
PS pro přípravu strategie ITI OA 
2021-2027  

PS2 Tvorba podmínek pro rozvoj 
znalostní ekonomiky 



Program jednání 

 

1. Kontrola usnášeníschopnosti, volba ověřovatele zápisu 

2. Pokrok v přípravě ČR na programové období 2021 - 2027 

3. Představení aktuální verze koncepční části ISg OA 21+ 

4. Diskuze 

 

 

 

Program jednání 



Harmonogram přípravy klíčových dokumentů 

• Legislativa schválena na konci června 2021 (zákon 248/200Sb., Obecné nařízení a 
Nařízení o ERDF a FS) 

• ÚDOP – schválen 26. 7. 2021, 42 mld. pro ITI, 11,5 % ERDF  

• DoP  - probíhá SEA; v září bude postoupena EK (pesimistický scénář schválení cca jaro 
2022) 

• 31. 8. 2021/15. 9. 2021 předložení Dohody o partnerství a operačních programů na vládu 
ke schválení verzí pro formální vyjednávání s EK 

• bezprostředně poté zaslání DoP a OP k zahájení formálního vyjednávání s EK a jejich 
schválení 

• MP INRAP – pol. září schválení (max. do konce září), poté bude vyhlášena výzva na 
předkládání ISg  

• Zahájení implementace (předpoklad 1.-2. kvartál r. 2022)?? 

 

 

 

Bod 2 programu 

Pokrok v přípravě  ČR na EU2021+ 



OP TAK  

• 1,6 mld. Kč (pro všechny ITI) – 180 mil. Kč v SC 1.1 Rozvoj a posílení 
výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií, 
aktivita sdílené kapacity pro VaI, 

• mechanismus rozdělení alokace je na vzájemné dohodě jednotlivých ITI, 
které chtějí implementovat OP TAK, tento mechanismus není prozatím 
stanoven, 

• v ostatních SC tzv. kombinované výzvy. 

 

 

 

Bod 2 programu 

Pokrok v přípravě  ČR na 

EU2021+ 



Kombinované výzvy: 
 

• mechanismus se stále vyvíjí a bude o něm diskutováno s ŘO MPO, MMR ORP a ostatními ITI, 

• nutnost konzultovat projektové záměry mimo SC 1.1 s ŘO MPO a jejich zařazení na schválený 

seznam územně strategických projektů (programový rámec),  

• ŘO MPO trvá na omezení počtu projektů a na minimální velikosti projektu (např.: neuznává 

projekty pod 10 mil. Kč), 

• při přípravě kombinované výzvy a zejména při stanovení jejích podmínek a finanční alokace 

bude přihlédnuto k odhadu výše výdajů územních projektů, aby mohla být žádost 

v kombinované výzvě podpořena, dále musí žádost splňovat minimální požadavky daného 

hodnocení,  

• s rezervací finančních prostředků pro jednotlivé ITI se v rámci kombinovaných výzev nepočítá, 

rezervace finančních prostředků je možná pouze v případě velkých strategických 

projektů (nad 50 mil. Kč),  

• ITI projekty, předložené do kombinovaných výzev, budou v rámci hodnocení bonifikovány, 

• kombinované výzvy nebudou víceleté průběžné, ale jejich nastavení v tomto smyslu se bude 

blížit individuálním výzvám (max. 1 rok) 

Bod 2 programu 

Pokrok v přípravě  ČR na 

EU2021+ 



OP JAK  
• 1,7 mld. Kč (pro všechny ITI) – 300 mil. Kč v SC 1.1 Posílení výzkumných 

a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.  

• Prozatím není vyjasněn mechanismus přidělení finančních prostředků mezi 

jednotlivými ITI. Diskutovanými variantami jsou přepočty podle počtu 

obyvatel, spolu s kombinací dalších kritérií jako je např.: výše výdajů na 

vědu a výzkum jednotlivých vysokých škol v území.  

• Spolupráce VO se subjektem aplikační sféry 

• Aktivity zaměřené na společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do 

praxe 

• Povinný soulad s krajskou RIS3 dané aglomerace 

• Předpoklad vyhlášení výzvy 1Q 2023 

 

 

Bod 2 programu 

Pokrok v přípravě  ČR na 

EU2021+ 



Další postup 

• Projednávání alokací s jednotlivými nositeli ITI. 

 

• Další příprava integrovaných řešení pro PS a ŘV. 

 

• Bilaterální jednání s potenciálními předkladateli projektových 
záměrů. 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 



Představení aktuální verze koncepční části ISg OA 
21+ 

 
externí zpracovatel 

Příprava ISg ITI OA 
2021-2027 

 



Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 

Struktura ISg ITI OA 21+ - Koncepční část 



Úpravy strategie provedené v průběhu července a srpna 

 Vize 

 Vazby problémů a cílů 

 Analýza rizik 

 Finanční alokace pro IROP 

 Popis zapojení partnerů do přípravy strategie 

 Vazba na strategické dokumenty 

 Implementační část 

 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

Úpravy respektují požadavky Metodického pokynu pro integrované nástroje 



Vize  

Projednána v rámci Řídícího výboru 12. července 
 

 
 

 
 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 

Olomoucká aglomerace je motorem nejrychleji rostoucí 
regionální ekonomiky a významným hospodářským, kulturním a 
univerzitním centrem České republiky, smysluplně využívající 

svůj rozvojový potenciál a kvalitu lidských zdrojů pro vyšší kvalitu 
života v aglomeraci i celém kraji. 

