Strategie ITI
Olomoucké aglomerace
14. 6. 2017

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora

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.

Strategické a specifické cíle
Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Strategický cíl 3

Podpora souladu nabídky a
poptávky na trhu práce

Tvorba podmínek pro rozvoj
znalostní ekonomiky

Rozvoj infrastruktury, zlepšení
kvality života a zvýšení
atraktivity území

Specifické cíle:

Specifické cíle:

Specifické cíle:

1.1 Rozvoj kompetencí
žáků a studentů, zvýšení
kapacity předškolních
zařízení (IROP)

2.1 Zvýšení přínosů
výzkumu pro aglomeraci
(OP VVV)

3.1 Zlepšení mobility v
rámci aglomerace

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)

(IROP, OP D)
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)

3.2 Zlepšení životních
podmínek účinnějším
nakládáním s odpady
(OP ŽP)

3.3 Podpora regionálních
dominant (IROP)

Alokace podle OP
Operační program

Alokace (v Kč)

IROP

1 626 441 000

OP PIK

1 260 000 000

OP Doprava

855 500 000

OP VVV

370 600 000

OP ŽP

200 000 000

OP Zaměstnanost

115 345 000

Celkem

4 427 886 000

Odkaz na informace na www ITI
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/pro-zadatele/postup-pro-podanizadosti-pres-iti/podnikani

Děkuji za pozornost

RNDr. Ladislav Šnevajs
náměstek primátora statutárního města Olomouce
odpovědný za přípravu a realizaci Strategie ITI olomoucké
aglomerace

tel.: 585 513 445
ladislav.snevajs@olomouc.eu

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) –
implementace RIS3 strategie, revize, stav
Ing. Petr Tůma
Odbor koordinace strukturálních fondů MPO
Olomouc
červen 2017

Implementace RIS3 v OP PIK
•

•

•

Národní RIS3 strategie je nastavena pro každou relevantní
výzvu OP PIK jiným způsobem a to s ohledem na charakter
dané podpory a míry vertikalizace
ve všech výzvách OP PIK, které spadají pod Národní RIS3
strategii je v úvodním textu odstavec identifikující vazbu
relevantní výzvy OP PIK na relevantní specifický cíl Národní
RIS3 strategie
v podmínkách těchto výzev OP PIK (oddíl 9.2) je vždy uveden
způsob nastavení shody s Národní RIS3 strategií (ve většině
případů přes výběrová kritéria a v PO1 i s využitím tzv.
Podkladového materiálu pro implementaci Národní RIS3
strategii)
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Implementace RIS3 v OP PIK
•

•

u výběrových kritérií jsou pro žadatele/hodnotitele uvedeny
podrobné návodky (komentáře, poznámky pod čarou), jak se
má pracovat a orientovat v materiálech Národní RIS3
strategie
pozn. u relevantních výzev je způsob vertikalizace
„znalostních domén“ řešen jinak pro velké podniky a jinak
pro MSP (Aplikace, Proof of concept, Potenciál, Služby
infrastruktury)
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Podkladový materiál pro implementaci Národní
RIS3 strategie v PO1 OP PIK
Pro rychlou orientaci žadatele o podporu v rámci operačního programu jsou výstupy z „Entrepreneurial
discovery“ procesu (EDP) tematicky členěny do kapitol dle výstupů z Národních inovačních platforem:
Strojírenství – mechatronika, Energetika, Hutnictví, Elektrotechnika a elektrotechnika v digitálním
věku, Digitální ekonomika a digitální obsah, Automotive, Letecký a kosmický průmysl, Železniční a
kolejová vozidla, Péče o zdraví, pokročilá medicína, Tradiční kulturní a kreativní průmysly, Nové
kulturní a kreativní průmysly, digitální obsah, Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, Udržitelné
zemědělství a lesnictví, Udržitelná produkce potravin, Zajištění zdravého a kvalitního životního
prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů
Nad rámec výstupů výše jsou dále uvedeny výstupy z regionálních příloh Národní RIS3 strategie, v rámci
nichž je možné realizovat projekt, ale pouze v předem určených krajích, jde o:
Chemie a chemický průmysl
Sklářství, keramika
Gumárenství, plastikářství
Textil
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Podkladový materiál pro implementaci Národní
RIS3 strategie v PO1 OP PIK
Národní doména specializace, prioritní aplikační
doména – př. Strojírenství – mechatronika (str.6)
Východiska
Regionální rozložení
Indikativní vztah ke klasifikaci CZ-NACE
Hlavní cíl
Znalostní domény
Popis potřeb a jejich řešení

