
PS pro přípravu strategie ITI OA 
2021-2027  

PS2 Tvorba podmínek pro rozvoj 
znalostní ekonomiky 



Ověřovatel zápisu, kontrola usnášeníschopnosti 

• Volba ověřovatele zápisu 

• Počet členů PS  

 

Obsah jednání: 

1. Aktuality metodického prostředí 

2. Strategický rámec ISg2021+ 

3. Aktuální informace z přípravy na PO2021+ 

4. informace o dalším postupu. 

 

Program jednání 



Aktuality metodického 
prostředí 



Schéma přípravy ISg21+ 

verze MMR ORP 15. 4. 2021 

 



1.Mapování absorpční 

kapacity  

sesbíráno 11,2 mld. Kč 

 

2. Prioritizace  

cíl 2,1 - 4 mld. Kč (max. 200% 

předpokládané alokace)  

Připravenost projektů!  Lokální 

Integrovaná řešení „zespodu“. Limit 

alokace na ORP 

3. Konzultace projektů s 

Řídicími orgány OP  
Možnost konzultací výběrových kritérií 

1. Analýza 

problémů, 

rozvojových 

potřeb a 

potenciálu 

území 

2. Definice 

Strategického 

rámce ISg21+ 

3. Tematická integrovaná 

řešení na úrovni opatření 
Cíl 8 – 12 tematických IŘ 

Grafické znázornění/slovní popis 

Schválení kritérií 

výběru projektů 

PS/ŘV  

Výzva k 

předkládání/ 

aktualizaci  

strategických 

projektů 

Schválení 

programového rámce 

vč. seznamu 

strategických projektů v 

zastupitelstvu 

Nositel ITI 

Zpracovatel ISg21+ 

4. SEA a schválení 

koncepční části ISg21+ 
PS/ŘV/Zastupitelstvo 

Výběr projektů do 

programového 

rámce na PS a ŘV 

Schéma přípravy ISg 21+ 
Olomoucké aglomerace  

 



Harmonogram procesu tvorby a realizace integrovaných strategií v PO 2021+ 
verze MMR ORP 15. 4. 2021 

10.20 11.20 12.20 1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 1.22 2.22 3.22 4.22 5.22 6.22 7.22 8.22 9.22 10.22 11.22 12.22 1.23 2.23 3.23 4.23

Metodický rámec

Schválení VFR

Schválení DoP - (12-14 M od VFR) - stanovisko 

EK do 4 M od předložení

Schválení OP (14-18 M od VFR)  - stanovisko 

EK do 6M od předložení

Vypsání avíz výzev

Vypsání prvních výzev ŘO

Schválení MPIN II

Technické zajištění

Spuštění modulu ISg v MS 2021+

Zpracování ISg

Zpracování koncepčních částí ISg nositeli

Hodnocení SEA 

Zpracování programových rámců (vazba na 

schválení OP)

Hodnocení SEA

Hodnocení 

Výzva pro předkládání Isg - pro koncepční část i 

programové rámce (MS 2021+)
Hodnocení koncepčních částí FN+ KP (MMR-

Hodnocení programových rámců (ŘO) 

Realizace

Vypsání prvních výzev ITI



Strategický rámec 
ISg2021+ 



Obsah prezentace  

 Představení struktury návrhové části integrované strategie a obsahu příslušných 
opatření  

  

 Diskuse 

 

 Předpokládaný harmonogram a další postup 

 

ISg ITI OA 21+ 



Klíčové subjekty přípravy ITI - PS   

 Řídící výbor – přijímá podklady PS, projednává a předává ke schválení ZMO 

 

 Pracovní skupiny  

 
 podíl na odborném definování obsahové náplně strategie 
 navrhují řešení identifikovaných problémů 
 vedou odborné diskuze o prioritách strategie a jejich potenciálním naplnění 

projektovými záměry  
 projednávají a připomínkují jednotlivé fáze návrhu strategie 
 plní další potřebné úkoly související s přípravou strategie  

