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Zápis z jednání pracovní skupiny č. 2 „Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní 

ekonomiky“ ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu strategie ITI OA 2021-

2027 

Čas a místo: 2. 9. 2021 v 10:00 hod., Magistrát města Olomouce  

Přítomni (bez titulů):   

 Město Olomouc: Ondřej Lakomý, Aleš Martinec, Dušan Struna, Lenka Havránek Malenková, 

Vlastimil Mikulášek, Eliška Horňáčková, Denisa Válková 

 Ekotoxa, s.r.o.: Jiří Jedlička  

 Členové PS: Dušan Struna (na základě pověření zastupuje Zdenka Bogoče), Jitka Vystavělová, 

Ondřej Vlček, Jitka Janečková Moťková, Jitka Janečková Moťková (na základě pověření 

zastupuje Helenu Chalánkovou), Veronika Pudelová Voltnerová, Hana Marešová, Jiří Kraus, 

Tomáš Dostál, Jiří Langer 

 

Program: 

 Usnášeníschopnost pracovní skupiny, volba ověřovatele zápisu 

 Pokrok v přípravě ČR na programové období 2021 - 2027 

 Představení aktuální verze koncepční části ISg OA 21+ 

 

Průběh jednání: 

 

1) Úvodní slovo – Ondřej Lakomý 

 Přivítal přítomné a poděkoval za podílení se na Strategii ITI. 

 Kontrola usnášeníschopnosti Pracovní skupiny – bylo konstatováno, že skupina je 

usnášeníschopná 

 Návrh a schválení ověřovatele zápisu – ověřovatelem zápisu byla zvolena – Ing. Veronika 

Pudelová Voltnerová, (PRO: 11; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0; NEHLASOVAL: 0) 

 Představení programu jednání PS 

 

2) Představení změn a novinek v OP TAK a OP JAK – Ondřej Lakomý (viz přiložená prezentace) 

• Bylo informováno o předpokládané finanční alokaci ze strany OP TAK a OP JAK– pro 

všechny ITI se předpokládá částka 1,6 mld. Kč z OP TAK a 1,7 mld. Kč z OP JAK 

• OP JAK – alokace pro Olomouc 300 mil. Kč, první výzvy jsou plánovány na 1.Q 2023 

• OP TAK – alokace pro Olomouc 180 mil. Kč, zatím není nastaven klíč pro rozdělování 

prostředků na projekty 

• Kombinované výzvy – omezení ŘO MPO – minimální velikost projektů pod 10 mil. Kč 

nebudou podpořeny, další podrobnosti se budou nastavovat 

• Další postup: projednání alokací, další příprava integrovaných řešení, bilaterální 

jednání s potenciálními předkladateli 
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3) Aktuality a doplnění v koncepční části strategie ITI OA (viz přiložená prezentace) – Jiří 

Jedlička, Vlastimil Mikulášek, Lenka Havránek Malenková 

• Doplněna vize, vazby problémů a cílů, analýza rizik, finanční alokace pro IROP, vazba na 

strategické dokumenty – vazba na národní a krajské dokumenty byla vytvořena matice 

vztahů. 

• Implementační část – Schválení koncepční části 9/2021, schválení ŘV, RMO, ZMO – 

listopad 2021. 

Dotaz na zpracovatele: 

o Zapracovat možnosti financování v rámci mezinárodních projektů – buď obecně, 

nebo k jednotlivým projektům – doplnit do Koncepční části. 

o Jak se budou vybírat projekty? Bude nějak při výběru projektů zohledněno, zda se 

jedná o síťové či individuální projekty? – Reakce: Bude vytvořena sada výběrových 

kritérií na základě konečných požadavků jednotných OP. 

o Byl vznešen návrh na společné jednání k diskuzi navrhovaných projektů. – Reakce: 

s tímto jednáním se počítá a budou probíhat i individuální jednání. 

 

4) Informace o dalším postupu 

 Projednání kritérií – 10/2021 – 1/2022, ŘV, RMO (podmíněno zveřejněním specifik pro 

projekty ITI z jednotlivých OP) 

 Návrh usnesení pracovní skupiny: 

 

Hlasování pracovní skupiny:  

PS2/2021/5 

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+ 

 

Zapsal: Jiří Jedlička 

ve spolupráci s dalšími členy týmu 

 

Přílohy: 

Prezentace 

Prezenční listina 


