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Průmysl 4.0 selským rozumem

Co je ITI?

Strategické cíle
SC1: Podpora
souladu nabídky a
poptávky na trhu
práce


Alokace:
1 077 445 000 Kč

SC2: Tvorba
podmínek pro rozvoj
znalostní ekonomiky


Alokace:
1 220 600 000 Kč

SC3: Rozvoj
infrastruktury,
zlepšení kvality života


1 260 000 Kč - Operační program Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost

www.olomoucka-aglomerace.eu

Alokace:
2 314 741 000 Kč

Harmonogram výzev ITI OA v
OP PIK
Program podpory

Opatření
Strategie ITI
OA

Minimální bodová Alokace výzvy
hranice
(dotace EU) v mil. Termín vyhlášení Termín vyhlášení výzev
přípustnosti
Kč
výzev ŘO
nositele

Termín ukončení
výzev nositele
Typ výzvy

Školicí střediska

1.2.2

62

60

vyhlášena

vyhlášena

7/2018

průběžná

Inovace (Patent)

2.3.1

-

30

vyhlášena

vyhlášena

9/2018

průběžná

Aplikace

2.3.1

65

80

vyhlášena

vyhlášena

8/2018

průběžná

Nemovitosti II

1.4.1

76

196

vyhlášena

5/2018

7/2018

průběžná

Inovace (Inovační projekt) II

2.3.1

69

188

vyhlášena

5/2018

5/2018

kolová

Potenciál II

2.3.1

72

93

vyhlášena

5/2018

5/2018

kolová

Spolupráce-Klastry

2.2.1

62

5

5/2018

7/2018

7/2018

kolová

Poradenství

1.3.1

15

6/2018

7/2018

10/2018

průběžná

Technologie II

1.3.1

88

*

9/2018

10/2018

10/2018

kolová

Nemovitosti III

1.4.1

76

*

10/2018

10/2018

2/2019

průběžná

Proof-of-Concept, Spolupráce Technologické platformy, Inovační
vouchery, Partnerství znalostního
transferu

2.2.1

Školicí střediska
 termín ukončení výzvy: do 31.7.2018
 alokace: 60 mil. Kč
 míra podpory z EFRR: max. 50 %
 výše dotace: 0,5-5 mil. Kč
 oprávnění žadatelé: Podnikající fyzická nebo právnická
osoba (MSP), která bude působit jako vlastník a
provozovatel infrastruktury (podporované CZ-NACE)
 podporované aktivity:
 Výstavba nových školicích center.
 Rekonstrukce školicích center
 Pořízení vybavení školících prostor
 Pořízení vzdělávacích programů.

Inovace (Patent)
 termín ukončení výzvy: do 30. 9. 2018
 alokace: 30 mil. Kč
 míra podpory z EFRR: max. 50 %
 výše dotace: 40 tis. - 1 mil. Kč
 oprávnění
žadatelé:
(MSP),
veřejná
výzkumná
instituce, vysoké školy a ostatní instituce terciárního
vzdělávání
 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.

Aplikace
 termín ukončení výzvy: do 31.8.2018
 alokace: 80 mil. Kč, VP omezení 16 mil. Kč
 míra podpory z EFRR: max. 70 %, míra podpory dle
aktivit projektu
 výše dotace: 1- 50 mil. Kč
 oprávnění žadatelé: MSP, velké podniky
 projekt je možné realizovat v partnerství (min. 1 MSP
a/nebo výzkumná organizace) – vyšší míra dotace za
účinnou spolupráci
 podporované aktivity:
 Realizace
průmyslového
výzkumu
a
experimentálního vývoje

Nemovitosti







termín výzvy: 5-7/2018 (10/2018-02/2019)
alokace: 196 mil. Kč
míra podpory z EFRR: 35 - 45 %
výše dotace: 1 - 50 mil. Kč
oprávnění žadatelé: MSP
podporované aktivity:
 rekonstrukce objektu
 revitalizace plochy

Inovace – Inovační projekt







termín výzvy: 5/2018
alokace: 187 mil. Kč, omezená alokace pro VP
míra podpory z EFRR: 45 % MP, 35 % SP, 25 % VP
výše dotace: 1 - 50 mil. Kč
oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty
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
zaměřené
především
na
propojení
výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a
výroby (organizační inovace),
 zvýšení prodeje výrobků a služeb (marketingová
inovace).

Potenciál







termín výzvy: 5/2018
alokace: 93 mil. Kč, omezená alokace pro VP
míra podpory z EFRR: max. 50 %
výše dotace: 01 - 50 mil. Kč
oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty
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.

Specifika výzev
 Místo realizace
- pouze na území Olomoucké aglomerace
 Integrovanost
- S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně
souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením
ŘV ITI OA v rámci stejného opatření, slabých nebo silných vazeb
koincidenční matice Strategie ITI OA (dle konkrétních podmínek
výzvy).
 Povinná konzultace
- Předkladatel je povinen projektový záměr osobně konzultovat
před jeho finalizací ve webové aplikaci s nositelem ITI OA.
 Platnost vyjádření ŘV
- 90 kalendářních dnů od konání ŘV ITI

Jak podat žádost









Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP PIK
Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzva je zveřejněna na
webu ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce a
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 specifikovány ve výzvě nositele,
vycházejí z výzvy ŘO)
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 IS KP14+ – vyjádření je povinnou přílohou, žadatel
vychází z výzvy ŘO a respektuje specifika výzvy nositele

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.: +420 588 488 685 | mobil: +420 731 695 498
e-mail: jitka.gregorova@olomouc.eu
www.olomouc.eu

Bc. Ondřej Lakomý
projektový manažer/tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace

Děkuji za pozornost.

Magistrát města Olomouce
Odbor evropských projektů
oddělení neinvestičních projektů
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 773 | mobil: +420 721 740 460
e-mail: ondrej.lakomy@olomouc.eu
www.olomouc.eu

www.olomoucka-aglomerace.eu

