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ITI Olomoucké aglomerace


vyčleněno 4,4 mld. Kč, z tohoto 1,26 mld. Kč pro podnikatele

www.olomoucka-aglomerace.eu

Přehled vyhlášených výzev nositele ISg
 vyhlášeno celkem 22 výzev nositele ITI OA za
3,4 mld. Kč
 Výzvy byly vyhlášeny v rámci všech 6 operačních
programů.
 Do konce roku 2017 budou dle schváleného
harmonogramu vyhlášeny ještě 4 výzvy s alokací
přibližně 3/4 mld. Kč
 Informace k výzvám a harmonogram výzev na r.
2017 a 1. pol. roku 2018 jsou uvedeny na webu
olomoucké aglomerace
www.olomoucka-aglomerace.eu

k 22. 11. 2017 v Kč

OP
Celkem nárok v rámci OP

Aktuální čerpání alokace ITI

IROP

OPZ

OPD

OPVVV

OPŽP

OPPIK

1 626 441 000

115 345 000

855 500 000

370 600 000

200 000 000

1 260 000 000

923 377 084

10 997 581

143 871 031

370 600 000

25 996 398

42 202 899

Výzvy nositele ITI OA v OP PIK

Program podpory
Technologie
Služby Infrastruktury
Inovace (Inovační
projekt)

Potenciál
Nemovitosti
Školicí střediska
Inovace (Patent)
Aplikace
Poradenství
Proof-of-Concept,
Spolupráce, Inovační
vouchery, Partnerství
znalostního transferu

Minimální Alokace
Termín
Opatření bodová
výzvy
Termín
ukončení
Strategie ITI hranice
(dotace EU) vyhlášení
Termín vyhlášení
výzev
OA
přípustnosti v mil. Kč
výzev ŘO
výzev nositele
nositele
Typ výzvy
1.3.1
88
35
vyhlášena
ukončena ukončena
kolová
2.2.1
68
262
vyhlášena
ukončena ukončena
kolová
vyhlášena (příjem
žádostí od
2.3.1
69
240
vyhlášena
11.12.2017) 23.2.2018 průběžná
vyhlášena (příjem
žádostí od
2.3.1
72
150
vyhlášena
11.12.2017) 23.2.2018 průběžná
1.4.1
76
300
vyhlášena
5.12.2017 28.2.2018 průběžná
1.2.2
62
60
vyhlášena
1/2018
3/2018 průběžná
12/20172.3.1
30
1/2018
1/2018
3/2018 průběžná
12/20172.3.1
65
80
1/2018
1/2018
3/2018 průběžná
1.3.1
?
15
3Q 2018
6

2.2.1

88

?

Výhody a nevýhody ITI

+ menší konkurence (jen projekty z OA)
- větší byrokracie
- vyšší bodová hranice přípustnosti
- integrovanost

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 8/2017), výzvy budou uveřejněny na stránkách ŘO
OP PIK, proklik i z webu ITI OA
Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzvy 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)
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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.
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Náležitosti projektového záměru
http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/





















1. Název projektu
2. Zařazení do strategie ITI OA
3. Zařazení do operačního programu
4. Popis projektu
5. Vazba na další projekty v rámci ITI OA (zrealizovaný nebo s vydaným
Vyjádřením ŘV v rámci silných vazeb koincidenční matice)
6. Místo realizace projektu a jeho bližší specifikace
7. Popis pozitivního dopadu projektu na vymezené území Olomoucké aglomerace
8. Předkladatel projektu
9. CZ-NACE
10. Harmonogram projektu
11. Rozpočet projektu
12. Zabezpečení realizace projektu, projektový tým
13. Publicita projektu
14. Konzultace s nositelem ITI
15. Indikátory projektu
16. Další informace
17. Seznam příloh (plná moc k jednání jménem žadatele, doklady o právní
subjektivitě)
18. Kontaktní osoba
19. Čestná prohlášení
20. Statutární zástupce
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Výzva nositele ITI OA - POTENCIÁL




výzva ŘO POTENCIÁL - ITI (Olomouc) I. výzva vyhlášena jako
roční průběžná 31.8.2017
výzva nositele ITI OA:










vyhlášena 6.11.2017
příjem žádostí 11.12.2017
ukončení příjmu žádostí 23.2.2018
2 PS 25.1.2018, 6.3.2018

způsobilost výdajů: od data podání projektu v ISKP14+
alokace: 150 mil. Kč
min. výše dotace 1 mil. Kč, max. výše dotace 50 mil. Kč
místo realizace: OA
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Výzva č. 23 nositele ITI OA POTENCIÁL


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.

nepodporované aktivity:


prostá obnova majetku



aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a
třetích zemí



aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím
dováženým



výrobní aktivity
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Výzva č. 23 nositele ITI OA POTENCIÁL


integrovanost:



S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden

realizovaný projekt a/nebo projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, všechny tyto
záměry musí zapadat do silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby
opatření 2.3.1. jsou s těmito opatřeními:


1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů



1.3.1 Poradenství pro malé a střední podniky



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



2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a
podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu



podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI,
tak s výzvou ŘO
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Výzva č. 23 nositele ITI OA POTENCIÁL

 konzultace:
 výzvy nositele ITI:
 Jitka Gregorová, tel. 588 488 685
 Ondřej Lakomý, tel. 588 488 773 (opatření 2.3.1)

 výzvy ŘO – zprostředkující subjekt ITI:





Zdeněk Bogoč, tel. 588 488 760
Božena Nerušilová, tel. 588 488 761
Jana Římská, tel. 588 488 762
Kamila Winterová, tel. 588 488 762

14

Výzva nositele ITI OA – INOVACE –
INOVAČNÍ PROJEKT




výzva ŘO Inovace – Inovační projekt - ITI (Olomouc) I. výzva
vyhlášena jako roční průběžná 31.8.2017
výzva nositele ITI OA:










vyhlášena 6.11.2017
příjem žádostí 11.12.2017
ukončení příjmu žádostí 23.2.2018
2 PS 25.1.2018, 6.3.2018

způsobilost výdajů: od data podání projektu v ISKP14+
alokace: 240 mil. Kč
min. výše dotace 1 mil. Kč, max. výše dotace 50 mil. Kč
místo realizace: OA
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Výzva nositele ITI OA – INOVACE –
INOVAČNÍ PROJEKT


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 prostřednictvím
zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy
uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových
(VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v
designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů
(marketingová inovace)

nepodporované aktivity:




projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů;
projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či
snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace;
…
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Strategie ITI Olomoucké aglomerace
Ing. et Ing. Jitka Gregorová
tematická koordinátorka ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce
Odbor evropských projektů
oddělení neinvestičních projektů
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 685 | mobil: 731 695 498
e-mail: jitka.gregorova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Děkuji za pozornost.

www.olomoucka-aglomerace.eu

