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ROLE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTU (ZS) ITI OA



ZS provádí výkon některých úkolů Řídicího orgánu OP VVV
v souladu s ustanovením čl. 123 odst. 6 obecného nařízení EP
a Rady EU;



ZS je pověřen na základě Veřejnoprávní smlouvy (uzavření
VPS březen 2017);



ZS je součástí Statutárního města Olomouce, který plní
v přenesené působnosti úkoly a povinnosti vymezené ve VPS;



ZS zajišťuje kontakt se žadateli při podávání plných žádostí o
podporu, při hodnocení posuzuje zejména soulad se Strategií
ITI OA, poskytuje ŘO součinnost, aj.
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Postupy administrace žádosti o podporu
– postupy na ZS ITI OA

Spolupráce na přípravě
výzev ŘO

Věcné hodnocení
žádostí
(ZS jako schvalovatel
věcného hodnocení)

Vyhlášení výzvy ŘO OP
VVV
- vyhlášení výzvy
Nositele
(vyjádření ŘV je
povinná příloha)

Výzva k doplnění žádosti

Předložení žádosti*
o podporu v MS2014+

Hodnocení formálních
náležitostí
a kritérií přijatelnosti
(napravitelná a
nenapravitelná)

Vydání závazného
stanoviska dle zákona
č. 248/2000 Sb.
(podklad pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí
dotace)

*možnost konzultace žádost o podporu s pracovníky ZS před její finalizací
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Postupy administrace žádosti o podporu
– postupy na ZS ITI OA
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Hodnotící kritéria


Jsou vždy součástí dokumentace k výzvě – dostupné na
webových stránkách OP VVV

Hodnotící kritéria k vyhlášené výzvě PAV
 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-048predaplikacni-vyzkum-pro-iti
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Hodnotící kritéria ve vazbě na Strategii Olomoucké
aglomerace
Název kritéria
Místo dopadu projektu je na
území metropolitní oblasti
Olomoucké aglomerace
Strategií ITI
Žádost o podporu odpovídá
projektovému záměru, ke
kterému vydal své
vyjádření Řídicí výbor ITI
Olomoucké aglomerace
Projekt je v souladu s
tematickým zaměřením
strategie ITI Olomoucké
aglomerace
Projekt je v souladu s
výzvou nositele Olomoucké
aglomerace

Opravitelné
/
neopravitel
né

neopravitelné

opravitelné

Popis kritéria
Posuzuje se dopad na území příslušné oblasti či aglomerace
definované ve Strategii ITI.
Přesah dopadu mimo území aglomerace není vyloučen
Posuzuje se, zda žádost o podporu odpovídá následujícím
parametrům projektového záměru, ke kterému vydal své
vyjádření ŘV ITI: žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů
povinných k výběru uvedených v projektovém záměru,
požadovaná výše dotace z EU uvedená v žádosti o podporu
nepřevyšuje částku uvedenou v projektovém záměru., popř. jsou
hodnoty indikátorů a požadovaná výše dotace uvedené v žádosti o
podporu v souladu s vyjádřením ŘV ITI.

neopravitelné

Posuzuje se, zda je projekt v souladu s tematickým zaměřením
strategie ITI.

neopravitelné

Posuzuje se, zda je projekt v souladu s výzvou nositele příslušné
aglomerace, a to především v následujících parametrech:
harmonogram, indikátory, aktivity, oprávněnost žadatele, limity
celkových způsobilých výdajů stanovených výzvou
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KONTAKTY NA ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI OA
Projekty s místem realizace na území ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce
odd. Zprostředkující subjekt ITI
Palackého 14
779 11 Olomouc

Ing. Zdeněk Bogoč, zdenek.bogoc@olomouc.eu, tel: 588 488 760
vedoucí ZS
Ing. Kamila Winterová, kamila.winterova@olomouc.eu, tel: 588 488 763,
mob. +420 734 785 287projektový manažer, konzultace, dotazy OP VVV
Ing. Jana Římská, jana.rimska@olomouc.eu, tel: 588 488 762
Ing. Božena Nerušilová, bozena.nerusilova@olomouc.eu, tel: 588 488 761
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