ITI OA možnost podpory pro podnikatele
a firmy
18. 6. 2019

www.olomoucka-aglomerace.eu

Co je ITI?
Integrovaná územní investice ("ITI") představuje realizaci integrované strategie rozvoje
metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než
jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a
investičních fondů
.

Co je ITI Olomoucké aglomerace?
240 obcí celkem
10 ORP
3 statutární města
450 tis. obyv.

Specifika
Olomoucké aglomerace
 Polycentrická aglomerace
 Unikátní sídelní struktura představující velké množství
malých obcí, 10 ORP a z toho 3 statutární města v
poměrně těsné blízkosti
 Poslední aglomerace zapojena do SRR na základě
rozhodnutí vlády v roce 2013
 Nutnost přípravy a vytvoření komunikačních kanálů v co nejkratší
době

 Ve srovnání s metropolitními oblastmi (např. BMO)
nutnost relativně silného zapojení všech aktérů do
dialogu

Podané projekty v ITI OA
Výzvy nositele ITI
Podané projektové záměry

Podané projekty do IS KP14+

Projekty s právním aktem

Program podpory

Počet

Dotace
/mil. Kč

Počet

Dotace
/mil. Kč

Počet

Dotace
/mil. Kč

Aplikace

12

137,12

7

46,42

1

8,93

Potenciál

5

65,38

2

29,98

1

14,30

Inovace – Inovační
projekt

5

63,86

2

41,83

2

41,83

Školicí střediska

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Technologie

7

45,53

6

35,95

4

26,95

Nemovitosti

12

200,20

8

102,34

0

0,00

Služby infrastruktury

1

262,00

1

261,99

0

0,00

Spolupráce klastry

0

0,00

0

0,00

0

0,00

42

774,10

26

518,51

8

92,00

CELKEM
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Integrovaná strategie OA
SC1: Podpora souladu
nabídky a poptávky na trhu
práce


Alokace:
1 077 445 000 Kč

SC3: Rozvoj infrastruktury,
zlepšení kvality života

SC2: Tvorba podmínek pro
rozvoj znalostní ekonomiky


Alokace:
1 220 600 000 Kč



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

www.olomoucka-aglomerace.eu

Alokace:
2 314 741 000 Kč

Jak podat žádost
 Vyhlášení výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP PIK
 výzva je vyhlášena na www.mpo.cz
Podnikání
Dotace a podpora podnikání

OP PIK (2014 – 2020)

www.olomoucka-aglomerace.eu

Jak podat žádost
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Jak podat žádost
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Jak podat žádost
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Výzvy

Výzvy zprostředkujícího subjektu ITI

Jak podat žádost
 Vyhlášení výzvy nositele ITI


www.olomouka-aglomerace.eu
Výzvy
Výzvy nositele ITI

Jak podat žádost
 Předložení projektového záměru do výzvy nositele ITI
- http://pz.olomoucka-aglomerace.eu/ (→vytvořit nový projektový záměr)

Jak podat žádost


Hlavní stránka aplikace

Jak podat žádost


Vytvoření projektového záměru

www.olomoucka-aglomerace.eu

Jak podat žádost
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Jak podat žádost
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Jak podat žádost
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Jak podat žádost
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Jak podat žádost
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Jak podat žádost
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Jak podat žádost
 Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI


PS 2 Zaměstnanost a trh práce (Nemovitosti, Technologie, Školicí střediska)

St. m. Olomouc
St. m. Prostějov
St. m. Přerov
Zástupce malých a středních měst
KÚOK
UPOL
ÚP ČR
Svaz průmyslu a dopravy
Krajská hospodářská komora
Czechinvest

Ing. Z. Bogoč, vedoucí Odboru strategie a řízení
RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora
Bc. Radek Kuchta, vedoucí oddělení personálního
Michaela Škrobánková, ředitelka hranické rozvojové agentury
Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. prorektor pro organizaci a
rozvoj
Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky
Mgr. Richard Koubek, regionální manažer
Anežka Kramářová, Dis., zástupce KHK OK
Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka krajské pobočky
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Jak podat žádost
 Prezentace záměru na pracovní skupině ŘV ITI


