v souladu se Strategií
ITI OA a ŘV ITI vydává předkladateli tzv. Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru s integrovanou strategií. Nositel
ITI OA následně prostřednictvím ŘV potvrzuje soulad se
strategií do výše 110 % alokace výzvy, tj. do 17 495 322,50 Kč a
to v pořadí podle data a času finalizace projektového záměru ve
webové aplikaci nositele Strategie ITI OA. Projektovým
záměrům nad 110 % alokace je přesto, že mají u všech kritérií
dle přílohy č. 1 hodnocení ano či nerelevantní, vydáno
Vyjádření ŘV ITI o nesouladu projektového záměru
s integrovanou strategií. Pokud je nesoulad udělen pouze
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z důvodu převisu nad alokaci výzvy a ve všech hodnoticích
kritériích má žadatel hodnocení ANO, může podat plnou verzi
žádosti do ISKP14+.
Naskenovanou verzi podepsaného vyjádření ŘV ITI ukládá
tematický koordinátor ve formátu pdf do webové aplikace
nositele Strategie ITI OA.
Vyjádření ŘV ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu, která
prokazuje zapojení žadatele do PS a projednání ŘV ITI.
Vyjádření ŘV ITI bude platné do data ukončení příjmu žádostí o
podporu navazující výzvy ŘO. Vyjádření ŘV ITI o
souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA
přikládá žadatel k plné verzi žádosti jako povinnou přílohu.
Hodnocení projektů bude dále probíhat dle kritérií schválených
Monitorovacím výborem OP VVV a to v těchto fázích:
Fáze prováděné ZS ITI:



Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí



Věcné hodnocení

Fáze prováděné MŠMT:



Závěrečné ověření způsobilosti

Kritéria pro posouzení
projektového záměru na ŘV ITI

Viz příloha č. 1:
Kritéria pro posouzení projektového záměru na ŘV ITI

Odkaz na výzvu ŘO OP VVV

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-predaplikacnivyzkum-pro-iti-ii-c-02-18-069

Další specifika výzvy

RIS 3 strategie:
Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro
inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3
strategie“) a/nebo její příslušnou krajskou přílohou – projekt je
svým zaměřením v souladu s doménami inteligentní
specializace, pokud je realizován v souladu s alespoň jedním
klíčovým odvětvím aplikací/aplikačním tématem uvedeným v
kap. 7.1. Národní RIS3 strategie (a to na úrovni konkrétních
vydefinovaných VaVaI/aplikačních témat, na která bude
podpora zaměřena) či v příslušné krajské příloze; a zároveň v
souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou
relevantní pro dané odvětví aplikací/aplikační téma. A zároveň
respektuje zaznačené průniky uvedené ve strategii ITI OA.
Žadatel a partneři:
Min. 60 % žadatele a partnerů má své sídlo na území
Olomoucké aglomerace. Pokud do projektu nejsou zapojeni
partneři, musí být sídlo žadatele na území Olomoucké
aglomerace.
Spolupráce:
Projektový záměr jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň
jedním partnerem, jenž je zároveň oprávněným žadatelem
nebo partnerem dle výzev ŘO pro ITI s názvem Předaplikační
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výzkum a/nebo Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, který
podal projektový záměr v rámci výzev nositele ITI Olomoucké
aglomerace Předaplikační výzkum a/nebo Dlouhodobá
mezisektorová spolupráce. V případě, že projekt nemá
partnery, musí žadatel vystupovat jako partner žadatele ve
výzvě ŘO pro ITI s názvem Předaplikační výzkum a/nebo
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, který podal projekt v
rámci ITI Olomoucké aglomerace.
Povinná konzultace
Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat
před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA.
Konzultace budou probíhat na základě předchozí telefonické
domluvy s níže uvedenými kontaktními osobami:
Kontaktní osoba
Mobil

Odkaz na Pravidla pro Žadatele a
příjemce obecná část a specifická
část Řídicího orgánu OP VVV

