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aglomeraci 

 

24. 1. 2018 

Ondřej Lakomý 



 
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 

www.olomoucka-aglomerace.eu 

 vyhlášeno celkem 25 výzev nositele ITI OA za 
3,8 mld. Kč  

 Výzvy byly vyhlášeny v rámci všech 6 operačních 
programů.  

 Do konce roku 2018 bude vyhlášeno dalších cca 
7 výzev z OP PIK pro podnikatele. 

 Informace k výzvám a harmonogram výzev na r. 
2018 je uveden na webu olomoucké aglomerace 

 
 



k 22. 11. 2017 v Kč 

OP IROP OPZ OPD OPVVV OPŽP OPPIK 

Celkem nárok v rámci OP 1 626 441 000   115 345 000   855 500 000   370 600 000   200 000 000   1 260 000 000   

Aktuální čerpání alokace ITI  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 
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Program podpory 

Opatření 
Strategie ITI 
OA 

Minimální 
bodová 
hranice 
přípustnosti 

Alokace 
výzvy 
(dotace EU) 
v mil. Kč 

Termín 
vyhlášení 
výzev ŘO 

Termín vyhlášení 
výzev nositele 

Termín 
ukončení 
výzev 
nositele Typ výzvy 

Inovace (Inovační 
projekt) 2.3.1 69 240 vyhlášena příjem PZ  23.2.2018 průběžná 
Potenciál 2.3.1 72 150 vyhlášena příjem PZ  23.2.2018 průběžná 
Nemovitosti 1.4.1 76 300 vyhlášena příjem PZ  28.2.2018 průběžná 
Školicí střediska 1.2.2 62 60 vyhlášena  25.1.2018 31.7.2018 průběžná 

Inovace (Patent) 2.3.1 - 30 vyhlášena  25.1.2018 30.9.2018 průběžná 
Aplikace 2.3.1 65 80 vyhlášena  3/2018 8/2018 průběžná 
Spolupráce – klastry  2.2.1 62  5 5/2018 6/2018  6/2018 kolová  
Poradenství 1.3.1 ? 15 8/2018 7/2018 10/2017 průběžná 
Technologie 1.3.1 88 ? 9/2018 10/2018 10/2018 kolová 



Postup podání žádostí v rámci ITI 

 Předložení předběžného záměru - http://pz.olomoucka-
aglomerace.eu/ (→vytvořit nový předběžný záměr), 

doporučujeme, nezávazné, mapování absorpční kapacity) 

 Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP PIK – průběžné 
roční, 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 (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 č. 21 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 č. 21 nositele ITI OA INOVACE – 
INOVAČNÍ PROJEKT 

 Oprávněný žadatel: 
 podnikatelské subjekty zejména MSP. 

 

 Výše dotace:  
 Malý podnik max. 45 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 Střední podnik max. 35 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 Velký podnik max. 25 % z prokázaných způsobilých výdajů 

 

 Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 
48 mil. Kč.  

 

 Žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik, je v této Výzvě 
oprávněn předložit pouze jeden projekt (tzn. jednu aktivní 
žádost o podporu). V případě MSP jde o dva projekty.  
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Výzva č. 21 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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Výzva č. 23 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. 21 nositele ITI OA INOVACE – 
INOVAČNÍ PROJEKT 

 Oprávněný žadatel: 
 podnikatelské subjekty zejména MSP. 

 

 Výše dotace:  
 Dotace bude poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých 

nákladů bez ohledu na velikost podniku. 

 

 Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 
30 mil. Kč.  

 

 Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit 
maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, 
ve které vystupuje jako příjemce). V případě projektů, které 
budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými 
osobami, bude rovněž použito omezení maximálně jednoho 
projektu. 
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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. 21 a 23 nositele ITI OA  

 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. 22 nositele ITI OA NEMOVITOSTI 

 výzva ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva vyhlášena 
jako roční průběžná 13. 10. 2017 

 výzva nositele ITI OA: 
 vyhlášena 7. 12. 2017 

 příjem žádostí 15. 12. 2017 

 ukončení příjmu žádostí 28.2.2018 

 2 PS 8. 2. 2018, 15. 3. 2018 

 způsobilost výdajů: od data podání projektu v ISKP14+ 

 alokace: 300 mil. Kč 

 min. výše dotace 1 mil. Kč, max. výše dotace 50 mil. Kč 

 místo realizace: OA 
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Výzva č. 22 nositele ITI OA NEMOVITOSTI 

 Oprávněný žadatel: 

 podnikající fyzická nebo právnická osoba 

 

 Výše dotace:  

 malý podnik: 45 % 

 střední podnik: 35 % 

 

 Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden 
projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako 
příjemce). V případě projektů, které budou podány ekonomicky nebo 
personálně spojenými osobami, bude rovněž použito omezení maximálně 
jednoho projektu. 