 

 Zastupitelstvo města Olomouce 

 

 

 

ISg ITI OA 21+ 

 



Přehled pracovních skupin 

PS 1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

 Vzdělávání 

 Zaměstnanost a trh práce  

 

PS 2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

 Podnikatelská infrastruktura 

 Věda a výzkum 
 

PS 3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života 

 Mobilita 

 Životní prostředí 

 Památky 

 

 

 

ISg ITI OA 21+ 

 



Návaznost analytické a návrhové části 

 Analýza 

 socio-ekonomická analýza  (Aktualizace zpracována UP Olomouc, 2019) 
 analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu 
 analýza stakeholderů (klíčových aktérů)   

 

 Strategická část  

 reakce na analytická zjištění - soulad 
 vize, strategické a specifické cíle, opatření 
 strategické projekty 
 zapojení partnerů do přípravy a realizace strategie 
 popis integrovaných rysů 

 

 

 

 

ISg ITI OA 21+ 

 



Charakter ITI jako integrovaného nástroje   

 Nástroj podporující územní dimenzi  
       - zacílení a specifičnost finanční podpory v konkrétním území    
      („omezení“ národní konkurence) 

 Zahrnutí širšího území (aglomerace, metropolitní oblasti) 

 Integrace věcná i finanční 
       - možnost financování komplexních projektů z více zdrojů (OP) 

 Koncentrace na nejvýznamnější problémy („podmnožina“ SP) 
       - možnost „absence tradičních oblastí“ (VHI) 

 Zaměření na strategické projekty (velikost, význam pro rozvoj území) 

 

ISg ITI OA 21+ 

 



ISg ITI OA 21+ 

 
Struktura návrhové části 

 
Strategický cíl 1 Inteligentní a inovativní ekonomika 



ISg ITI OA 21+ 

 



Specifický cíl 1.1  
Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých 
technologií (CP1 i) 
 

ISg ITI OA 21+ 

 

Název opatření Zdroj financování Typové aktivity 

1.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných 

týmů, navázání strategických 

partnerství a posílení dlouhodobé 

spolupráce výzkumných organizací 

s aplikační sférou  

OP JAK 

SC 1.1 Posílení výzkumných a 

inovačních kapacit a zavádění 

pokročilých technologií 

• Rozvoj institucionálního prostředí 

výzkumných organizací, internacionalizace 

a rozvoj lidského potenciálu 

• Rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných 

organizací  

• Excelence ve výzkumu  

• Zajištění synergií a komplementarit s 

programem Horizont Evropa 

• Infrastruktura pro VaVaI  



Specifický cíl 1.1  
Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých 
technologií (CP1 i) 
 

ISg ITI OA 21+ 

 

Název opatření Zdroj financování Typové aktivity 

1.1.2 Výstavba a rozvoj vědecko-

technických parků, 

podnikatelských inovačních 

center a podnikatelských 

inkubátorů, rozvoj sítí 

spolupráce a komercializace 

výsledků výzkumu  

OP TAK  

SC 1.1 Rozvoj a posílení 

výzkumných a inovačních 

kapacit a zavádění 

pokročilých technologií 

• Rozvoj technologických center. 

• Rozvoj testbedů a Center pro digitální inovace. 

• Podpora podnikových center výzkumu a vývoje. 

• Podpora vytváření vazeb mezi podniky, výzkumnými 

organizacemi, technologickými centry, huby a dalšími 

podpůrnými organizacemi. 

• Podpora pilotních projektů a demonstračních aktivit. 



