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Projektový záměr v kompetenci Nositele ITI 

 

 Vyhlášení výzvy nositele ITI – výzva je zveřejněna  na webu 
ITI OA, úřední desce magistrátu města Olomouce  

 Předložení plné žádosti o podporu do výzvy ŘO OP PIK v IS 
KP14+  

Role Zprostředkujícího subjektu ITI 

 Kompetence na základě veřejnoprávní smlouvy s MPO  

 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

 Věcné hodnocení 

 Účast na verifikační komisi na MPO 

 Vyjadřování k podstatným změnám v projektech 

 

 

 

 

 

 

 

Administrace žádosti 



 žadatel zveřejní účetní uzávěrku v příslušném rejstříku 
ve smyslu z. č. 340/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob… 

 
 povinnost provedení zápisu skutečných majitelů dle z. č. 
253/2008 Sb. o některých opatřeních proto legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu…Kontrolu provede ZS ITI 
(přístup do ISSM) 

 
 Žadatel nemůže být s.r.o, kde je vydán kmenový list podle z. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech…. 

 Specifické kritérium D: Projekt bude realizován v okresech 
vykazující podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný 
podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za 
poslední měsíc před vyhlášením výzvy) – body lze v rámci ITI 
OA udělit jen pro část okr. Přerov a Šumperk  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově ve vyhlášených výzvách  



www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-zprostredkujiciho-
subjektu-iti nebo 
www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-
2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/nemovitosti---iti-olomouc 
  

 

 

 

 

 

 

 

Výzvy II  
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NEMOVITOSTI II   

Hodnocení projektů na úrovni ZS ITI  

 
 Příjem žádostí od 7.1.2019 – 12.11.2019 
 alokace: 220mil.Kč, výše dotace: 1-30mil.Kč, podpora 35%; 45%  

 
Model hodnocení stejný jako u národních výzev + specifická kritéria pro 
ITI OA, min. bodová hranice 70 b.(ve výzvě ZS ITI NEM I :76 b.) 
 
Nově v podmínkách výzvy: 
 Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení do 12.11.2019 
Věcné hodnocení 
 Hospodárnost projektu - Pokud součet předražení rozpočtových 

položek, položek nepotřebných a nedostatečně popsaných nebo 
doložených položek přesáhne 50 % částky, žádost je hodnotitelem 
vyřazena.  

 už se bodově nezvýhodňuje pravomocné stavební povolení 
 boduje se Podlahová plocha před a po realizaci záměru a způsob 

využití objektu 
 Staří objektu – nutnost oslovit stavební úřad  

 
 



NEMOVITOSTI  
příklad projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      areál bývalého zemědělského družstva 



TECHNOLOGIE II 
Hodnocení projektů na úrovni ZS ITI  

 
 plánovaný příjem žádostí: 1.10.2019 
 alokace: 63mil.Kč, míra podpory 35%;45%, výše dotace: 500tis.-
10mil.Kč 
 
Model hodnocení stejný jako u národních výzev + specifická kritéria pro 
ITI OA. 
 změna obecné lhůty na vracení žádosti o podporu k opravě na max. 

2 x 8 pracovních dnů, 
 
 Povinná příloha: Plán digitální transformace části nebo celé 

společnosti  (osnova PDT přílohou žádosti) 
 
 Není podmínka: Výrobní technologie musí tvořit více než 50% z 

investičních nákladů na nevýrobní technologie. 
 

 Věcné hodnocení: ANO x NE 
 

 Pracovní formulář k modelu hodnocení - Připravenost žadatele k realizaci 
projektu a Posouzení relevantnosti plánu digitální transformace  
 
TECHNOLOGIE - IX.výzva https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-
podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/technologie---ix--
vyzva--242043/  
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TECHNOLOGIE II 

 Hodnocení projektů na úrovni ZS ITI  

 Věcné hodnocení: hodnocení ANO x NE 
 
1. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí 
2. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí 

a na zdraví lidí 
3. Hospodárnost projektu 
4. Integrace pořízené technologie - propojení pořizovaných nebo stávajících 

technologií autonomní obousměrnou komunikací v rámci ekonomické činnosti 
žadatele 

5. Práce s lidskými zdroji v průběhu digitální transformace 
společnosti 

6. Žadatel uvedl a vysvětlil, k jaké výrobní či produktové 
modernizaci dojde. 