Příloha Národní RIS3 strategie - Strojírenství – mechatronika (str.17):
oblasti a témata VaVaI (projekty obecně/typové projekty)
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Typový příklad – Výzva Aplikace
projekt na výzkum a vývoj hybridních motorů pro automobilový průmysl/důraz je
kladen na nové pokročilé materiály a nové výrobní technologie:
• Na základě poznámky pod čarou ve výběrových kritériích, kde je uvedena návodka,
jak s tímto podkladovým materiálem pracovat, si žadatel najde oblast (aplikační
doménu), do níž jeho projekt svým zaměřením spadá. V tomto případě jde o oddíl
Automotive (konkrétně je tento typový projekt uveden na straně 60). Projekt tak
musí svým zaměřením odpovídat některé z potřeb, východisek, cílů či dalších
aspektů oblasti Automotive. V podnikatelském záměru by tak měla být jasná
identifikace k Automotive.
• Dalším kritériem ve výzvě Aplikace je vazba na znalostní doménu (př. pokročilé
materiály, pokročilé výrobní technologie apod.). Z podnikatelského záměru by
měla být jasně identifikovaná vazba na relevantní znalostní doménu, která je
uvedena rovněž v oddíle Automotive. Relevantní pouze pro velké podniky.
• Vzhledem k tomu, že projekt bude realizovaný ve znalostních doménách nových
pokročilých materiálů a dále pokročilých výrobních technologií, žadatel má
možnost získat i bodové zvýhodnění.
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PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře
výzkumu, vývoje a inovací“
Navrhované aktivity SC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“
Potenciál (A1.1) - aplikační domény (binární), znalostní domény (binární – pouze velké
podniky), síla vazby (bonifikační)
Inovace (A1.1, A1.2) – aplikační domény (binární), síla vazby (bonifikační)
Aplikace (A1.1, C1.1) - aplikační domény (binární), znalostní domény (binární – pouze velké
podniky), síla vazby (bonifikační)
Pre-commercial public procurement (A1.1) – zatím nenastaveno

Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie
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PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře
výzkumu, vývoje a inovací“
Navrhované aktivity SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a
inovacích“
Služby infrastruktury (A1.3) - aplikační domény (binární), znalostní domény (binární –
pouze velké podniky), síla vazby (bonifikační)
Spolupráce – Klastry a Technologické platformy (A1.3) - aplikační domény (binární), síla
vazby (bonifikační)
Partnerství znalostního transferu (C1.1) - aplikační domény (binární), síla vazby
(bonifikační)
Inovační vouchery (C1.1) – aplikační domény (binární)
Proof of concept (A2.1) - aplikační domény (binární), znalostní domény (binární – pouze
velké podniky), síla vazby (bonifikační)
 Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie
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PO 2: „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP“
SC 2.1 „Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP “
Expanze, Rizikový kapitál (A2.2) – projekt přispívá k dosažení cíle Národní RIS3 strategie
(binární)
Poradenství (A2.1) – zatím nenastaveno

SC 2.2 „Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků“
Marketing/interní projekty (A3.1, A3.3, A1.2) – soulad s cílem Národní RIS3 strategie
(binární) – odkaz na konkrétní stránku ve strategii
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PO 4: Rozvoj vysokorychlostních
přístupových sítí k internetu a ICT

SC 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
Vysokorychlostní internet (E3.3) - soulad s cílem Národní RIS3 strategie
(binární) – odkaz na konkrétní stránku ve strategii

SC 4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost
ekonomiky
ICT a sdílené služby (E2.1) - soulad s cílem Národní RIS3 strategie (binární) –
odkaz na konkrétní stránku ve strategii
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Revize OP PIK
1. revize – role API, vazba na Horizont 2020, Karlovarský kraj
2. revize – VK v SC3.3 a SC3.5, velké projekty, ex ante FN,
indikátory, vypuštění PCP, úprava aktivit PO3, CI jako příjemce
SC2.2
3. revize – VK v PO1 a SC3.2, cestovní ruch v OP PIK, realokace v
PO2, úpravy aktivit a zásad v PO3, úpravy v programu Expanze
(vazba na úvěry), využití FN v SC3.2 a 3.5, další aktualizace –
legislativa EU

Počet projektů 19-04-2017

442
351
261

258

219

164
68

209
122
1

3

27

102
1

35

7

54
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Poskytnutá dotace 19-04-2017
3500000000,0
3000000000,0
2500000000,0
2000000000,0
1500000000,0
1000000000,0
500000000,0
,0
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Proplacená dotace 19-04-2017

152393042,590
78458746,780

62633772,40

1725375,0
357940,840

102506271,540
94510776,740
84905478,60
61256922,190

3962545,990
2824372,860

4326499,80
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Děkuji za pozornost
tuma@mpo.cz
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Prioritní osa 1 OPPIK- postup
realizace výzev a výhled do
konce roku 2017
ING. PETR PORÁK, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Program APLIKACE


Program zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a vývoje,
nemá oborové omezení, nejsou podporovány projekty realizované
na území hl. m. Prahy.



První výzva (alokace navýšena z 2 mld. Kč na 4 mld. Kč)



30. 12. 2016 ukončeno hodnocení, schváleno 317 projektů s
celkovou dotací 4 mld. Kč.



V současnosti je dokončováno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace; doposud vydáno celkem 286 Rozhodnutí v objemu 3,5 mld.
Kč.



Bylo zahájeno proplácení dotací. Doposud podáno 42 žádostí o
platbu v celkovém objemu 90 mil. Kč.

Program APLIKACE


Druhá výzva (alokace 4,5 mld. Kč)



Ukončen příjem žádostí - MPO obdrželo 261 projektů s požadavkem
na dotaci v celkovém objemu 3 975 mil. Kč.



Hodnocení bude ukončeno v září, v říjnu začne vydávání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.



Třetí výzva



Datum vyhlášení: 1. 7. 2017



Příjem žádostí: 14. 7. 2017 – 14. 11. 2017



Alokace: 1,6 mld. Kč



Z toho pro velké podniky: 160 mil. Kč

Výzva APLIKACE ITI Olomoucko


Datum vyhlášení: III. Q 2017



Příjem žádostí: III. Q 2017



Alokace: 80 mil. Kč

Program POTENCIÁL


Program zaměřen na podporu zavádění a zvyšování kapacit
společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních
aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní
výzkum, vývoj a inovaci.