Ing. et Ing. Jitka Gregorová

+420 731 695 498

zastupující v době
nepřítomnosti: Bc. Ondřej
Lakomý

+420 588 488 773

Integrovanost:
S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně
souvisí:
minimálně jeden projektový záměr s vydaným
vyjádřením ŘV ITI OA v rámci stejného opatření ITI
a/nebo minimálně jeden projektový záměr s vydaným
vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb
koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 2.1.1.
Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických
partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných
organizací s aplikační sférou jsou opatření 1.3.1 Poradenství pro
malé a střední podniky, 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a
podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a
komercializace výsledků výzkumu a 2.3.1. Zakládání a rozvoj
podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací
a ochrana duševního vlastnictví v podnicích.
Obecná část: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
Specifická část: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy1/vyzva-c-02-16-025-predaplikacni-vyzkum

Kontakty pro poskytování informací
Nositel integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace:
Odbor evropských projektů, oddělení neinvestičních projektů, Magistrát města Olomouce, Palackého
14, Olomouc
Pracovníci oddělení neinvestičních projektů poskytují informace ke zpracování projektových záměrů a
jejich souladu s integrovanou strategií Olomoucké aglomerace.
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Aktuální kontakty jsou k dispozici v textu výzvy a na webových stránkách:
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/kontakty
Kontaktní osoba

Mobil

E-mailová adresa

Ing. et Ing. Jitka Gregorová

+420 731 695 498

jitka.gregorova@olomouc.eu

Bc. Ondřej Lakomý

+420 721 740 460

ondrej.lakomy@olomouc.eu

Ing. Aleš Martinec

+420 721 472 431

ales.martinec@olomouc.eu

Zprostředkující subjekt ITI:
Pracovníci zprostředkujícího subjektu ITI poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a
jejímu souladu s výzvou ŘO. Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách
http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/ZSITI.
Kontaktní osoba

Mobil

E-mailová adresa

Ing. Zdeněk Bogoč

+420 603 500 915

zdenek.bogoc@olomouc.eu

Ing. Kamila Winterová

+420 734 785 287

kamila.winterova@olomouc.eu

MŠMT:
Před podáním žádosti o podporu mají všichni žadatelé možnost konzultovat projektový záměr se
zástupci ŘO.
Upozornění pro žadatele: Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od
9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla do 5
pracovních dnů od obdržení e-mailu. Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem
domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy. Konzultovány budou výhradně konkrétní
dotazy k výzvě, popř. projektový záměr. Dotazy/projektový záměr je nutné zaslat nejpozději 5
pracovních dnů před konáním konzultace (nebude-li domluveno jinak) kontaktním osobám výzvy.
Kontaktní osoba
Mgr. Helena Hořáková

Telefon
+420 234 814 263

E-mailová adresa
helena.horakova@msmt.cz
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Příloha č. 1: Seznam kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou Strategií ITI OA (OP VVV – Předaplikační výzkum II)
Kritéria přijatelnosti

Hodnocení
Ano/Ne/Nerelevantní

Referenční dokument

Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI OA,
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je
zařazen do jednoho opatření.

ANO – projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI OA,
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do
jednoho opatření.

Projektový záměr
Strategie ITI OA

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

NE – projekt není v souladu s tematickým zaměřením ITI OA,
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a není zařazen
do jednoho opatření.
ANO – žadatel řádně popsal problém, který projekt řeší a jaké jsou
příčiny problému. Z odůvodnění problému musí vyplývat potřebnost
projektu v souladu se Strategií ITI OA. Také jsou zdůvodněny cíle
projektu ve vazbě na popsaný problém.

Projektový záměr

NE – žadatel řádně nepopsal problém, který projekt řeší a jaké jsou
příčiny problému. A/nebo z odůvodnění problému nevyplývá
potřebnost projektu v souladu se Strategií ITI OA. A/nebo nejsou
zdůvodněny cíle projektu ve vazbě na popsaný problém.
Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území.

Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.

ANO – projekt má pozitivní dopad a přínosy na území Olomoucké
aglomerace pro výzvou definované cíle a opatření.
NE – projekt nemá pozitivní dopad a/nebo přínosy na území
Olomoucké aglomerace pro výzvou definované cíle a opatření.
ANO – plánované ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022 a
zároveň realizace projektu nebude ukončena před podáním žádosti o
podporu do výzvy ŘO OP VVV.

