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Zápis z jednání pracovní skupiny 2 – Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní 

ekonomiky Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu Strategie 

ITI OA 2021 - 2027 

Čas a místo: videokonference – 17.2.2021 ve 13:00  

Přítomni (bez titulů):  

 Město Olomouc: Lenka Havránek Malenková, Petr Kolář, Ondřej Lakomý 

 RADDIT consulting s.r.o: Radim Misiaček, Zuzana Karkoszková 

 EKOTOXA s.r.o.: Zdeněk Frélich, Štěpán Vizina 

 Beepartner, a.s.: Daniel Konczyna, Monika Schmidmeyerová 

 Členové PS:, Ing. Roman Švarc, Mgr. Radek Vincour, Ing. Radek Šedina, Mgr. Ondřej Vlček, 

Ing. Marie Studená, Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, Mgr. Marek Vaculík, Ph.D., Jiří Kraus, 

Helena Chalánková, Ing. Andrea Hošťálková, Mgr. Daniel Žouzelka (zastupuje na základě 

pověření Ing. Leo Doseděla), PhDr. Radim Kašpar, MBA, Ing. Tomáš Dostál, Mgr. Dušan 

Struna (zastupuje na základě pověření Ing. Zdenka Bogoče), 

 Ostatní účastníci: Ing. Tomáš Dostál   

 

Program: 

- Úvodní slovo 

 Ondřej Lakomý 

o Přivítal přítomné a poděkoval za podílení se na Strategii ITI. 

o Kontrola usnášeníschopnosti Pracovní skupiny (13 členů ze 17, PS je 

usnášeníschopná) 

o Návrh a schválení ověřovatele zápisu – Ing. Veronika Pudelová Voltnerová 

(PRO: 13; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0; NEHLASOVAL: 0) 

o Představení programu jednání PS 

o Zaslání připomínek do 26.2. (připomínkovací list) 

 

- Prezentace zpracovatele – Radim Misiaček (obecná část) 

 Obecné představení, zkušenosti zpracovatele s obdobnými projekty, co je ITI (v ČR 13 

aglomerací), změna území oproti minulé strategii (snížení počtu obcí, potenciální 

zapojení většího počtu finančních zdrojů), návaznost na předchozí PO 2014-2020, 

nositelem Statutární město Olomouc 

 Klíčovými subjekty přípravy ITI jsou Řídící výbor, Pracovní skupiny, Zastupitelstvo města 

Olomouce 

 Přehled PS a jejich redukce oproti minulému období 

 Struktura strategie, představení již zpracovaných částí (Analytická část – analýza 

problémů, rozvojových potřeb a potenciálu, Analýza stakeholderů), následuje Strategická 

část, Implementační část, hodnocení SEA 

 Charakter integrovaných nástrojů (podpora územní dimenze, zahrnutí širšího území, 

integrace věcná i finanční, koncentrace na nejvýznamnější problémy, zaměření na 

strategické projekty) 

 U strategických projektů je důležitá je připravenost, velikost/význam pro rozvoj 

aglomerace, integrovanost, možnost financování v rámci územní dimenze OP. Nutnost 

priorizace projektů. 
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 Představení harmonogramu dalších aktivit zpracování strategie 

 

- Prezentace zpracovatele – Daniel Konczyna (věcná část) 

 Sídelní struktura a demografie 

o Hlavní identifikované problémy – demografické stárnutí, proces 

suburbanizace, odliv obyvatelstva v mladších věkových kategoriích 

o Rozvojové potřeby – zvyšování atraktivity OA, zkvalitnění životních podmínek 

 Ekonomika a podnikání 

o Hlavní identifikované problémy – nízká podnikatelská aktivita, nedostatek 

investic s vyšší přidanou hodnotou, nedostatek prostor k realizaci 

podnikatelských aktivit, dopady pandemie COVID-19 a další 

o Rozvojové potřeby – podpora vzniku a růstu malých a středních podniků, 

podpora zavádění nových technologií a inovací v malých a středních 

podnicích, zvýšení motivace k podnikání, vytvoření systému jednotné politiky 

kulturních a kreativních průmyslů a další 

 Věda, výzkum a inovace 

o Hlavní identifikované problémy – absence nabídky klíčových služeb 

z dlouhodobého hlediska, nesoulad potřeb firem s cíli výzkumných pracovišť, 

slabá mediální image coby inovačního centra navzdory nesporným 

výsledkům na poli základního výzkumu a další 

o Rozvojové potřeby – podpora rozvoje spolupráce mezi výzkumnou 

a vývojovou a aplikační sférou, podpora digitalizace, ICT a další 

 Analýza stakeholderů 

o Důležitý je pohled členů PS, jací jsou pro ně klíčoví aktéři v rámci ITI OA 

o Rozhodující stakeholdeři jsou především členové ŘV, dále aktivně zapojení 

stakeholdeři 

Diskuze: 