Na základě dohody mezi MMR a MPO bylo dne 25.8. 2016
rozhodnuto o navýšení alokace První výzvy z původních 1,5 mld. Kč
na 2,92 mld. Kč.



V současnosti je ukončeno hodnocení posledních projektů
projednaných Přezkumnou komisí



Dosud schváleno 108 projektů s celkovou dotací 1,7 mld. Kč, resp.
vydáno celkem 102 Rozhodnutí v objemu 1,63 mld. Kč.



Bylo zahájeno proplácení dotací. Doposud podáno 20 žádostí o
platbu v celkovém objemu 76 mil. Kč.

Program POTENCIÁL


Třetí výzva (alokace 2,5 mld. Kč)



Ukončen příjem žádostí - MPO obdrželo 192 projektů s požadavkem
na dotaci v celkovém objemu 3,45 mld. Kč.



Hodnocení bude ukončeno v srpnu, v září začne vydávání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.



Čtvrtá výzva



Datum vyhlášení: červenec 2017



Příjem žádostí: srpen 2017 – prosinec 2017



Alokace: 1,5 mld. Kč



Z toho pro velké podniky: jen pro MSP

Výzva POTENCIÁL ITI Olomoucko


Datum vyhlášení: III. Q 2017



Příjem žádostí: III. Q 2017



Alokace: 150 mil. Kč

Program INOVACE


Program zaměřen na posílení inovační výkonnosti domácích firem a
zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení
využívání unikátních know-how, zvýšení efektivnosti interních
procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochranu duševního
vlastnictví za účelem tvorby a zavádění nových
konkurenceschopných produktů na globální trh.



První výzva –inovační projekt(alokace 4 mld. Kč)



Schváleno 241 projektů



V současnosti je dokončováno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace; doposud vydáno celkem 227 Rozhodnutí v objemu 2,9 mld.
Kč.



Bylo zahájeno proplácení dotací. Doposud proplaceno 181 mil. Kč.

Program INOVACE


Druhá výzva -patent(alokace 50 mil. Kč)



Schváleno 86 projektů



V současnosti jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
doposud vydáno celkem 76 Rozhodnutí v objemu 29,7 mil. Kč.



Bylo zahájeno proplácení dotací. Doposud proplaceno 612 tis. Kč



Třetí výzva – inovační projekt (alokace 5 mld. Kč)



Ukončen příjem žádostí - MPO obdrželo celkem 413 žádostí s
požadavkem na dotaci v celkovém objemu 6,13 Kč.



Probíhá hodnocení projektů (doposud schváleno 127 projektů s
dotací celkem 1,6 mld. Kč). Zároveň bylo zahájeno vydávání
rozhodnutí (doposud 25 Rozhodnutí s celkovou dotací 428 mil. Kč).

Program INOVACE


Čtvrtá výzva



Datum vyhlášení: červen 2017



Příjem žádostí: konec června 2017 – 30. 9. 2017



Alokace: 3 mld. Kč



Z toho pro velké podniky: 300 mil. Kč

Výzva Inovace ITI Olomoucko


Datum vyhlášení: 3. Q 2017



Příjem žádostí: 3. Q 2017



Alokace: 240 mil. Kč



Z toho pro velké podniky: 20 % alokace na výzvu

Program INOVAČNÍ VOUCHERY


První výzva(alokace 200 mil. Kč)



Doposud MPO obdrželo 412 žádostí s požadavkem na dotaci v
celkovém objemu 84 mil. Kč



V současnosti jsou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
doposud vydáno celkem 185 Rozhodnutí v objemu 37 mil. Kč.



Druhá výzva



Datum vyhlášení: 26. 6. 2017



Příjem žádostí: 3. 7. 2017 – 31. 12. 2017.



Alokace: 164 mil. Kč

Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY










Program je zaměřen především na podporu rozvoje
vědeckotechnických parků a poskytování poradenských služeb
inovačním MSP.
První výzva (alokace 1,4 mld. Kč)
Ukončeno hodnocení, schváleno 11 projektů s celkovou dotací 411 mil.
Kč.
V současnosti probíhá vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
doposud vydáno celkem 10 Rozhodnutí v objemu 400 mil. Kč.
Druhá výzva (alokace 700 mil. Kč)
Ukončeno hodnocení, schváleno 9 projektů s celkovou dotací 451 mil.
Kč. Vydána 2 Rozhodnutí o objemu 210 mil. Kč.
Třetí výzva (alokace 1,75 mld. Kč)
Příjem žádostí ukončen 28. 4. 2017, podáno 19 žádostí za 1,1 mld. Kč

Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY


Čtvrtá výzva



Datum vyhlášení: 1. 8. 2017



Příjem žádostí: 14. 8. 2017 – 14. 12. 2017



Alokace: 400 mil. Kč



Pátá výzva



Měla by obsahovat Aktivitu A (poskytování služeb inovačním MSP);
MPO se podařilo získat souhlasné stanovisko DG Competition.

Program Služby Infrastruktury – ITI
Olomoucko


Datum vyhlášení: III. Q 2019



Příjem žádostí: III. Q 2019



Alokace: 262 mil. Kč

Program Spolupráce - klastry


Program je zaměřen na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů.



První výzva



Ukončeno hodnocení, schváleno 34 projektů s celkovou dotací 192 mil. Kč.



V současnosti probíhá realizace projektů a podávání prvních žádostí o platbu.