PS 3 Věda a Výzkum (Služby infrastruktury, Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce – klastry)

St. m. Olomouc
St. m. Prostějov
St. m. Přerov
Zástupce malých a středních měst
KÚOK
UPOL
Czechinvest
Olomoucký klastr inovací
OK4Inovace

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora, náměstek primátora
Ing. Blanka Vysloužilová, MBA, tajemnice magistrátu
Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., člen Rady města Přerova, vědecký
pracovník Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Miroslav Raindl, zastupitel, město Hranice
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., prorektor pro strategii vědy a
výzkumu
Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka krajské pobočky
Mgr. Marek Vaculík, Ph.D. ředitel
Ing. Jiří Rudolf, místopředseda správní rady
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Jak podat žádost
 Jednání Řídicího výboru ITI
 Představení PZ na jednání Řídicího výboru ITI
 ŘV rozhodne o souladu/nesouladu PZ s integrovanou strategií.
 Naskenované Vyjádření o
předkladatelům do 10 dnů.

souladu/nesouladu

 Jeho platnost je 90 dnů.

www.olomoucka-aglomerace.eu

PZ

je

odesláno

Transparentní balíček !!!
Před podáním žádosti o podporu do IS KP14+ je:


povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to
za poslední dvě uzavřená účetní období,



provést zápis v registru skutečných majitelů: https://issm.justice.cz/,



neexistence kmenových listů k podílu společníka v s.r.o.
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Jak podat žádost


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

Specifika výzev - Místo realizace
pouze na území Olomoucké aglomerace

www.olomoucka-aglomerace.eu

Specifika výzev - Integrovanost
s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový
záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA.

Specifika výzev - Integrovanost
s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení
věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným
vyjádřením ŘV ITI OA.

Specifika výzev - Integrovanost
s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový
záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA.

Projekt Rekonstrukce Nemovitosti – výzva Nemovitosti - předmětem projektu je
demolice stávajícího objektu a výstavba objektu nového, který bude vyhovovat
aktuálním požadavkům firmy.
opatření 1.4.1 Revitalizace brownfieldu
opatření 1.2.1 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou
nezaměstnaností na trh práce
Projekt Máme Práci – výzvy 45 OPZ - projekt je zaměřen na aktivizaci ekonomicky
neaktivních osob a na podporu vyšší participace
Mladých osob na trhu práce.
Realizací projektu vzniknou nové výrobní prostory a činnost firmy se bude
rozšiřovat. To s sebou přinese i nábor nových pracovníků, kdy může žadatel využít
aktivit projektu "Máme práci!!" a osoby z daného projektu zaměstnat ve
zrekonstruovaných prostorách. Realizací projektu dojde k vytvoření podmínek pro
zřízení nových pracovních míst (v horizontu 2 let se předpokládá zřízení až 5 nových
pracovních míst).

Specifika výzev - Integrovanost
s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový
záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA.

Projekt Vývoj nové generace jednotky recyklace RECLIME® pro recyklaci sloučenin vápníku
(Ca++) využívaných při epuraci (čištění) surových cukerních šťáv z cukrové řepy a cukrové
třtiny – výzva Aplikace - projekt primárně řeší neefektivnost výrobního procesu cukrovarů,
a to zejména v oblasti hospodaření s energiemi a surovinami. Výstup prototyp pro snížení
spotřeby surovin.

2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění
inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a
posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
Projekt Hydrodynamický design čerpadel – výzva DMS – cílem je vytvoření podmínek pro
dlouhodobou mezisektorovou spolupráci v oblasti výzkumu hydrodynamických strojů. Využití
výstupů projektu pro vývoj prototypu, jehož součástí budou čerpadla. Hydrodynamické
vlastnosti čerpadel budou muset být stroji uzpůsobena.
Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano-a biotechnologií- výzva PAV – Součástí
prací je kvantitativní posouzení chemického složení vstupních produktů i posouzení jejich
fyzikálně-chemických vlastností.

