
 
 

 

 

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny č. 2 „Tvorba podmínek pro 
rozvoj znalostní ekonomiky“ Řídicího výboru ITI Olomoucké 

aglomerace pro přípravu strategie ITI OA  
2021 – 2027 

 
 
Termín, místo a čas jednání pracovní skupiny:  
19. 11. 2019, zasedací místnost odboru dotačních projektů, Magistrát města Olomouce, 10:00 hod. 
 
Přítomni: 
Členové PS dle prezenční listiny.  
 
Usnášeníschopnost: 
Na jednání PS je přítomno 11 členů z celkem 18 členů, PS je usnášeníschopná.  
 
Jednání PS zahájil tematický koordinátor ITI OA, Bc. Ondřej Lakomý a vyzval přítomné členy, aby ze 
svého středu zvolili ověřovatele zápisu. 
 
Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena Ing. Kateřina Vránová   
PRO: 11  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL: 0 
 
Program jednání: 

- Představení v pokroku přípravy ČR na programové období 2021-2027 
- Dosavadní průběh přípravy ISg 
- Představení podoby strategických projektů pro ITI 21+ a projektové fiche 

 
Na úvod Ing. Mikulášek seznámil členy pracovní skupiny se stavem přípravy klíčových dokumentů pro 
nové programové období EU21+, a to s Dohodou o partnerství (DoP), Strategií regionálního rozvoje 
ČR 2021+ (SRR), Návrhem vymezení území (resp. typologií území ČR) pro účely SRR 21+, Akčním 
plánem SRR a Územní dimenzí v operačních programech 2021+ (ÚDOP). Zmínil možnost účasti 
členů pracovní skupiny na plánovaném 7. kulatém stole, pořádaném Ministerstvem pro místní rozvoj 
dne 6. 12. 2019, který bude věnován uvedené problematice. Na závěr představil přehled operačních 
programů pro období 2021-2027 a k podrobnějšímu okomentování OP Konkurenceschopnost a OP 
Jan Amos Komenský předal slovo Bc. Lakomému.  
Ten dále komentoval, co je cílem těchto operačních programů, do jaké prioritní osy spadají, jejich 
specifické cíle, fondy a klíčové aktivity, jaké zaměření projektů bude podpořeno, finanční aspekty 
2021-2027 a harmonogram.  
Dále se vyjádřil k vymezení území Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027. Území Olomoucké 
aglomerace pro programové období 2021-2027 bylo zpracováno ve 3 variantách. Ve všech 
navržených variantách se mimo území ocitají 3 ORP. Konkrétně se jedná o Mohelnici, Uničov  
a Konici. Ve variantě rozdělení dle správních obvodů ORP spadá mimo území aglomerace i město 
Hranice. Sekretariát Nositele ITI OA návrh vymezení věcně připomínkoval. Na většinu připomínek ale 
prozatím nebyl brán zřetel. I na základě toho zaslal předseda ŘV ITI OA dopis ministryni pro místní 
rozvoj, aby byly připomínky k vymezení území Olomoucké aglomerace reflektovány. Současně 
požádal o svolání schůzky se zástupci MMR a zhotovitele veřejné zakázky. Vypořádání připomínek 
bylo rozporováno ze strany nositele ITI OA. 
Dále informoval členy o pracovních skupinách pro přípravu ISg 21+ a podobě strategie ITI 21+. Na 
základě rozhodnutí ŘV ITI OA byly pro přípravu nástroje ITI 21+ vytvořeny 3 Pracovní skupiny. Model 
vycházel ze zkušeností získaných při tvorbě Integrované strategie pro současné programové období. 
Pracovní skupiny byly dále rozšířeny o zástupce obcí s rozšířenou působností a další významné 



 
 

 

stakeholdery v území. Seznámil členy se sběrem projektových fichí, finanční zátěží pro období 2021-
2027 a typy strategických projektů. Na závěr Bc. Lakomý uvedl, že seznam projektů není konečný  
a předkladatelé mohou posílat další projektové fiche. 
 
 
Diskuze:  
H. Chalánková položila dotaz, zda bude možné zažádat o navýšení finančních prostředků. Bc. 
Lakomý odpověděl, že si myslí, že to nebude možné, nový žadatel by mohl žádat jedině v případě, že 
by odpadl nějaký projekt.  
Ing. Voltnerová položila dotaz, jaké jsou ideální typy projektů, které mohou žádat. Bc. Lakomý 
odpověděl, že jsou to projekty s více subjekty spolupráce např. výzkumné organizace s podnikem, kdy 
už má výzkum nějaký aplikační potenciál, infrastrukturní projekty pro podnikání, datová centra, dále 
jsou možnými žadateli také podniky měst a obcí (pokud se podaří vyjednat výjimka), energetické 
úspory, oběhové hospodářství, celkově dražší investiční projekty.  
Ing. Hošťálková se zeptala, zda platí, že jeden projekt by se měl rovnat 50 mil. Kč. Bc. Lakomý 
odpověděl, že v podstatě ano, je to ideální stav. Pokud by se nerovnal, musel by se prokázat jeho 
význam pro aglomeraci.  
Ing. Hošťálková se zeptala, jaký je předpoklad schválení síťového projektu. Ing. Mikulášek odpověděl, 
že je otázkou, zda budou tyto projekty ve strategii, což není úplně jisté. Projekty by měly být spíše 
integrované nebo unikátní.  
H. Chalánková poznamenala, že by chtělo podchytit, aby se nestalo jako v tomto období, že jeden 
projekt zablokuje téměř celou alokaci a nebude realizován, jak tomu bylo u projektu UPOL.  
Ing. Voltnerová položila dotaz, zda by mohla být podpořena myšlenka zřízení oborově specifického 
inovačního hubu. Bc. Lakomý odpověděl, že tohle je přesně projekt, který by měl být v ITI. Dále se 
Ing. Voltnerová zeptala na podporu digitálních inovačních hubů, které by měly být v každém regionu. 
Bc. Lakomý odpověděl, že i tyto projekty by měly být určitě podpořeny. 
 
Po ukončení diskuze vyzval Bc. Lakomý členy k hlasování o návrhu usnesení PS2/2019/1 a poté 
ukončil jednání. 
 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
PS2/2019/1 
Pracovní skupina PS2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky: 
bere na vědomí 
předložené projektové fiche a doporučuje jejich projednání na jednání ŘV ITI OA. 
 
PRO: 11    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL: 0 
 
 
 
V Olomouci dne 19. 11. 2019    
         

Ing. Kateřina Vránová 
      ověřovatel zápisu 

 
 
 
 

Bc. Ondřej Lakomý 
       tematický koordinátor ITI OA 
 