Projektový záměr

Projektový záměr

NE – plánované ukončení realizace projektu překračuje termín 31. 12.
2022 a/nebo realizace projektu bude ukončena před podáním žádosti
o podporu do výzvy ŘO OP VVV.
Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s
výzvou.

ANO – předkladatel projektového záměru respektuje míru podpory
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu
uvedenou ve výzvě Nositele Strategie ITI OA.

Projektový záměr

NE – předkladatel projektového záměru nerespektuje míru podpory
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a/nebo státního rozpočtu
uvedenou ve výzvě Nositele Strategie ITI OA.
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších
zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role
v projektu.

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu
Nositele Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Projektový záměr
jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním partnerem, jenž je
zároveň oprávněným žadatelem nebo partnerem dle výzev ŘO pro ITI
s názvem Předaplikační výzkum a/nebo Dlouhodobá mezisektorová
spolupráce, který podal projektový záměr v rámci výzev nositele ITI
Olomoucké aglomerace Předaplikační výzkum a/nebo Dlouhodobá
mezisektorová spolupráce. V případě, že projekt nemá partnery,
vystupuje žadatel jako partner žadatele ve výzvě ŘO pro ITI s názvem

Projektový záměr

Předaplikační výzkum a/nebo Dlouhodobá mezisektorová spolupráce,
který podal projekt v rámci ITI Olomoucké aglomerace. (viz další
specifika výzvy).
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu
Nositele Strategie ITI Olomoucké aglomerace. A/nebo v projektovém
záměru není jednoznačně popsána spolupráce s minimálně jedním
partnerem, jenž je zároveň oprávněným žadatelem nebo partnerem
dle výzev ŘO pro ITI s názvem Předaplikační výzkum a/nebo
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, který podal projektový záměr
v rámci výzev nositele ITI Olomoucké aglomerace Předaplikační
výzkum a/nebo Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. A/nebo v
případě, že projekt nemá partnery, nevystupuje žadatel jako partner
žadatele ve výzvě ŘO pro ITI s názvem Předaplikační výzkum a/nebo
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, který podal projekt v rámci ITI
Olomoucké aglomerace. (viz další specifika výzvy).
Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI
OA

ANO – projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI
OA.

Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v
koordinaci s nositelem ITI a ostatními partnery.

NE – projekt nepřispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI
OA.
ANO – předkladatel připravoval projektový záměr v koordinaci
s nositelem Strategie ITI OA minimálně tím, že osobně konzultoval
projektový záměr s nositelem ITI OA před jeho finalizací a prezentoval
projektový záměr na jednání příslušné pracovní skupiny.

Projekt je v souladu se specifickými podmínkami výzvy
nositele.

NE – předkladatel nebo jeho zástupce osobně nekonzultoval
projektový záměr s nositelem ITI OA před jeho finalizací a nedostavil
se na jednání příslušné pracovní skupiny a neprezentoval svůj záměr.
ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy nositele
v následujících bodech (viz výzva):
min. 60 % žadatele + partnerů (v případě zapojení
partnera/ů) má sídlo na území Olomoucké aglomerace.
V případě projektu bez partnera/ů má žadatel sídlo na území
Olomoucké aglomerace.
min. a max. výše celkových způsobilých výdajů
NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy nositele ve všech
následujících bodech (viz výzva):
min. 60 % žadatele + partnerů (v případě zapojení
partnera/ů) nemá sídlo na území Olomoucké aglomerace.
V případě projektu bez partnera/ů nemá žadatel sídlo na
území Olomoucké aglomerace
min. a max. výše celkových způsobilých výdajů