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

Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
tel.: 588 488 773
mobil: 721 740 460
e-mail: ondrej.lakomy@olomouc.eu
Ing. Lucie Hartenbergerová (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
tel.: 588 488 678
mobil: 731 695 498
e-mail: lucie.hartenbergerova@olomouc.eu
www.olomoucka-aglomerace.eu

Spolupráce – klastry -

je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů
jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit
mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
Výzva č. 45:





termín vyhlášení 29. 1. 2019,
koncipována je jako průběžná (do 10. 10. 2019)
Pracovní
skupina
Finalizace
záměru do:

14.8.2019

12.9.2019

17.10.2019

31.7.2019
24:00 hod.

30.8.2019
24:00 hod.

10.10.2019
24:00 hod.

alokace:
 Evropský fond pro regionální rozvoj – 50 000 000 Kč
 dotace – min. 500 tis. Kč, max. výše je odvislá od aktivit projektu
 Žadatel:
 účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření
znalostí či jinými institucemi a organizacemi,
 musí mít min. 15 na sobě nezávislých členů,
 Majoritní část členů klastru (alespoň 60 %) musí být tvořena malými a středními
podniky splňující podmínky definice MSP
 Členem klastru musí být min. 1 VO

www.olomoucka-aglomerace.eu

Spolupráce – klastry -

je podpořit rozvoj inovačních sítí –
klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a
inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.


podporované aktivity:
 Kolektivní výzkum – 45 % MP, 35 % SP pro experimentální vývoj
- 70% MP, 60 % SP pro průmyslový výzkum
 Sdílená infrastruktura
 Internacionalizace klastru
 Rozvoj klastrové organizace
Výše uvedené aktivity 50 % ZV



Specifika výzvy nositele:
 Min. 20% členů klastru musí mít sídlo/provozovnu na území OA
 Osobní konzultace
 Integrovanost

www.olomoucka-aglomerace.eu

Spolupráce – klastry - je podpořit rozvoj inovačních sítí –
klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a
inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
Maximální dotace na projekt:


Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Kolektivní výzkum
 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč.
 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč.



Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Sdílená infrastruktura
 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.



Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity Internacionalizace klastru a
Rozvoj klastrové organizace
 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 pro rozvinuté klastry/3 000 000 pro
nezralé klastry.
 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 pro rozvinuté klastry/3 000 000 pro
nezralé klastry.

www.olomoucka-aglomerace.eu

Školicí střediska - podpora budování infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů v podnikatelském sektrou



termín vyhlášení 14. 12. 2018,
koncipována je jako průběžná (do 4. 9. 2019)

Pracovní
skupina
Finalizace
záměru do:

7.8.2019

19.9.2019

17.7.2019
24:00hod.

4.9.2019
24:00 hod.

 alokace: 20 mil. Kč
 míra podpory z EFRR: max. 50 %
 výše dotace: 0,5-5 mil. Kč
 Forma podpory: de minimis
 oprávnění žadatelé: MSP, podporované CZ-NACE – zpracovatelský průmysl, zásobování
vodou, stavebnictví, informační a komunikační činnosti
 Zvýhodnění projektů, které mají smlouvu o spolupráci se vzdělávacím zařízením (SOŠ, VŠ)

www.olomoucka-aglomerace.eu

Školicí střediska - podpora budování infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů v podnikatelském sektrou


podporované aktivity:
 Výstavba, rekonstrukce školicích center.
 Pořízení vybavení školících prostor, pořízení vzdělávacích programů.



způsobilé výdaje:
 dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb atd.)
 dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)
 drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek



udržitelnost 3 roky:
 vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace
 zachovat investice
 nutné zajistit vytíženost střediska min. 30 % z fondu pracovních dní v roce (vytížený den =
kapacita je naplněna z 30 % a čistá doba školení je 3 hodiny (180 minut)

 Nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků z
podporovaných odvětví
 není omezen počet žádostí
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Nemovitosti – modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících budov v OA



termín vyhlášení 14. 12. 2018,
koncipována je jako průběžná (do 4. 9. 2019)
Pracovní skupina

7.8.2019

19.9.2019

Finalizace záměru
do:

17.7.2019
24:00 hod.