Specifický cíl 1.1  
Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých 
technologií (CP1 i) 
 

ISg ITI OA 21+ 

 

Název opatření Zdroj financování Typové aktivity 

1.1.3 Zakládání a rozvoj 

podnikových výzkumných a 

vývojových center, zavádění 

inovací a ochrana duševního 

vlastnictví v podnicích  

OP TAK  

SC 1.1 Rozvoj a posílení 

výzkumných a inovačních 

kapacit a zavádění 

pokročilých technologií 

• Realizace podnikového výzkumu a inovací, zejména 

ve spolupráci s výzkumnými organizacemi 

• Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací 

do podnikové praxe, zavádění organizačních a 

procesních inovací, ochrana a využívání duševního 

vlastnictví 

• Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších 

pokročilých inovačních technologií v podnicích 

• Inovační vouchery 

• Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a 

ověřování technologií v podnikatelském sektoru 

• Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při 

ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh  



Specifický cíl 1.2  
Rozvoj digitalizace (CP1 ii) 
 

ISg ITI OA 21+ 

 

Název opatření Zdroj financování Typové aktivity 

1.2.1 Využití přínosů digitalizace 

pro občany, podniky a vlády  

IROP  

SC 1.1 Využití přínosů 

digitalizace pro občany, 

podniky a vlády 

• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy 

• Rozšíření propojeného datového fondu 

• Integrace elektronických služeb veřejné správy a 

informací o službách veřejné správy na portál gov.cz 

• Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících 

bezpečných systémů elektronické identifikace 

• Publikace dat veřejné správy jako OpenData 

• Vytvoření eGovernment cloud 

• Kybernetická bezpečnost 

• Transakční portálová řešení s využitím zaručené 

elektronické identity 

• Automatizace zpracování digitálních dat 

• Centralizace, standardizace a sdílení elektronických 

služeb veřejné správy 



Specifický cíl 1.3  
Podpora podnikání a investic (CP1 iii) 
 

ISg ITI OA 21+ 

 

Název opatření Zdroj financování Typové aktivity 

1.3.1 Posílení růstu a 

konkurenceschopnosti MSP  

OP TAK  

SC 2.1 Posílení udržitelného 

růstu a konkurenceschopnosti 

MSP a tvorba pracovních míst 

• Usnadnění přístupu MSP k externímu financování 

jejich dalšího rozvoje 

• Poskytování/nákup poradenských služeb pro MSP 

• Podpora účasti MSP na zahraničních veletrzích, 

výstavách a dalších zahraničních akcích včetně 

alternativní účasti 

• Pořízení nových technologických zařízení a 

vybavení vč. potřebné infrastruktury 

• Rozvoj podnikatelské infrastruktury a nemovitostí 

pro potřeby MSP  



Specifický cíl 1.3  
Podpora podnikání a investic (CP1 iii) 
 

ISg ITI OA 21+ 

 

Název opatření Zdroj financování Typové aktivity 

1.3.2 Revitalizace brownfields 

a energetické úspory  

OP TAK 

SC 2.1 Posílení udržitelného růstu a 

konkurenceschopnosti MSP a tvorba 

pracovních míst 

SC 4.1 Podpora opatření v oblasti 

energetické účinnosti a snižování emisí 

skleníkových plynů  

SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných 

zdrojů  

SC 4.3 Rozvoj inteligentních 

energetických systémů, sítí a skladování 

mimo TEN-E 

• Usnadnění přístupu MSP k externímu financování jejich 

dalšího rozvoje 

• Poskytování/nákup poradenských služeb pro MSP 

zaměřených na rozvoj podniku 

• Podpora účasti MSP na zahraničních veletrzích, výstavách 

a dalších zahraničních akcích včetně alternativní účasti. 

• Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. 

potřebné infrastruktury 

• Rozvoj podnikatelské infrastruktury a nemovitostí pro 

potřeby MSP 

• Modernizace zastaralých, prostorově a technicky 

nevyhovujících a energeticky náročných objektů, budov a 

areálů  



Harmonogram 
 
Přípravné, podpůrné a podmiňující aktivity, 2019-2020 
 průzkum absorpční kapacity v území 
 vyjednávání + konzultace projektových záměrů s řídicími orgány jednotlivých OP 
 aktualizace socio-ekonomické analýzy   
 

 

Zpracování strategie (očekávané finální termíny)  

 březen 2021:  finalizace analytické části 
 květen 2021:  projednání draftu strategické části a projektů PS 
 červen 2021:  veřejné projednání 
 červenec 2021:  finalizace strategické části a seznamu projektů 
 září 2021?: SEA a následné schválení ZMOl 

 
 

 

ISg ITI OA 21+ 

 



Další postup 

 

 Zaslání případných připomínek písemně do 19.5.2021 tematickému 
koordinátorovi 

 

 

 Zapracování připomínek dle zápisu z PS a případných písemných připomínek 

 

 

 Předložení návrhu Řídícímu výboru   

 

 

 

ISg ITI OA 21+ 

 



Děkuji 
za pozornost 

Ing. Daniel Konczyna, BeePartner a.s., garant PS 2 

konczyna@beepartner.cz; +420 725 743 536 

 

RNDr. Radim Misiaček, RADDIT consulting s.r.o., vedoucí projektu 

r.mis@raddit.cz; +420 739 460 212 

 

mailto:r.mis@raddit.cz


Aktuální informace z 
přípravy na PO2021+ 



Alokace ITI OA 2021-2027 

• Alokace OP TAK 1,6 mld. Kč pro všechny ITI – avizovaná 
alokace 1,5 – 2,5 mld./ dle projektů.  

 

• Alokace OP JAK 1,2 mld. Kč pro všechny ITI – jednáno o 
navýšení.  

 

• Probíhají jednání k rozdělení alokace, rozdílené požadavky 
jednotlivých ITI.  

 

 



OP JAK v IN 

• OP JAK 
• SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění 

pokročilých technologií. 
• Podporována budou témata zaměřeny na DMS. 
• Spolupráce mezi VO a subjektem aplikační sféry (VO příjemce, povinný 

partner). 
• Aktivity s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, dlouhodobá 

spolupráce na orientaci výzkumu realizovaném VO, vzájemné mobility 
apod.  

• NE nové stavby, stavební práce pouze v souvislosti s instalací potřebné 
infrastruktury. 

• Povinný soulad s krajskou RIS3 dané aglomerace. 
• Předpokládaná max. výše projektu 100 mil. CZV. 
• Předpoklad vyhlášení výzvy 1Q 2023. 



OP TAK v IN 

• OP TAK 
• výrazná redukce podporovaných SC/ aktivit v rámci ITI – pouze SC 1.1 

Služby infrastruktury, rozšířené v oblasti digitalizace (využívání služeb 
Center pro digitální inovace a možnou vazbu na evropskou síť DIH), 

 

• podpora opatření/aktivit jiného tematického zaměření závisí především 
na obecné možnosti využití kombinovaných výzev, zařazení do 
programového rámce. 

 

• ŘO považuje za integrované projekty s vyššími náklady.  



Prioritizace projektů a absorpční kapacita 

• Pro možnost aktualizací absorpční kapacity vytvořen interaktivní 
formulář 

• Nové možnosti vizualizace dat a  a dynamická aktualizace 
námětů 

Absorpční kapacita 

Památky 
 

Infrastruktura CR 
 

Muzea & knihovny 



Další postup 

• Konzultace proveditelnosti strategických projektů s zástupci ŘO 
OP  

 

• Další zpřesňování absorpční kapacita  
(celkové výdaje X způsobilé výdaje X míra podpory) 

 

• Optimalizace převisů poptávky v jednotlivých aktivitách 



 

 

Usnesení pracovní skupiny 

Pracovní skupina PS2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky: 

• bere na vědomí 

předloženou verzi Strategického rámce integrované strategie Olomoucké 
aglomerace ITI na období 2021-2027 

a 

termín pro předložení připomínek do 19. 5. 2021 

Usnesení PS 



Děkuji 
za pozornost 

Ondřej Lakomý 