Druhá výzva – pouze pro mezinárodní projekty Cornet



Ukončeno hodnocení, podány 4 projekty, schválen 1 projekt s německým
partnerem.



Třetí výzva



Příjem žádostí uzavřen 7. dubna 2017. Požadovaná dotace 225 mil. Kč.



Čtvrtá výzva bude vyhlášena v 2. pol. června 2017 s alokací 300 mil. Kč.



Příjem žádostí – červenec – říjen 2017 (jednokolový)

Výzva Spolupráce ITI Olomoucko


Datum vyhlášení: III. Q 2019



Příjem žádostí: III. Q 2019



Alokace: 50 mil. Kč

Program Parnerství znalostního
transferu


Program je zaměřen na podporu transferu znalostí mezi výzkumnými
organizacemi a podnikatelskými subjekty.



Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či
doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu
vybraného expertního pracoviště.



Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit
a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:


zlepšení výrobních procesů,



vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při
vývoji a zavádění nových produktů a služeb,



zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Program Parnerství znalostního
transferu


První výzva



Ukončeno hodnocení, schváleno 34 projektů s celkovou dotací 72
mil. Kč.



V současnosti probíhá realizace projektů a podávání prvních žádostí
o platbu.



Druhá výzva



Podáno 14 projektů s požadovanou dotací cca 20 mil. Kč



Třetí výzva



Bude vyhlášena v červnu 2017. Příjem žádostí červenec – září 2017.



Plánovaná alokace – 200 mil. Kč.

Výzva PZT ITI Olomoucko


Datum vyhlášení: III. Q2019



Příjem žádostí: III. Q 2019



Alokace: 25 mil. Kč

Děkuji za pozornost
ING PETR PORÁK

IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY 2

Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM
ředitel Odboru podpory MSP

červen 2017

VYHLÁŠENÉ VÝZVY A SOUHRNNÉ STATISTIKY
7%
V roce 2016
vyhlášeno 5 výzev
s alokací 3,5 mld. Kč

13%

8%
13%

V roce 2015
vyhlášeno 7 výzev
s alokací 6,08 mld. Kč

54%

53%

25%
27%
2015
2016

Technologie

Nemovitosti

Marketing

Školicí střediska

Způsobilé výdaje - 36,6 mld. Kč
Žádosti o podporu - 15,7 mld. Kč
Schváleno - 5,9 mld. Kč
Rozhodnuto - 5,0 mld. Kč
Proplaceno - 263,7 mil. Kč
Ukončeno - 66,0 mil. Kč

TECHNOLOGIE

I. výzva
určena pro
mikropodniky

1. 6. 2015

31. 10. 2015

15. 12. 2015

II. výzva ukončena,
všechny schválené
projekty podpořeny
z alokace OPPI

Předčasné ukončení
příjmu žádostí z
důvodu překročení
hranice 3 mld. Kč

4. 1. 2016

19. 1. 2016

V. výzva
určena pro
začínající
podniky

11. 11. 2016

I. výzva - zahájení
vydávání rozhodnutí
v květnu 2016

III. výzva - zahájení
vydávání rozhodnutí
v prosinci 2016

9. 12. 2016

28. 2. 2017

TECHNOLOGIE
2000,0

[OBLAST
BUNĚK]

8000,0

1800,0
S ohledem na téměř čtyřnásobný
požadavek na dotační prostředky
v žádostech navýšena alokace
z 1,5 mld. Kč na 3 mld. Kč

7000,0
6000,0
5000,0
4000,0

[OBLAST
BUNĚK]

[OBLAST
BUNĚK]

3000,0

[OBLAST
BUNĚK]

1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0

2000,0

[OBLAST
BUNĚK]

1600,0
Počet projektů

Objem prostředků OP PIK (v mil. Kč)

9000,0

[OBLAST
BUNĚK] [OBLAST

400,0

1000,0

[OBLAST [OBLAST
BUNĚK] BUNĚK]

,0

200,0
,0

BUNĚK]

[OBLAST [OBLAST
BUNĚK] BUNĚK]

Technologie - I. výzva

Technologie - III. výzva

Technologie - I. výzva

Technologie - III. výzva

Technologie - IV. výzva

Technologie - V. výzva

Technologie - IV. výzva

Technologie - V. výzva

MARKETING

Předčasné ukončení
příjmu žádostí z
důvodu překročení
hranice 400 mil. Kč

Interní projekty,
v rámci kterých
jsou vyhlašovány
výzvy pro MSP

29. 5. 2015

2. 6. 2015

22. 9. 2015

1. 10. 2015

31. 10. 2015

9. 11. 2015

24. 10. 2016

I. výzva - zahájení
vydávání rozhodnutí
v květnu 2016

7. 11. 2016

31. 1. 2017

MARKETING
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Marketing - I.výzva

Marketing - CzechInvest

Marketing - I.výzva

Marketing - CzechInvest

Marketing - CzechTrade

Marketing - II. výzva

Marketing - CzechTrade

Marketing - II. výzva

INTERNÍ PROJEKTY
projekt CzechInvest
PODPORA START-UPŮ s alokací 195 281 864 Kč
výzvy vyhlašovány v průběhu roku 2017
k 19. 4. 2017 podpořeny 4 subjekty

projekty CzechTrade
DESIGN s alokací 26 987 519 Kč
NOVUMM s alokací 190 345 190 Kč
NOVUMM KET s alokací 97 926 711 Kč
výzvy vyhlášené dne 1. 7. 2016, příjem žádostí od 18. 7. 2016
k 19. 4. 2017 podpořeno 43 subjektů