 

 V době podání projektového záměru musí být všechny nemovitosti v rámci 
předkládaného projektu registrovány v Národní databázi brownfieldů, do 
jedné z následujících kategorií:  

 Brownfield  

 Nemovitost k rekonstrukci 
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Výzva č. 22 nositele ITI OA NEMOVITOSTI 

 podporované aktivity: 
 rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci 

technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objekty 
typu brownfield na podnikatelský objekt, 

 revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt jehož realizací vzniknou 
investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní 
podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti 
ploch stávajících k provádění činností. 

 nepodporované aktivity: 

 investice do pořízení nových výrobních technologií, 

 výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na 
zelené louce“, 

 realizací projektu nesmí dojít záboru pozemků zapsaných v zemědělském  
půdním fondu, 

 není možné podpořit výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektech 
dotčených nemovitostech. 
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Výzva č. 22 ITI OA NEMOVITOSTI  
 integrovanost: 

 

 S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který 

zapadá do slabých a/nebo silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Slabé a silné vazby opatření 1.4.1 jsou s těmito opatřeními: 

 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce 

 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů 

 1.3.1 Poradenství pro MSP 

 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí 

spolupráce a komercializace výsledků výzkumu 

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

 3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti 

 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 

 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu 

 3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy 

 3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 

 3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě 

 3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob 

 3.2.1 Předcházení vzniku odpadů 

 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

 podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI, tak s výzvou 

ŘO 
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Výzva č. 26 nositele ITI OA ŠKOLÍCÍ 
STŘEDISKA 

 výzva ŘO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA - ITI (Olomouc) I. výzva 
vyhlášena jako roční průběžná 13. 10. 2017 

 výzva nositele ITI OA: 
 vyhlášení 25. 1. 2018 

 příjem žádostí 8. 2. 2018 

 ukončení příjmu žádostí 31. 7. 2018 

 3 PS 15. 3. 2018, 14. 6. 2018, 16. 8. 2018 

 způsobilost výdajů: od data podání projektu v ISKP14+ 

 alokace: 60 mil. Kč 

 min. výše dotace 500 tis. Kč, max. výše dotace 5 mil. Kč 

 místo realizace: OA 
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Výzva č. 26 nositele ITI OA ŠKOLÍCÍ 
STŘEDISKA 

 Oprávněný žadatel: 

 podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník a 
provozovatel infrastruktury a která je malým nebo středním podnikem 

 

 Výše dotace:  

 max. 50 % 

 

 Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden 
projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako 
příjemce). V případě projektů, které budou podány ekonomicky nebo 
personálně spojenými osobami, bude rovněž použito omezení maximálně 
jednoho projektu. 

 

 Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho 
finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA. 
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Výzva č. 26 nositele ITI OA ŠKOLÍCÍ 
STŘEDISKA 

 podporované aktivity: 
 výstavba nových školicích center, 

 rekonstrukce školicích center (rekonstrukce budov nebo jejich částí na školicí střediska). 

 pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky 
atd., 

 pořízení vzdělávacích programů. 

 Součástí školicího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako školicí 
místnost, tj. kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, 
prostory pro přípravu drobného občerstvení. Podlahová plocha těchto prostor v m2, tj. 
servisních prostor, však nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností v m2. 

 

 nepodporované aktivity: 
 Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení slouží jen částečně. Pořízení 

vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně. Prostá obnova majetku. 
Pořízení pozemků, budov. Realizace vzdělávacích aktivit. 