Projektový záměr

Projektový záměr + prezenční
listiny a zápisy

Projektový záměr
Výzva nositele

S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně
souvisí:
minimálně jeden realizovaný nebo plánovaný projekt
v rámci stejného opatření ITI
minimálně jeden projektový záměr s vydaným
vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb
koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby
opatření 2.1.1. Rozvoj kapacit výzkumných týmů,
navázání strategických partnerství a posílení
dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací
s aplikační sférou jsou opatření 1.3.1 Poradenství pro
malé a střední podniky, 2.2.1 Výstavba a rozvoj
vědecko-technických
parků,
podnikatelských
inovačních center a podnikatelských inkubátorů,
rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků
výzkumu a 2.3.1. Zakládání a rozvoj podnikových
výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a
ochrana duševního vlastnictví v podnicích.
Společně projekty přispějí k plnění strategických cílů strategie
ITI OA.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru

ANO – s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně
souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV
ITI OA v rámci stejného opatření a/nebo silných vazeb koincidenční
matice Strategie ITI OA, což předkladatel dokládá popisem v kapitole
Vazba na další projekty v rámci ITI OA, a to minimálně v rozsahu název projektového záměru, realizátor, zdroj financování (operační
program, opatření ITI OA), požadovaná výše dotace, celkové
náklady/způsobilé výdaje (v tis. Kč), stručně o zaměření projektu.

Projektový záměr

NE – s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně
nesouvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením
ŘV ITI OA v rámci stejného opatření nebo silných vazeb koincidenční
matice Strategie ITI OA a/nebo předkladatel v kapitole Vazba na další
projekty neuvedl tuto vazbu, příp. nejsou uvedeny informace
v minimálním rozsahu - název projektového záměru, realizátor, zdroj
financování (operační program, opatření ITI OA), požadovaná výše
dotace, celkové náklady/způsobilé výdaje (v tis. Kč), stručně o
zaměření projektu.

ANO – jsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru.

Projektový záměr

NE – nejsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru
Projekt je v souladu s min. jedním vyznačeným průnikem
uvedeným v matici inovačních a výzkumných potřeb
inteligentní specializace (viz níže). Matice je také dostupná ve
Strategie ITI OA (viz další specifika výzvy).

ANO – projekt popisuje min. jeden relevantní průnik Klíčového odvětví
aplikací a aplikačních témat na úrovni národní, regionální nebo
Olomouckého kraje s generickou znalostní doménou (KETs +
netechnologické domény).
NE – projekt nepopisuje alespoň jeden relevantní průnik Klíčového
odvětví aplikací a aplikačních témat na úrovni národní, regionální
nebo Olomouckého kraje s generickou znalostní doménou (KETs +
netechnologické domény).

Projektový záměr
Strategie ITI OA

Udržitelná a bezpečná výroba a distribuce
el. energie

Léčiva a zdravotnické prostředky pro zdravé
stárnutí

Přírodní zdroje, udržitelné zemědělství a
potravinová bezpečnost a dostatečnost

Chemie a chemický průmysl

Strojírenský, elektrotechnický průmysl,
prášková metalurgie

Optika a jemná mechanika,
optoelektronika

Čerpací technika, čerpací zařízení, systémy
pro transport tekutin, vodohospodářská
zařízení, membránové technologie

Biomedicína a Life Science

Materiály a metodiky pro ochranu
kulturních památek

Pokroči l é ma teri á l y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Na notechnol ogi e
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Spol ečens kovědní zna l os ti pro netechni cké
i nova ce

Mi kro a na noel ektroni ka

Fotoni ka

Průmys l ové bi otechnol ogi e

X

Textil

Média

Gumárenství, plastikářství

Klíčová odvětví aplikací a aplikační témata - národní

Sklo, keramika

IT služby, software a IT bezpečnost

Úsporná řešení v elektronice a
elektrotechnice

Výroba dopravních prostředků, udržitelnost
a bezpečnost dopravy

Pokročilé a úsporné strojírenství a
automatizace

Generické znalostní domény (KETs +
netechnologické domény)

Matice inovačních a výzkumných potřeb inteligentní specializace - znalostní domény vs. aplikační odvětví
Klíčová odvětví aplikací a aplikační témata - regionální
Klíčová odvětví aplikací a aplikační témata - RIS3 Olomouckého kraje

X

Pokroči l é výrobní technol ogi e

X

Zna l os ti pro di gi tál ní ekonomi ku, kul turní a
krea tivní průmys l
X

X
X