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH
ÚČASTÍ (NOVUMM)
v rámci projektu bude podpořeno 100 zahraničních výstav
a veletrhů
maximální výše podpory ve formě zvýhodněné služby je
80 000 Kč, intenzita podpory pro evropské země je 50 % a pro
mimoevropské země 70 %
v roce 2016 realizovaná 1 akce
HEIM + Handwerk 2016, Německo, Mnichov, 23. 11. - 27. 11. 2016

pro rok 2017 plánováno 38 akcí

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH
ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ
(NOVUMM KET)
v rámci projektu bude podpořeno 50 zahraničních výstav
a veletrhů
maximální výše podpory ve formě zvýhodněné služby je
90 000 Kč, intenzita podpory pro evropské země je 50 % a pro
mimoevropské země 70 %
v roce 2016 realizovány 2 akce
MEDICA, Německo, Dűsseldorf, 14. 11. - 17. 11. 2016
Zdravookhraneniye Moskva 2016, Rusko, Moskva, 5. 12 - 9. 12. 2016

pro rok 2017 plánováno 26 akcí

DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST
2016-2018 (DESIGN)
projekt počítá s podporou 200 individuálních projektů MSP
„Individuální spolupráce s designérem“ a individuálních účastí
60 MSP na specializovaných zahraničních akcích
maximální výše podpory formou zvýhodněných služeb je
50 000 Kč na individuální spolupráci s designérem z Adresáře designérů
CzechTrade
130 000 Kč na propagaci průmyslového designu na zahraničních akcích
intenzita podpory je 50 %

PODPORA STARTUPŮ
projekt zaměřen na rozvoj podnikatelských aktivit inovativních
MSP prostřednictvím tzv. klíčových aktivit CzechAccelerator,
CzechStarter, CzechDemo, CzechMatch a doplňkových aktivit
(online startupový web - Czechstartups.org, tvorba
startupových profilů pro investory - Investment Pitch, vedení
databáze investičních cílů - Investment Gateway)
tyto aktivity pomohou

k urychlení rozvoje podnikatelských aktivit MSP
k připravenosti MSP k úspěšné expanzi na nové trhy mimo ČR
k získání praktických zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních
trzích prostřednictvím specifických poradenských služeb mentorů
a dalších služeb zaměřených na podporu komercializace produktu
k transferu výsledků vývojových a inovačních aktivit MSP a přenosu
podnikatelského know-how

NEMOVITOSTI

Předčasné ukončení
příjmu žádostí z
důvodu překročení
hranice 1,9 mld. Kč

Předčasné ukončení
příjmu žádostí z
důvodu překročení
hranice 2,5 mld. Kč

1. 6. 2015

31. 8. 2015

31. 8. 2015

26. 1. 2016

24. 10. 2016

I. výzva - zahájení
vydávání rozhodnutí
v září 2016

21. 11. 2016

12. 1. 2017

NEMOVITOSTI
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ŠKOLICÍ STŘEDISKA

I. výzva - zahájení
vydávání rozhodnutí
v lednu 2017

1. 6. 2015

2. 6. 2016

31. 8. 2015

1. 12. 2015

7. 3. 2016

24. 10. 2016

14. 11. 2016

14. 2. 2017
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VÝZVY PLÁNOVANÉ K VYHLÁŠENÍ V ROCE 2017
celkem 10 výzev s alokací necelých 3,54 mld. Kč
ITI - integrované teritoriální investice
nástroj regionů k lokálnímu využití ESIF
žádosti administrovány a hodnoceny na regionální úrovni
konkurenty žádosti podnikatelů pouze z dané aglomerace
Hradec-Pardubice, Olomouc, Ostrava

aktuální podoba harmonogramu k nalezení na:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podporapodnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/harmonogramvyzev-op-pik-pro-rok-2017--222451/

VÝZVY PLÁNOVANÉ K VYHLÁŠENÍ V ROCE 2017
PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN VYHLÁŠENÍ

DRUH VÝZVY

EXPANZE - I. výzva (finanční nástroj)

4/2017

průběžná

2 200 000 000

TECHNOLOGIE - VI. výzva

10/2017

průběžná

50 000 000

TECHNOLOGIE - I. výzva - ITI Olomouc

4/2017

průběžná

35 000 000

TECHNOLOGIE - II. výzva - ITI Ostrava

bude upřesněno

průběžná

240 500 000

NEMOVITOSTI - I. výzva - ITI Olomouc

4/2017

průběžná

300 000 000

NEMOVITOSTI - II. výzva - ITI Hradec-Pardubice

10/2017

průběžná

70 943 680

bude upřesněno

průběžná

500 000 000

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - I. výzva - ITI Olomouc

4/2017

průběžná

60 000 000

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - II. výzva - ITI Hradec-Pardubice

7/2017

průběžná

6 442 280

bude upřesněno

průběžná

74 976 000

NÁZEV VÝZVY

NEMOVITOSTI - III. výzva - ITI Ostrava

ŠKOLICÍ STŘEDISKA - III. výzva - ITI Ostrava

ALOKACE VÝZVY (KČ)

Děkuji za Vaši pozornost

Integrované územní investice
v podmínkách OP PIK
RNDr. Jan Mýl, M.Sc.
MPO, Odbor koordinace strukturálních fondů

