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

ekonomiky“ Řídícího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro přípravu strategie 

ITI OA 2021-2027 

 

Čas a místo: 16. 6. 2021 v 10:00 hod., Magistrát města Olomouce  

 

Přítomni (bez titulů):   

 Město Olomouc: Petr Kolář 

 BeePartner a.s.: Daniel Konczyna, Monika Schmidtmeyerová  

 Členové PS:  Dušan Struna (zastupuje na základě pověření Zednka Bogoče), Jakub Navařík, 

Radek Vincour, Ondřej Vlček, Martin Hrubý, Bořivoj Novotný (zastupuje na základě pověření 

Jiřího Šabatu), Pavlína Slepičková (zastupuje na základě pověření Veroniku Pudelovou 

Voltnerovou), Hana Marešová za Českou konferenci rektorů a zároveň zastupuje na základě 

pověření Pavla Banáše, Jiří Kraus, Marek Vaculík 

 

 

Program: 

 Usnášeníschopnost pracovní skupiny, volba ověřovatele zápisu 

 Finanční alokace ITI 

 Programové rámce 

 Integrované rysy strategie 

 TIŘ a ÚIŘ v rámci koncepční části strategie ITI OA 

 Informace o dalším postupu 

 

 

Průběh jednání: 

 

1) Úvodní slovo – Petr Kolář 

 

 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 byl zvolen – Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D. (PRO: 11; PROTI: 0; ZDRŽEL: 0;  NESOUHLASIL: 0) 

 Představení programu jednání PS 

 

2) Finanční alokace aktivit OP TAK a OP JAK – Petr Kolář (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 1,2 mld. Kč z OP JAK 

• OP JAK – očekávaní aktualizace během 14 dní, první výzvy jsou plánovány na 2.pol 

2022 až 1.pol 2023 
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• Oba operační programy budou zaslány na Komisi v průběhu května, zapracování 

připomínek proběhne v září 

 

Diskuse k tomuto bodu: 

o Přerov: V minulosti byl problém čerpat finanční prostředky, vychází 

žádost o navýšení finančních prostředků na základě průzkumu žadatelů? 

o P. Kolář: Ano, přesně tak, průzkumy byly provedeny. 

 

3) Programové rámce – Petr Kolář 

 

• Byly představeny základní informace o předpokládaných programových rámcích 

• Dříve se jednalo o akční plán strategie 

• Každý operační program bude mít vlastní programový rámec 

• PR budou zahrnovat finanční plán, indikátory, harmonogram a popis projektu a 

konkrétní výčet projektů dle alokace relevantních OP (podrobněji viz přiložená 

prezentace) 

 

4) Integrované rysy Strategie – Petr Kolář 

 

• Byl představen návrh Tematických integrovaných řešení ze strany ODP – tj. 9 TIŘ 

• Byla představena logika tvorby TIŘ a územních integrovaných řešení (ÚIŘ) ze strany 

ODP 

• Pracovní skupina byla seznámena s pracovními prioritami stakeholderů dle vztahu 

opatření a ÚIŘ 

• Byly představeny možné přístupy k územním integrovaným řešením 

 

5) Tematická a územní integrovaná řešení v rámci koncepční části strategie ITI OA  (viz přiložená 

prezentace) – Daniel Konczyna 

 

• Prezentace navazovala na předchozí část prezentace p. Koláře týkající se integrovaných 

řešení, proto byly zdůrazněny pouze některé aspekty 

• Byla představena integrovanost na úrovni opatření – tj. koincidenční matice 

• Dále byla představena TIŘ pro PS2 a ÚIŘ dle absorpční kapacity 

 

Diskuse k tomuto bodu: 

o ICOK: Propojení témat, která se odrážejí v ITI i v RIS3, komunikace jde 

přes ICOK. 

o Integrovaná řešení jako nejdůležitější nástroj. 

o Přerov: Jací žadatelé se předpokládají v oboru optika? P.Kolář: Univerzita 

Palackého, HELLA (vznik vědecko-výzkumného pracoviště), HV Plasma 

(vazba na Hellu a Univerzitu Palackého), Meopta (není jistá realizace). 

o CzechInvest: Podán návrh na projednání biomedicíny.  

Univerzita Palackého: Univerzita má projekty ve vazbě na biomedicínu – 

je tam propojená, není pouze explicitně uvedena. Pokud by byla potřeba, 

v regionu je možné ji vyčlenit. Upozorňujeme, že v návrhu tematicky 

integrovaných řešením nevidíme prostor pro rozvoj pokročilých 
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materiálů. Doporučujeme zařadit toto téma pod tematické integrované 

řešení a případně vytvořit jedno integrované řešení Telemedicína-optika-

pokročilé materiály.   

 

6) Informace o dalším postupu 

 

Hlasování pracovní skupiny:  

PS2/2021/4 

Pracovní skupina PS2 Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky:  

 bere na vědomí 

logický rámec přípravy integrovaných řešení 

a 

 doporučuje 

 projednání územních a tematických integrovaných řešení na příštím jednání PS 

PRO: 11  PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0  NEHLASOVAL: 0 

 

 

Zapsal: Monika Schmidtmeyerová 

ve spolupráci s dalšími členy týmu 

 

Přílohy: 

Prezentace 

Prezenční listina 

 

V Olomouci dne 16. 6. 2021 

         Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.

                   ověřovatel zápisu  

 

 

 

 

                           Bc. Petr Kolář  

                tematický koordinátor ITI OA  

 