4.9.2019
24:00hod.

 alokace: 220 mil. Kč
 míra podpory z EFRR: 35%; 45%
 výše dotace: 01-30 mil. Kč
 oprávnění žadatelé: MSP, podporované CZ-NACE – zpracovatelský průmysl, zásobování
vodou, Velkoobchod, maloobchod


podporované aktivity:
 rekonstrukce objektu



Stavební povolení v právní moci nejpozději do 12. 11. 2019
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Nemovitosti – modernizace zastaralých a technicky nevyhovujících budov v OA


způsobilé výdaje:



Dlouhodobý hmotný majetek (zejména úprava pozemků, rekonstrukce
modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě…)
Další náklady zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku

objektů,

 další podmínky:








min. 500 m2 podlahové plochy pro realizaci projektu
nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi
brownfields
možnost odstranění stavby a výstavby nové (na základě znaleckého posudku)
součástí nákladů projektu mohou být i technologie pro výrobu energie z obnovitelných
zdrojů energie (dimenzované max. pro vlastní spotřebu) max. 10 % položky stavební
práce
Nesmí dojít k záboru ZPF

udržitelnost 5 let:
 vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace
 zachovat investice



je možné podat 1 žádost na 1 IČ
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Technologie - podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti MSP
 termín vyhlášení výzvy ŘO: 1. 7. 2019 (10/2019 – 10/2020)
 Výzva nositele: 9/2019 – 8/2020
 koncipována je jako průběžná
 alokace: 63 mil. Kč
 míra podpory z EFRR: 35%; 45%
 výše dotace: 1 - 10 mil. Kč
 oprávnění žadatelé: MSP, podporované CZ-NACE – Zpracovatelský průmysl (možné rozšíření
o Stavebnictví, Profesní, vědecké a technické činnosti)


podporované aktivity:


podporovány budou projekty, které předloží strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální
transformace prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která
musí být propojena se stávajícím nebo nově pořízenými technologiemi podnikovým
informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS)



pokud žadatel nedisponuje obdobným systémem je povinen takový systém pořídit a
implementovat v rámci realizace projektu
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Technologie - podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti MSP


žadatel bude muset doložit plán digitální transformace části nebo celé společnosti



způsobilé výdaje:





udržitelnost 5 let:





Dlouhodobý hmotný majetek (nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení)
Dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence, SW)

vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace
zachovat investice

je možné podat 1 žádost na 1 IČ
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Aplikace – získávání nových znalostí pro vývoj nových produktů, materiálů technologií a
služeb pomocí EV a PV



termín vyhlášení 12. 3. 2019,
koncipována je jako průběžná (do 11. 12. 2019)
Pracovní
skupina

14.8.2019

12.9.2019

17.10.2019

13.11.2019

8.1.2020

Finalizace
záměru do:

31.7.2019
24:00 hod.

30.8.2019
24:00 hod.

10.10.2019
24:00hod.

31.10.2019
24:00 hod.

11.12.2019
24:00 hod.

 alokace: 100 mil. Kč, VP
 míra podpory z EFRR: max. 70 %, míra podpory dle aktivit projektu
 výše dotace: 1- 100 mil. Kč
 oprávnění žadatelé: MSP (i 100 % vlastněné státem), VP (konsorcium s MSP, intervence 065)
 projekt je nutné realizovat v partnerství (min. 1 MSP a/nebo výzkumná organizace) – vyšší
míra dotace za účinnou spolupráci
 podporované aktivity:
 Realizace průmyslového výzkumu – výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání
nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k
jejich podstatnému zdokonalení.
 Realizace experimentálního vývoje – získávání, spojování nebo formování a používání
stávajících vědeckých technologických, obchodních a jiných poznatků a dovedností
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Aplikace – získávání nových znalostí pro vývoj nových produktů, materiálů technologií a
služeb pomocí EV a PV


způsobilé výdaje:
 Osobní náklady, režijní náklady
 Náklady na nástroje, přístroje a vybavení (odpisy)
 Smluvní výzkum, náklady na poradenské služby
 Licence

 Výstup projektu:
poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek,
certifikovaná metodika nebo software


míra podpory:



udržitelnost 5 let:
 vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace
 zachovat investice



VP 1 projekt; MSP 2 projekty; VO není omezena v partnerství

www.olomoucka-aglomerace.eu

Inovace – IP - posílení inovační výkonnosti firem v OA a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti









termín vyhlášení 12. 3. 2019
koncipována je jako průběžná (do 11. 12. 2019)
Pracovní
skupina

14.8.2019

12.9.2019

17.10.2019

13.11.2019

8.1.2020

Finalizace
záměru do:

31.7.2019
24:00 hod.