Olomouc
14. červen 2017

Integrované územní investice (ITI)
• Vyplývá z evropské legislativy (čl. 36 nařízení č. 1303/2013)
• Využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu
• Naplňovány integrovanými projekty spolufinancovanými z různých
operačních programů v souladu s integrovanými strategiemi
• Integrovaná strategie vyhodnocuje problémy a potenciál
vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních
opatření
• Nositel ITI – město (Olomouc) odpovědné za přípravu a realizaci
integrované strategie; Nositel ITI zajišťuje sběr projektových záměrů a
vydává soulad projektového záměru s danou integrovanou strategií
• Zprostředkující subjekt ITI - město v roli nositele ITI, na které Řídicí
orgán OP PIK převedl část pravomocí – především hodnocení
integrovaných projektů

ITI Olomouc: mapa území
Území ITI Olomouc
zahrnuje vybrané obce
spadající pod ORP:
Prostějov
Šternberk
Olomouc
Přerov
Litovel
Konice
Lipník nad Bečvou
Hranice
Mohelnice
Uničov
Celkem 241 měst a obcí

Zapojení ITI Olomouc do OP PIK
Olomouc jedna z pěti aglomerací zapojených do OP PIK
Program podpory OP PIK
Alokace ITI Olomouc Předpoklad vyhlášení výzvy
Inovace – Inovační projekt
240 000 000
červen-červenec 2017
Inovace – Patent
30 000 000
červen-červenec 2017
Potenciál
150 000 000
srpen-září 2017
Aplikace
80 000 000
srpen-září 2017
Partnerství znalostního transferu
25 000 000
2019
Spolupráce
50 000 000
2019
Inovační vouchery
13 000 000
2019
Služby infrastruktury
262 000 000
červen-červenec 2017
Technologie
35 000 000
červen-červenec 2017
Poradenství
15 000 000
v jednání
Nemovitosti
300 000 000
červen-červenec 2017
Školící střediska
60 000 000
červen-červenec 2017
CELKEM
1 260 000 000 (tj. cca 2 800 Kč / obyv.)

Aktuální stav výzev ITI
Výzvy připraveny k vyhlášení
Oproti původnímu harmonogramu došlo ke zpoždění –
důvodem je probíhající interní procesní kontrola, která ověřuje
správnost nastavení celého systému ITI v OP PIK – předpoklad
jejího ukončení je konec června 2017
Po vyhlášení výzev Řídicího orgánu bude možné předkládat
projektové záměry do výzev nositele ITI

Postup při podávání žádosti do výzev ITI
1. Řídicí orgán (ŘO) OP PIK vyhlásí výzvu pro integrované projekty
2. Nositel ITI vyhlásí výzvu pro příjem projektových záměrů
3. Projednání projektových záměrů v Řídicím výboru ITI ->
potvrzení o ne/souladu projektového záměru s integrovanou
strategií (povinná příloha žádosti předkládané do výzvy ŘO)
4. Předložení projektu žadatelem do výzvy ŘO
5. Hodnocení projektu ze strany zprostředkujícího subjektu (ZS) ITI
6. ZS ITI předá projekt Řídicímu orgánu – zasedání Verifikační
komise -> vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
7. Realizace projektu bude v gesci ZS API (zřizovatel MPO)

Děkuji za Vaši pozornost

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST – OP PIK
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI

14. 6. 2017
Olomouc
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ROLE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTU (ZS) ITI OA

 ZS provádí výkon některých úkolů Řídicího orgánu OP PIK v souladu
s ustanovením čl. 123 odst. 6 obecného nařízení EP a Rady EU;
 ZS je pověřen na základě Veřejnoprávní smlouvy (VPS uzavřena dne 22. 3.
2017) a je zveřejněna na webu: http://www.olomouc.eu/magistrat/odborymagistratu/oddeleni-zprostredkujici-subjekt-iti/napln-cinnosti
 ZS je součástí Statutárního města Olomouc, které v souladu se zákonnou
úpravou, a to zejména dle ustanovení § 18 odst. 15 v návaznosti na
ustanovení § 18 odst. 14 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, a v souladu s touto smlouvou plní v přenesené působnosti úkoly
a povinnosti vymezené ve VPS;
 ZS zejména zajišťuje kontakt se žadateli, posuzuje soulad se Strategií ITI OA,
provádí věcné hodnocení, vkládá údaje do MS2014+, poskytuje ŘO
součinnost při kontrolách, ad.
 Verifikace návrhu Rozhodnutí
2

Postupy administrace žádosti o podporu
– postupy na ZS ITI OA

Spolupráce na
přípravě výzev ŘO

Vydání závazného
stanoviska
Zprostředkujícího
subjektu

dle zákona č. 248/2000 Sb.

Vyhlášení výzvy ŘO OP PIK
Vyhlášení výzvy Nositele

Výzva k
doplnění
žádosti
(3x)

Věcné hodnocení žádostí
(vylučovací kritéria, připravenost
žadatele, potřebnost projektu,
specifická kritéria, hospodárnost
rozpočtu)

Předložení žádosti o podporu v
MS2014+ do průběžné výzvy*
Vyjádření ŘV ITI
je povinná příloha

Hodnocení formálních náležitostí
a kritérií přijatelnosti
(napravitelná a nenapravitelná)

Vydání závazného
stanoviska
Zprostředkujícího
subjektu

dle zákona č. 248/2000 Sb.