7. Zpracovaný plán digitální transformace (PDT) části nebo celé 
společnosti žadatele. 

8. Připravenost žadatele k realizaci projektu- min. 13 bodů 

9. Plánovaná úroveň digitální transformace po realizaci projektu – 
pokrok v oblasti digitální transformace – min. 24 bodů 

10.Posouzení relevantnosti plánu digitální transformace (PDT) části 
nebo celé společnosti žadatele. 
 
 
 
 

 
  



TECHNOLOGIE II 
příklady projektů (zdroj prezentace ŘO OP PIK) 

 Předmětem činnosti žadatele: výroba kuchyňských linek na 
míru (CZ-NACE – 31020 Výroba kuchyňského nábytku) 

 Cílem projektu: zavedení autonomních technologií a integrování 
všech částí výrobního procesu do jednoho inteligentního systému a 
jeho samostatně fungujících autonomních subsystémů 

 Výstupem projektu bude: 

 zefektivnění řízení výroby 

 optimalizace skladových zásob 

 rozšíření diagnostiky poruch a predikce údržby 

 vyšší flexibilita a modularita výroby 

 monitorování pohybu výrobků výrobním procesem 

 vyšší bezpečnost  
Pořízená technologie: Inteligentní sklad, Podavač, manipulátor pro 
olepovací zařízení, Robotizovaný mezisklad 
 
 
  



TECHNOLOGIE II 
příklady projektů (zdroj prezentace ŘO OP PIK) 

 Předmětem činnosti žadatele: výroba montážních automatů a 
poloautomatů pro automobilový průmysl (CZ-NACE – 28990 Výroba 
ostatních strojů pro speciální účely)  

 Cílem projektu: zautomatizování výrobních a manipulačních 
procesů, automatizace skladového hospodářství a jeho 
implementace do stávajícího informačního systému firmy, 
propojení skladu s nevýrobními a výrobními procesy firmy 

 Výstupem projektu bude: 

 100% přehled nad výrobními procesy 

 okamžité rekapitulace časových plánů 

 zrychlení a zefektivnění výroby 

 zvýšení produktivity práce min. o 15 % 

Pořízená technologie: Automatizovaný skladovací systém, Automatický 

dopravní systém, Hardware včetně instalace, Software, Rozšíření a 
implementace IS BYZNYS 
 
 
 
 
 
 
  



APLIKACE  
Hodnocení projektů na úrovni ZS ITI  

 Příjem žádostí 20.2.2019-19.2.2020,alokace:100mil.Kč, max.70 %, 
dotace: 1- 100 mil. Kč 
 Model hodnocení stejný jako u národních výzev + specifická kritéria 
pro ITI OA, min. bodová hranice 62 b.(ve výzvě ZS ITI APLI I :65 b., 
podáno 6 projektů z toho 5 úspěšných) 

 
  poznatky a nově ve výzvě ALI II: 

 nově jen projekty s účinnou spoluprací 
 podmínky pro spolupříjemce stejné jako pro žadatele (místo realizace = 

realizace výdajů) 
 věnovat pozornost na složení řešitelského týmu (úvazky max. PPÚ 1,00, 

pracovně právní vztah k příjemci, výdaje  ZV členit na jednotlivé 
účastníky projektu, na PV/EV) 

 popis výzkumně vývojové kapacity žadatele/účastníků projektu 
(prostory, přístrojová vybavenost, laboratoře ve vazbě na činnosti v 
předkládaném projektu) 
 
 

 



INOVACE  
Hodnocení projektů na úrovni ZS ITI  

 Příjem žádostí: 20.2.2019-20.2.2020, alokace:128mil.Kč, 45 % MP, 
35% SP, 25% VP, dotace: 1 - 40 mil. Kč 
 Model hodnocení stejný jako u národních výzev + specifická kritéria 
pro ITI OA, min. bodová hranice 62 b.(ve výzvě ZS ITI INO I :69 b., 
podány 2 projekty) 

 
 poznatky k výzvě INO: 

 nedostatečný popis Podnikatelského záměru dle povinné osnovy 
 nedoložení povinných příloh 
 detailní popis nakupované technologie, cenové nabídky v případě dodávky 

technologie, v případě linek doložení rozkladu ceny 
 Navýšení bodů při hodnocení např. kritéria B2 Spolupráce s VO,  B6 

stupně novosti…, B9 energetické a materiálové náročnosti… 
 Nově ve výzvě bodové zvýhodnění robotizace a digitalizace (Průmysl 4.0) 