30.8.2019
24:00 hod.

10.10.2019
24:00hod.

31.10.2019
24:00 hod.

11.12.2019
24:00 hod.

alokace: 128 mil. Kč, VP
míra podpory z EFRR: 45 % MP, 35 % SP, 25 % VP
výše dotace: 1 - 40 mil. Kč
oprávnění žadatelé: MSP, VP
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)

 způsobilé výdaje: projektová dokumentace včetně inženýrských činností, stavby, technologie,
SW a data, marketingová inovace, certifikace produktů

www.olomoucka-aglomerace.eu

Inovace – IP - posílení inovační výkonnosti firem v OA a zvýšení jejich
konkurenceschopnosti


projekty s přímou vazbou na VaV
 vlastní VaV
 VaV vzniklé při spolupráci
 VaV vzniklé transferem technologie



Výdaje na stavby jsou způsobilé do výše 20 % CZV Technologie



Výdaje na DNM pouze do 50 % CZV investičních výdajů



udržitelnost 5 let:
 vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace
 zachovat investice



VP 1 projekt; MSP není omezen

www.olomoucka-aglomerace.eu

Potenciál - podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro
vlastní VaVaI



termín vyhlášení 12. 3. 2019
koncipována je jako průběžná (do 11. 12. 2019)
Pracovní
skupina

14.8.2019

12.9.2019

17.10.2019

13.11.2019

8.1.2020

Finalizace
záměru do:

31.7.2019
24:00 hod.

30.8.2019
24:00 hod.

10.10.2019
24:00hod.

31.10.2019
24:00 hod.

11.12.2019
24:00 hod.






alokace: 150 mil. Kč, VP
míra podpory z EFRR: max. 50 %
výše dotace: 2 - 30 mil. Kč
oprávnění žadatelé: MSP, VP (VaV s MSP, 065)



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.

www.olomoucka-aglomerace.eu

Potenciál - podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro
vlastní VaVaI



způsobilé výdaje:
 na pořízení nezbytného DHM, nákup pozemků, budov, strojů a
jiného
nezbytného vybavení výzkumné infrastruktury
 Náklady na nákup pozemků max. 10 % CZV investičních
 Náklady na pořízení stavby a novostavbu max. 40 % CZV investičních



minimální výše investice do dlouhodobého majetku 4 mil Kč MSP, 10 mil. Kč VP



udržitelnost 5 let VP/3 roky MSP:
 vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace
 zachovat investice



každý žadatel je oprávněn předložit jednu žádost o podporu

www.olomoucka-aglomerace.eu

Služby infrastruktury - zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury,
která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi
podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na
realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.






termín vyhlášení výzvy ŘO: 18. 7. 2019 (7/2019 – 7/2020)
Výzva nositele: 8/2019 – 9/2020
koncipována je jako průběžná
alokace: 270 mil. Kč
míra podpory z EFRR
Režim

NEZAKLÁDAJÍCÍ veřejnou podporu

ZAKLÁDAJÍCÍ veřejnou podporu

Příjemci

Organizace pro výzkum a šíření znalostí

podnikatelské subjekty, municipality, obce, kraje aj.