Verifikační komise
ŘO
Rozhodnutí o
podpoře

*možnost konzultace žádost o podporu s pracovníky ZS před její finalizací
3

Rozdíly integrovaných projektů proti
individuálním výzvám OP PIK

 Místo realizace integrovaného projektu musí být na území Olomoucké
aglomerace
 Podmínky pro předkládání integrovaných projektů dále vychází z výzvy
Nositele ITI
 Nová povinná příloha - Vyjádření Řídícího výboru ITI Olomoucké
aglomerace o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou
strategií
 Pro integrované projekty ITI je stanovena minimální bodová hranice
úspěšnosti projektů

4

Bodová hranice přípustnosti podpory
pro projekty ITI

Bodová hranice přípustnosti
podpory integrovaných
projektů
Inovace – Inovační projekt
01_15_014
69
Inovace – Patent
Nehodnotí se
Potenciál
01_15_002
72
Aplikace
01_15_018(019)
65
01_15_007(008,
62
Spolupráce
009, 012)
Služby infrastruktury
01_15_031-036
68
Technologie
01_15_038
88
Nemovitosti
01_15_004
76
Školicí střediska
01_15_003
62
Referenční výzva
Program podpory OP PIK
(číslo výzvy)
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Příklad postupu hodnocení
program Technologie
1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
žádosti a ekonomické hodnocení žadatele
1. Žádost o podporu v MS2014+ je správně vyplněná a má veškeré formální
náležitosti
2. Žádost je opatřena elektronickým podpisem. Elektronický podpis patří
oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc,
kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu –
nenapravitelné kritérium
3. K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle Výzvy –
nenapravitelné kritérium
4. Žadatel získal na základě předložené žádosti o podporu minimální
požadovaný počet bodů/známku v rámci ekonomického hodnocení –
nenapravitelné kritérium
6

Příklad postupu hodnocení
program Technologie
1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
žádosti a ekonomické hodnocení žadatele - pokračování
5. Žadatel se dle zjištění v dostupných veřejných rejstřících nenachází
aktuálně ve stavu insolvence, konkurzu, likvidace, úpadku apod. (stavy, v
nichž není přiměřená jistota ohledně dalšího budoucího ekonomického
fungování žadatele) - nenapravitelné kritérium
6. Při kontrole žádosti nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo spáchání
trestného činu podvodu nebo dotačního podvodu – nenapravitelné
kritérium
7. Žadatel řádně doložil statut MSP
8. CZ NACE projektu je v souladu s Výzvou
9. Výše dotace je v souladu s ustanoveními Výzvy o maximální a minimální
absolutní výši dotace
7

Příklad postupu hodnocení
program Technologie
1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
žádosti a ekonomické hodnocení žadatele - pokračování
10. Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových způsobilých
výdajů) je v souladu s ustanoveními Výzvy o míře podpory dle velikosti
podniku.
11. Podnikatelský záměr obsahuje způsobilé výdaje
12. Podnikatelský záměr obsahuje detailní popis souboru pořizovaných
zařízení vykazovaných jako jeden kus instalované technologie
13. Popis projektu v žádosti je dostačující a je v souladu s podmínkami
přijatelnosti Výzvy a daného programu podpory OP PIK (podporované
aktivity dle Výzvy)
14. Struktura vlastnických vztahů - nenapravitelné kritérium
8

Příklad postupu hodnocení
program Technologie
2. Specifická kritéria pro projekty na území ITI Olomoucké aglomerace
1. Projekt je realizován na území ITI OA
2. Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI OA –
nenapravitelné kritérium
3. Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své
vyjádření Řídicí výbor ITI OA
4. Projekt je v souladu s výzvou nositele Olomoucké aglomerace

9

Příklad postupu hodnocení
program Technologie
3. Věcné hodnocení
Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí(A-E).
A - vylučovací kritéria ANO x NE (musí být splněna vždy)
1. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí.
2. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí a na zdraví lid
3. Potřebnost projektu a uplatnění produkce/služby na trhu
Po kladném vyhodnocení kategorie A jsou dále vyhodnoceny kategorie B až D.
B - připravenost žadatele k realizaci projektu
1. Žadatel je organizačně způsobilý zabezpečit realizaci projektu
2. Žadatel je odborně způsobilý zabezpečit realizaci projektu
3. Žadatel má zpracovanou SWOT analýzu projektu s důrazem na popis
navrhnutých opatření na eliminaci slabých stránek a hrozeb projektu.
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Příklad postupu hodnocení
program Technologie
3. Věcné hodnocení - pokračování
C - potřebnost a relevance projektu
1. Žadatel má stanovenou reálnou strategii budoucího vývoje.
2. Projekt je zaměřen na trh s perspektivou dalšího vývoje.
3. Má žadatel zkušenosti v oboru, na který předkládá projekt?
4. Žadatel má jasně stanovený plán propagace produktu.
5. Společnost je držitelem alespoň jedno z certifikátu QMS ISO9001, EMSISO14001,
OHSAS18001, HACAP.
6. Výstupem projektu je jasně definovaný produkt nebo výrobek s vyšší přidanou
hodnotou.
7. Konkurenceschopnost žadatele na trhu
8. V rámci projektu jsou nakupovány moderní technologie v dané cenové hladině
přiměřené potřebě ekonomické činnosti žadatele.
9. Žadatel dostatečně odůvodnil a doložil způsob stanovení rozpočtu projektu ke
každé pořizované technologii.
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10. Úroveň stability odbytu produkce.