 

 

 
23 



Výzva č. 26 ITI OA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA  

 integrovanost: 

 S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden 

projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb 

koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 1.2.2 jsou s těmito opatřeními: 

 1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol 

 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce/  Podpora začlenění osob ohrožených 

dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce 

 1.3.1 Poradenství pro MSP 

 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a 

podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu 

 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana 

duševního vlastnictví v podnicích 

 Popište vazbu mezi oběma projekty. 

 podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI, tak s výzvou ŘO 
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Výzva č. 27 nositele ITI OA INOVACE - 
PATENT 

 výzva ŘO INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového 
vlastnictví- ITI (Olomouc) I. výzva vyhlášena jako roční 
průběžná 15. 12. 2017 

 výzva nositele ITI OA: 
 vyhlášení 25. 1. 2018 

 příjem žádostí 8. 2. 2018 

 ukončení příjmu žádostí 30. 9. 2018 

 3 PS 8. 3. 2018, 20. 6. 2018, 17. 10. 2018 

 způsobilost výdajů: od data podání projektu v ISKP14+ 

 alokace: 30 mil. Kč 

 min. výše dotace 40 tis. Kč, max. výše dotace 1 mil. Kč 

 místo realizace: OA 
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Výzva č. 27 nositele ITI OA INOVACE - 
PATENT 

 Oprávněný žadatel: 

 MSP 

 Veřejná výzkumná instituce5 ,  

 Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na 
základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

 

 Výše dotace:  

 max. 50 % 

 

 Každý žadatel předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací 
období (1 IČ = 1 žádost o podporu/projekt), v rámci které může podat 
libovolný počet žádostí o platbu (min. výše dotace je 40 tis. Kč), jejichž 
předmět se týká podporovaných aktivit programu  

 

 Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho 
finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA. 
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Výzva č. 27 nositele ITI OA INOVACE - 
PATENT 

 

 podporované aktivity: 
 Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě: 

 • Zveřejnění přihlášky vynálezů,  

 • Udělení patentů, 

 • Udělení ochranných známek, 

 • Udělení užitných vzorů, 

 • Udělení průmyslových vzorů 
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Výzva č. 27 nositele ITI OA INOVACE - 
PATENT 

 integrovanost: 

 S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí: 

 minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá 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 

 a/nebo s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový 

záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA v rámci opatření 2.3.1. 

 

 podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI, tak s výzvou ŘO 
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Výzva nositele ITI OA APLIKACE  

 výzva ŘO APLIKACE - ITI (Olomouc) I. výzva vyhlášena jako 
roční průběžná 29. 12. 2017 

 výzva nositele ITI OA: 
 vyhlášení 3/2018 

 ukončení příjmu žádostí 8/2018 

 způsobilost výdajů: od data podání projektu v ISKP14+ 

 alokace: 80 mil. Kč 

 min. výše dotace 1 mil. Kč, 

 místo realizace: OA 
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Výzva nositele ITI OA APLIKACE  

 

 Oprávněný žadatel: 

 podnikatelský subjekt  

 

 Výše dotace:  

 Max. míra podpory na celý projekt je omezena na 70 % 

 

 Pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této výzvě oprávněn předložit 
pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterém vystupuje 
jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní 
žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner). Tato podmínka se 
nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.  

 Podporu pro velké podniky je možné poskytnout maximálně do výše 16 mil. Kč. 

 

 Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho 
finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA. 

 

 Projekty je možné realizovat v účinné spolupráci nebo bez účinné spolupráce.  
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Výzva nositele ITI OA APLIKACE  

 

 podporované aktivity: 
 Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

 

 nepodporované aktivity: 
 zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center,  

 základní výzkum 

 aktivity spojené s podporou vývozu do členských státu Evropské unie a třetích zemí, a to 
podporou přímo vázanou na množství nebo spojenou se založením  

 a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními 
aktivitami,  

 aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým 

 výrobní aktivity. 
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Výzva nositele ITI OA APLIKACE  

 integrovanost: 

 S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí: 

 minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá 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 

 a/nebo s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový 

záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA v rámci opatření 2.3.1. 

 

 podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI, tak s výzvou ŘO 
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Výzva nositele ITI OA SPOLUPRÁCE - 
KLASTRY 

 výzva ŘO SPOLUPRÁCE - KLASTRY- ITI (Olomouc) I. výzva 
vyhlášení 5/2018 jako kolová 

 výzva nositele ITI OA: 
 vyhlášení 6/2018 

 ukončení příjmu žádostí 6/2018 

 alokace: 5 mil. Kč 

 místo realizace: OA 

 Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat 

před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA. 