Akt.
ZV

Aktivita c)
Aktivita d)



ZV investiční

ZV neinvestiční
(de minimis)

ZV investiční
(GBER)

ZV neinvestiční
(de minimis)

75 %

75 %

50 %

50 %

výše dotace:
 1 - 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 5 - 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

www.olomoucka-aglomerace.eu

Služby infrastruktury - zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury,
která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi
podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na
realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.


podporované aktivity:
 rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení
kapacit pro společné využívání technologií




výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán
nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské
subjekty

každý žadatel je oprávněn předložit dvě žádosti o podporu

 náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout nejvýše 10 % celkových skutečných
způsobilých investičních výdajů
 náklady na nákup dlouhodobého nehmotného majetku jsou způsobilé pouze do výše
50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů projektu


udržitelnost 5 let zakládající VP/15 roky nezakládající VP:
 vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace
 zachovat investice

 Příjemce je v rámci režimu nezakládajícím veřejnou podporu povinen řídit se ve
vymezených případech Metodikou odpočtu příjmů

www.olomoucka-aglomerace.eu

Operační program Konkurenceschopnost


Celková alokace pro ČR 20,019 mld. € (běžné ceny)


ERDF = 10,524 mld. €

(-12 %)



Finanční záležitosti vyjednává MF na PS pro víceletý finanční rámec – předpoklad dohody
nejdříve podzim 2019



Užití části alokace předdefinováno (např. tematická koncentrace, klima)



Zachovány 3 kategorie regionů






Méně rozvinuté (Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko)
Přechodové (Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod)
Více rozvinuté regiony (Praha)

Výrazné snížení míry spolufinancování EU




Méně rozvinuté 70 % (nyní 85 %)
Přechodové 55 % (nyní 60 %)
Více rozvinuté regiony 40 % (nyní 50 %)

PS3 VĚDA A VÝZKUM

www.olomoucka-aglomerace.eu

13/6/2019

Operační program Konkurenceschopnost




pravidlo N+2
zavedení střednědobé revize programového období
Větší flexibilita



rozšíření možnosti provádění změn OP bez schválení EK
umožněny převody prostředků mezi fondy, kategoriemi regionů a do nástroje InvestEU (nástroj na
podporu veřejných i soukromých investic)
Dokončení tvorby OP K a předložení vládě ČR do 31. 3. 2020



Cíle politik











1. Inteligentní Evropa díky inovativní a inteligentní ekonomickou transformaci
2. Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa díky podpoře čisté a spravedlivé transformace
energetiky, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu
a prevence a řízení rizik
3. Více propojená Evropa zvýšením mobility a regionální ICT konektivity
4. Sociálnější Evropa – provádění evropského pilíře sociálních práv
5. Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj městských, venkovských a
pobřežních oblastí prostřednictvím místních iniciativ

PS3 VĚDA A VÝZKUM

www.olomoucka-aglomerace.eu
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Operační program Konkurenceschopnost

OPK
2021+

OP PIK

OPPP
2004 - 2006
Důraz na rozvojové podpory
+ počátek inovační podpory

PS3 VĚDA A VÝZKUM

OPPI
2007 - 2013

2014 2020

Důraz na Průmysl 4.0 - digitalizaci
a automatizaci, znalostní
ekonomiku a vyšší přidanou
Důraz na znalostní
Důraz na inovační podpory ekonomiku, spolupráci VaV s hodnotu, inovativnost MSP,
posun k nízkouhlíkovému a
inovačními firmami a
+ podpora VaV ve firmách
oběhovému hospodářství
(Potenciál), spolupráce mezi využívání nových forem
podpory
terciární sférou
a průmyslem

www.olomoucka-aglomerace.eu
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Operační program Konkurenceschopnost

Operační program Konkurenceschopnost







Brownfieldy (i na zelené louce),
pro VTP, podnikatelské huby,
veškerá podnikatelská infrastruktura města,
transfer technologií a napojení na univerzity
Služby infrastruktury
úspory energií

JEDEN PROGRAM PODPORY PRO ITI

PS3 VĚDA A VÝZKUM

www.olomoucka-aglomerace.eu
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Strategie ITI Olomoucké aglomerace

Bc. Ondřej Lakomý
tematický koordinátor ITI Olomoucké aglomerace
Magistrát města Olomouce
Odbor dotačních projektů
oddělení dotačních titulů a strategie ITI
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: +420 588 488 773 | mobil: +420 721 740 460
e-mail: ondrej.lakomy@olomouc.eu
w w w.olomouc.eu

Děkuji za pozornost.
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