Příklad postupu hodnocení
program Technologie
3. Věcné hodnocení - pokračování
D- specifická kritéria
Projekt bude realizován v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než
je průměrný podíl za ČR
Pokud projekt dosáhne v hodnocení po součtu kategorií B až D méně než 75 bodů,
nepokračuje se v hodnocení projektu
E - hospodárnost rozpočtu
Hodnotitel v této kategorii hodnocení posoudí záměr žadatele a porovná ho s
konkrétními akcemi (stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich
instalaci apod.), posoudí, zda navrhované náklady v jednotlivých položkách i sumárně
odpovídají rozsahu akce a zároveň, zda jsou přiměřené v místě a čase cenám obvyklým.
V případě, že bude mít hodnotitel oprávněné pochybnosti o potřebnosti nebo
předpokládané ceně daného statku pro realizaci projektu, uvede tuto položku do
tabulky "ostatní majetek, nesouvisející s projektem" a navrhne krácení.
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KONTAKTY NA ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI OA

Magistrát města Olomouce
oddělení zprostředkující subjekt ITI
Palackého 14, 779 11 Olomouc
Jméno a příjmení
Ing. Zdeněk Bogoč
vedoucí oddělení
Ing. Jana Římská
projektový manažer,
konzultace, dotazy OP PIK
Ing. Božena Nerušilová
projektový manažer
Ing. Kamila Winterová
projektový manažer

E-mail
zdenek.bogoc@olomouc.eu
jana.rimska@olomouc.eu

bozena.nerusilova@olomouc.eu
kamila.winterova@olomouc.eu

tel., mobil
588 488 760
603 500 915
588 488 762
731 662 574
588 488 761
731 662 572
588 488 763
734 785 287
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Děkuji za pozornost

Ing. Zdeněk Bogoč
vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI
Magistrát města Olomouce

Strategie ITI
Olomoucké aglomerace
14. 6. 2017
Jitka Gregorová
(nositel ITI OA)

Postup podání žádostí v rámci ITI








Předložení předběžného záměru - http://pz.olomouckaaglomerace.eu/ (→vytvořit nový předběžný záměr),
doporučujeme, nezávazné, mapování absorpční kapacity
Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP PIK – průběžné
roční (od 7/2017), výzvy budou vyhlašovány pro každou
aglomeraci samostatně, výzvy budou uveřejněny na
stránkách ŘO OP PIK a API
Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzvy budou uveřejněny na
webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce a na
webových stránkách www.dotaceeu.cz
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 specifikována ve výzvě nositele,
vycházejí z výzvy ŘO)
www.olomoucka-aglomerace.eu
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Postup podání žádostí v rámci ITI






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 https://mseu.mssf.cz/ - upozorňujeme, že vyjádření
Řídicího výboru je povinnou přílohou k žádosti o podporu a
původní projektový záměr musí být totožný s informacemi
uvedenými v žádosti o podporu předložené v IS KP14+.
Hodnocení žádostí v MS2014+ probíhá Zprostředkujícím
subjektem ITI OA - hodnoticí kritéria, dle kterých bude
žádost posuzována, budou zveřejněna na webových stránkách
OP PIK v okamžiku vyhlášení příslušné výzvy. Minimální
bodová hranice přípustnosti pro projekty ITI je vyšší než u
individuálních projektů (viz aktuality).

www.olomoucka-aglomerace.eu
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Návrh kritérií pro posouzení souladu
projektového záměru s integrovanou
strategií ITI OA


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



Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.



Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území.



Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.



Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s
výzvou.



Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších
zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v
projektu.



Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI
OA
www.olomoucka-aglomerace.eu
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Návrh kritéria pro posouzení souladu
projektového záměru s integrovanou
strategií ITI OA


Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané
opatření a výzvu nositele ITI OA.



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



Výsledky projektu jsou udržitelné.




Jsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru.
S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně
souvisí:



minimálně jeden realizovaný nebo plánovaný projekt v rámci stejného
opatření ITI
a/nebo minimálně jeden realizovaný nebo plánovaný projekt v rámci silných
vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA.

www.olomoucka-aglomerace.eu
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Předkládání projektových záměrů
- webová aplikace nositele

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

www.olomoucka-aglomerace.eu

Shrnutí informací k výzvám 2017

Program
podpory

Opatření ITI

Technologie

1.3.1

Nemovitosti

1.4.1

Školicí střediska
Služby
infrastruktury

1.2.2

Alokace výzvy

Minimální bodová
hranice přípustnosti

Výzva ŘO pro ITI bude vycházet z výzvy ŘO
pro individuální projekty č.:

35

88

4

300

76

2

60

62

2

2.2.1

262

68

3

2.3.1

240

69

3

2.3.1

30

neprobíhá bodové
hodnoc ení

2

2.3.1

150

72

3

2.3.1

80

65

3

mil. Kč

Inovace –
Inovační projekt
Inovace –
Projekt na
ochranu práv
průmyslového
vlastnictví
Potenciál
Aplikace

2018-2019:
Poradenství (opatření 1.3.1) 15 mil. Kč
Proof of concept, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Inovační
vouchery (opatření 2.2.1) 88 mil. Kč

www.olomoucka-aglomerace.eu

Vyhlašování bude
probíhat postupně
od 9/2017

Děkuji za pozornost
 Dotazy k výzvě nositele, souladu se strategií,
konzultace projektových záměrů:
Jitka Gregorová
tel.:588 488 685, mob. 731 695 498
jitka.gregorova@olomouc.eu
Palackého 14 NAMIRO,
4. patro (odbor evropských projektů)
www.olomoucka-aglomerace.eu

www.olomoucka-aglomerace.eu