 

- H. Chalánková – jako problém uveden nedostatek míst v domovech pro seniory, ale 

problémem je také nedostatek dostupných startovacích bytů pro mladé (souvisí s odlivem 

mladých) – navrhuje doplnit k hlavním problémům. Doplnění stakeholderů – Teritoriální pakt 

zaměstnanosti. Doporučuje využití strategického dokumentu Regionální profil Olomouckého 

kraje. Problematika dopravní infrastruktury je zásadní pro rozvoj ekonomiky (např. dopravní 

obslužnost kolem Přerova). 

o O. Lakomý – bere na vědomí, doprava řešena v rámci PS 3 

- O. Lakomý – Inovační podnikání má v území OA velký potenciál a je potřeba ho podpořit 

(v minulém období k tomu nebylo vytvořeno vhodné prostředí). 

o T. Dostál – výzvy jsou obtížně naplnitelné. Výzva je také sehnat neinvestiční 

prostředky, a aby bylo myšleno i na měkké, neinvestiční projekty. 

 O. Lakomý – OP TAK většinou bývá striktní a neinvestičních projektů moc 

není. V rámci vyjednávání se snaží zajistit i alokaci pro neinvestiční akce, 

případně zajistit jiné finanční prostředky. Souhlasí, že je to problém. 

- O. Lakomý – Věda, výzkum, inovace – významnými stakeholdery je UPOL, Moravská VŠ 

Olomouc – intenzivně se věnují výzkumu, dobře pracují s podnikatelskými subjekty. 
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- O. Lakomý – MŠMT primárně cílí na výzkumné organizace – spolupráce s podnikatelskými 

subjekty, je třeba posílit aplikační výzkum; OP TAK – zaměřeno na podnikatelské subjety, 

i výzkumná organizace může být žadatelem 

o D. Konczyna – deficit partnerů v Olomouckém kraji je, že věcí je udělaných již celkem 

dost (výzkumná centra, spolupráce s firmami apod.), ale z vnějšku jsou vnímání jako 

zaostávající kraj, který není moc vidět. Je tohle téma problémem, který máme v ITI 

reflektovat (bude na ni podpora, je image vůbec téma)? 

 T. Dostál – je to problém, který by se mohl řešit přes nějakou regionální 

značku (inspirace v okolí jsou). 

 P. Kolář – výdaje na vědu a výzkum na obyvatele jsou v OA větší než např. 

v Praze – je problém ale v rozvoji značky jako takové 

 O. Lakomý – podpora a budování značky tu v rámci nějaké aktivity 

byla, ale možná by bylo lepší zaměřit se na nějakou národní výzvu – 

u financování v rámci ITI si není jistý – ještě zkusí projednat s řídícími 

orgány 

- H. Chalánková - doplnit mezi významné podnikatelské subjekty našeho největšího 

zaměstnavatele MUBEA 

o O. Lakomý – bude doplněno 

Ukončení diskuze: 

- Ondřej Lakomý – přijetí usnesení, závěrečné organizační slovo. Bude poslána prezentace, 

zápis a připomínkovací list. Termín pro zaslání písemných připomínek tematickému 

koordinátorovi je 26. 2. 2021 

-  

Hlasování pracovní skupiny:  

PS2/2021/2 

Pracovní skupina PS2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky:  

 bere na vědomí 

předloženou verzi analytické části integrované strategie Olomoucké aglomerace ITI na období 2021-

2027 

a 

termín pro předložení připomínek do 26. 2. 2021. 

PRO: 13  PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL: 0 

 

Zapsaly: Zuzana Karkoszková 

Ve spolupráci s dalšími členy týmu 

 

V Olomouci dne 17. 2. 2021 

        Ing. Veronika Pudelová Voltnerová

              ověřovatel zápisu  

 

 

 

 

                 Bc. Ondřej Lakomý 

       tematický koordinátor ITI OA  