 

V rámci strategie podrobněji rozepsána 
 

 
 

 
 



Vazby problémů a cílů 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 



Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 

Analýza rizik 



Finanční alokace - IROP 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 

 Viz předchozí jednání PS 



Další úpravy 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 

 Popis zapojení partnerů do přípravy strategie 

 

 Vazba na strategické dokumenty 

 

 Implementační část 

 

 



Vazba na strategické dokumenty 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 



Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ 

SRR21+ je zacílena na územní cíle podle typu území: 

  

1. Metropolitní území 

2. Aglomerace 

3. Regionální centra a jejich venkovské zázemí 
(Prostějov, Přerov, Hranice) 

4. Strukturálně postižené regiony 

5. Hospodářsky a sociálně ohrožená území 
(správní obvody ORP Přerov, Konice, Uničov,  
Lipník nad Bečvou, Hranice, Šternberk) 

 

3 typy území relevantní pro Olomouckou aglomeraci 

 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

 



Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ 

Příprava ISg ITI OA 2021-
2027 

Specifický cíl SC 1.1 strategie pomáhá naplňovat SC 2.1 SRR21+ zejména podporou dalšího rozvoje 
výzkumu, vývoje a inovací, a posílením dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační 
sférou.  

 



Implementační část ISg ITI OA 21+ 

• příprava se řídí Metodickým pokynem pro využití integrovaných 
nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 
2021-2027 (MP INRAP) 

• předpokládané schválení MP INRAP do pol. září 2021 (max. 
konec září) 

 

 

Implementační část ISg21+ 



Schéma přípravy ISg21+ 

verze MMR ORP 31. 8. 2021 

 



 

Implementační část ISg21+ 

Programový  
cyklus 



 

Implementační část ISg21+ 

Činnost PS ŘV ITI 
Předpokládaný 

harmonogram* 

Schvaluje 

ŘV/RMO/ZMO 
Poznámka 

Schválení koncepční části integrované územní 

strategie Olomoucké aglomerace 
09/2021 

ŘV – září, RMO - říjen, 

ZMO – listopad 

(1.11.2021) 

Předložení v MS2021+ do 

konce listopadu 2021 

Projednání kritérií pro výběr strategických projektů 

(SP) do programových rámců (PR) a jednotlivých 

výzev/vyzvání pro předkládání SP do PR 

10/2021-01/2022 ŘV, RMO  

Podmíněno zveřejněním 

specifik pro projekty ITI z 

jednotlivých OP  

Předběžné hodnocení SP a návrh seznamu SP do 

PR.  
02-05/2022 ŘV - 

Projednání PR pro jednotlivé OP, vč. seznamu SP 04-06/2022 ŘV, RMO, ZMO Podání v MS2021+ 

Přehled činností Pracovních skupin ŘV ITI při přípravě a implementaci integrované územní 

strategie 



 

Implementační část ISg21+ 

Činnost ŘV ITI 
Předpokládaný 

harmonogram* 

Schvaluje 

ŘV/RMO/ZMO 
Poznámka 

Projednání harmonogramu výzev nositele ITI pro 

ověření souladu SP (uvedených na seznamu SP v PR) 

s ISg  

(pozn. lze využít i další způsoby ověření souladu dle MP INRAP) 

od 2. pol. 2022 ŘV, RMO   

Projednání jednotlivých výzev nositele ITI od 2. pol. 2022 ŘV   

Předběžné hodnocení předložených projektů a 

doporučení ŘV pro vydávání vyjádření o 

souladu/nesouladu projektu s ISg 

od 2. pol. 2022 ŘV   

Projednání monitorovacích a evaluačních zpráv průběžně ŘV, RMO   

Schvalování změn koncepční části a programových 

rámců 
průběžně ŘV, RMO, ZMO   

*Pozn./ Harmonogram závisí na mnoha faktorech (schválení Dohody o partnerství, OP, zveřejnění specifik OP pro výběr 
projektů ITI, délka hodnocení programových rámců ze strany ŘO atd.) a bude se časem zpřesňovat.  

 



Implementační část ISg ITI OA 21+ 

 

Implementační část ISg21+ 

• Metodická témata k dořešení s MMR-ORP a ŘO: 
• Kritéria pro výběr projektů do programových rámců 
• Zásobník strategických projektů v programovém rámci (% 

nad alokaci programového rámce, stop v individuální výzvě) 
• Aktualizace seznamu strategických projektů v programovém 

rámci (postupy, frekvence) 
• Respektování souladu strategického projektu s ISg ze strany 

ŘO (podmínky vydávání souladu/nesouladu) 
• „spící projekty“ v programovém rámci 

 



 

Usnesení pracovní skupiny 

Pracovní skupina PS2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky : 

• bere na vědomí 

předloženou verzi Koncepční části integrované strategie Olomoucké 
aglomerace na období 2021 – 2027 a termín pro předložení připomínek do 
10. 9. 2021 

a  

po zapracování připomínek doporučuje ŘV ITI OA schválení koncepční části 
ISg 2021+ 

Usnesení PS 



Děkuji 
za pozornost 

Ondřej Lakomý 