Potenciál  
Hodnocení projektů na úrovni ZS ITI  

 Příjem žádostí: 28.2.2019–28.2.2020, alokace:150mil.Kč, 
max.50 % , dotace:2-30 mil.Kč, MSP, VP 
 Model hodnocení stejný jako u národních výzev + specifická 
kritéria pro ITI OA, min. bodová hranice 62 b.(ve výzvě ZS ITI 
POT I :72 b., podány 2 projekty) 
 poznatky k výzvě POT: 

 Upřesněn postup pro posuzování  položkového rozpočtu 
(pouze jedna cenová soustava – ÚRS, RTS, technická 
specifikace parametrů pořizovaného zařízení, cenové nabídky 
na nakupované technologie)  
 

 Nově ve věcném hodnocení Hospodárnost projektu - pokud 
součet předražení rozpočtových položek, položek 
nepotřebných a nedostatečně popsaných nebo doložených 
položek přesáhne 50% částky, žádost je hodnotitelem 
vyřazena.  
 

 nově zdvojnásobené bodové hodnocení u kritéria B2, B3 a 
B4: zkušenosti žadatele, kvalifikované lidské zdroje a inovace 
produktu/procesu v minulosti  
 



Příklady úspěšných projektů v Olomoucké aglomerace v OP PIK 

... Season One Olomouc
Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti
4 185 344,00 Kč 2 929 740,80 Kč Aplikace

Silniční záchytný systém Hranice
Žádost o podporu 

doporučena k financování 

s výhradou
17 231 000,00 Kč 9 866 470,60 Kč Aplikace

Vývoj systému pro zvýšení bezpečnosti na železničních 

přejezdech
Prostějov

Žádost o podporu 

doporučena k financování 

s výhradou
10 960 000,00 Kč 5 045 984,00 Kč Aplikace

Vývoj systému pro zvýšení bezpečnosti v průmyslových 

provozech
Prostějov

Žádost o podporu 

doporučena k financování 

s výhradou
10 820 000,00 Kč 4 992 348,00 Kč Aplikace

ITI OA_Vývoj systému robotické rentgenové inspekce Olomouc
Žádost o podporu 

doporučena k financování 

s výhradou
9 881 412,00 Kč 5 808 293,97 Kč Aplikace

Vývoj kolového obrněného vozidla nové generace…… Šternberk
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí / převodu 

podpory
35 715 500,00 Kč 8 928 875,00 Kč Aplikace

Linka pro navíjení pružin z válcovaných kruhových tyčí Prostějov Projekt ve fyzické realizaci 47 312 714,00 Kč 11 828 178,50 Kč Inovace

Rozšíření velmi přesné industriální optiky ….. Přerov Projekt ve fyzické realizaci 120 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč Inovace

3. část rekonstrukce a přístavby areálu …. Mohelnice

Žádost o podporu splnila 

formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti po 

doplnění

81 132 147,87 Kč 36 509 466,54 Kč Nemovitosti

Revitalizace brownfieldu pro potřeby společnosti ….... Horní Moštěnice
Žádost o podporu 

doporučena k financování 

s výhradou
32 000 000,00 Kč 11 200 000,00 Kč Nemovitosti

Rekonstrukce části areálu…. pro účely společnosti …. Hranice
Žádost o podporu 

doporučena k financování 

s výhradou
30 000 000,00 Kč 13 500 000,00 Kč Nemovitosti

Modernizace prototypových vývojových dílen 

společnosti ……
Přerov

Projekt s právním aktem o 

poskytnutí / převodu 

podpory
28 600 000,00 Kč 14 300 000,00 Kč Potenciál

Založení vývojového centra ….. Šternberk
Žádost o podporu 

doporučená k financování
31 367 436,00 Kč 15 683 718,00 Kč Potenciál

Modernizace výroby přírodní a bio kosmetiky …. Olomouc
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí / převodu 

podpory
7 400 000,00 Kč 3 330 000,00 Kč Technologie

Výrobní technologie pro ….. Kralice na Hané Projekt ve fyzické realizaci 8 320 000,00 Kč 3 744 000,00 Kč Technologie

Rozvoj společnosti …… Litovel
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí / převodu 

podpory
22 222 222,16 Kč 9 999 999,97 Kč Technologie

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ….... 

pořízením nových technologických zařízení
Mohelnice

Projekt v plné (fyzické i  

finanční) realizaci
21 942 000,00 Kč 9 873 900,00 Kč Technologie

231 537 297,64 Kč



Strategie ITI Olomoucké aglomerace  
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