 

 

33 



Výzva nositele ITI OA SPOLUPRÁCE - 
KLASTRY 

 Oprávněný žadatel: 

 Příjemcem podpory může být právnická osoba ve smyslu § 118 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jde-li o účelově zřízené sdružení 
podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi 
a organizacemi. 

 Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho 
hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a předmět 
činnosti příjemce podpory upravený ve stanovách či zakladatelské smlouvě musí 
zahrnovat ustavení a provoz klastru.  

 

 pro aktivitu Kolektivní výzkum 
 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky 

pro kategorii experimentální vývoj,  

 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky 
pro kategorii průmyslový výzkum  

 

 pro ostatní aktivity   
 50% ze způsobilých výdajů   
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Výzva nositele ITI OA SPOLUPRÁCE - 
KLASTRY 

 podporované aktivity: 
 Kolektivní výzkum  

 Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným 
přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 

 Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, 
zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy  
a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.  

 Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality 
jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod. 

 nepodporované aktivity: 
 aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh, 

 projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem, 

 aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to 
podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním 
distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s 
podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží. 
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Výzva nositele ITI OA SPOLUPRÁCE - 
KLASTRY 

 integrovanost: 

 S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí: 

 minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb 

koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 2.2.1. 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 

   

 podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI, tak s výzvou ŘO 
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Výzva nositele ITI OA PORADENSTVÍ 

 výzva ŘO PORADENSTVÍ- ITI (Olomouc) I. výzva vyhlášení 
8/2018 jako průběžná 

 výzva nositele ITI OA: 
 vyhlášení 7/2018 

 ukončení příjmu žádostí 10/2018 

 alokace: 15 mil. Kč 

 místo realizace: OA 
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Výzva nositele ITI OA PORADENSTVÍ 

 Oprávněný žadatel: 

 Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou 
podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v 
regionech ČR.  

 

 Výše dotace: 
 max. 50 % 

 

 Podporované aktivity 
  poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let)  

 Nepodporované aktivity 
 poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými 

provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné 
právní služby nebo reklama. 

 

 Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho 
finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA. 
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Výzva nositele ITI OA PORADENSTVÍ 

 integrovanost: 

 S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí: 

 minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb 

koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 1.3.1 jsou s těmito opatřeními: 

• 1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení 

• 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce 

• 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů 

• 1.4.1 Revitalizace brownfieldů 

• 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 

• 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana 

duševního vlastnictví v podnicích 

  

 podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI, tak s výzvou ŘO 
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Výzva nositele ITI OA TECHNOLOGIE 

 výzva ŘO TECHNOLOGIE- ITI (Olomouc) II. výzva vyhlášení 
9/2018 jako průběžná 

 výzva nositele ITI OA: 
 vyhlášení 10/2018 

 ukončení příjmu žádostí 10/2018 

 alokace: ? mil. Kč 

 místo realizace: OA 
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Výzva nositele ITI OA TECHNOLOGIE 

 Oprávněný žadatel: 

 je podnikající fyzická nebo právnická osoba; příjemcem mohou být podnikatelské 
subjekty, partnerem (spolupříjemcem) pak podnikatelské subjekty a organizace pro 
výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace). 

 Výše podpory: 
 max. 45 % 

 Podporované aktivity 
 Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze 

poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.  

 Nepodporované aktivity 
 prostá obnova majetku, 

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

 podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním 

 distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, 

 aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým, 

 výdaje na výrobní činnosti a služby. 

 Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat před jeho 
finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA. 
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Výzva nositele ITI OA TECHNOLOGIE 

 integrovanost: 

 S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí: 

 minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do silných vazeb 

koincidenční matice Strategie ITI OA. Silné vazby opatření 1.3.1 jsou s těmito opatřeními: 

• 1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení 

• 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce 

• 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů 

• 1.4.1 Revitalizace brownfieldů 

• 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 

• 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana 

duševního vlastnictví v podnicích 

  

 podaná žádost musí být v souladu jak s výzvou nositele ITI, tak s výzvou ŘO 
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 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 
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Strategie ITI Olomoucké aglomerace  

 

 

 

Děkuji za pozornost. 

www.olomoucka-aglomerace.eu 


