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Zápis z 20. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2021 - 2027 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ  DATUM 

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  Magistrát města Olomouce, velký 
zasedací sál (Hynaisova 10) 

15. 2. 2023 
11:30 – 15:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 
Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 (Služby infrastruktury 
OP TAK), č. 17 (Plnicí a dobíjecí stanice IROP), č. 18 (Telematika IROP), č. 20 (DMS OP 
JAK) a č. 22 (ITS II OPD) 
 

2) Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace 
 

3) Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace 
 

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod) 
 

4) Vyhlášení výzev č. 13 (Zvýšení kvality veřejného prostoru IROP), č. 14 (Památky IROP), č. 
16 (Cestovní ruch IROP), č. 19 (Terminály IROP) a č. 28 (Knihovny II IROP) nositele ITI OA 
pro předkládání strategických projektů do programových rámců v rámci Integrované územní 
strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 
 
5) Aktualizace integrovaných řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-
2027 
 
6) Různé. 

 
Zástupce předsedy Ing. Otakar Bačák zahájil jednání ŘV ITI. Na úvod byla odsouhlasena změna 

návrhu programu jednání. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 22 z 25 členů je 

přítomno, z toho 1 člen bez hlasovacího práva, tudíž je ŘV usnášeníschopný. 
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1. Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 (Služby 
infrastruktury OP TAK), č. 17 (Plnicí a dobíjecí stanice IROP), č. 18 
(Telematika IROP), č. 20 (DMS OP JAK) a č. 22 (ITS II OPD) 

 

Ing. Bačák předal slovo Bc. Lakomému a Mgr. Kladivovi, tematickým koordinátorům, aby členy 

provedli hodnocením strategických projektů v rámci výzev č. 11, 17, 18, 20 a č. 22. 

 

Výzva č. 11 – Služby infrastruktury 

Bc. Lakomý na úvod sdělil, že od Ministerstva průmyslu a obchodu obdržel informaci, že v rámci 
aktivity poskytování služeb nebude dotace 50 % ale 75 %, tuto skutečnost promítl do prezentace. 

11. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
19. 1. 2023 v rámci opatření 1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských 
inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků 
výzkumu. Alokace výzvy bude upřesněna na základě jednání s MPO a ITI ČR.  

Do výzvy bylo předloženo celkem 7 strategických projektů za 606,37 mil. Kč dotačních prostředků.  

Do výzvy č. 11 Služby infrastruktury byly předloženy následující projektové záměry: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Envelopa II - Blok-E VTP UP 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

100 000 000 

Innovation Business Development 
Inovační centrum 

Olomouckého kraje 
22 500 000 

Advanced Materials Analytics 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

69 000 000 

 Kreativní centrum Olomouc Olomoucký kraj 210 235 000 

Rozvoj digitálního inovačního hubu 

DIGI2Health 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

15 930 261 

Rozvoj Centra inovací a transferu 

technologií UP 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

12 704 879 

Vybudování centra pro podporu a rozvoj 

inovačních a vývojových aktivit MSP v 

rámci OA 

Fakultní nemocnice 

Olomouc 
176 000 000 

Celkem 606 370 140 
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Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 11 – Služby infrastruktury 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Ondřej Lakomý, provedl hodnocení formálních náležitostí 
předložených projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k 
přepracování. 
 
2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 3: VĚDA A VÝZKUM na svém jednání 
dne 9. 2. 2023. U projektového záměru Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních  
a vývojových aktivit MSP v rámci OA (žadatel Fakultní nemocnice Olomouc) bylo členy pracovní 
skupiny navrženo v rámci hodnocení přijatelnosti „NE“ u kritéria 2.1C Projekt přispívá k plnění 
minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA. Předkladatel projekt 
navázal na chybné tematicky integrované řešení TIŘ3 Excelence v oboru telemedicína. Výzvou 
byla stanovena vazba na TIŘ1 Podpora inovačního podnikání. Sekretariát nositele ITI OA navrhl 
vrácení projektového záměru Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových 
aktivit MSP v rámci OA (žadatel Fakultní nemocnice Olomouc) k přepracování, se stanovením 
data opětovné finalizace do 24. 2. 2023. 

Zbývající projektové záměry členové pracovní skupiny hodnotili kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektů na seznam 
strategických projektů programového rámce.  

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 

Název projektu 

Hodnocení 

formálních 

náležitostí 

(TK) 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro 

zařazení na 

seznam SP v PR 

(ANO / NE) 

Envelopa II - Blok-E VTP UP ANO ANO ANO 

Innovation Business 

Development 
ANO ANO ANO 

Advanced Materials Analytics ANO ANO ANO 

 Kreativní centrum Olomouc ANO ANO ANO 

Rozvoj digitálního inovačního 

hubu DIGI2Health 
ANO ANO ANO 

Rozvoj Centra inovací a 

transferu technologií UP 
ANO ANO ANO 

Vybudování centra pro podporu 

a rozvoj inovačních a vývojových 

aktivit MSP v rámci OA 

ANO NE NE 
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3/ Věcné hodnocení 

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS3: Věda a výzkum přistoupil ŘV 
ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektů: 

Projekt č. 1 – Envelopa II - Blok-E VTP UP 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 2 
Předkladatel doložil územní 

rozhodnutí s nabytím právní moci.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projektový záměr je součástí ÚIŘ11 

Věda, výzkum, inovace. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti.  

 Návrh na celkový počet bodů 17  

 

Projekt č. 2 – Innovation Business Development 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Nerelevantní, nejedná se o stavební 

projekt.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projektový záměr je součástí ÚIŘ11 

Věda, výzkum, inovace. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti.  

 Návrh na celkový počet bodů 27  

 

Projekt č. 3 – Advanced Materials Analytics 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 
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3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Nerelevantní, nejedná se o stavební 

projekt. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projektový záměr je součástí ÚIŘ11 

Věda, výzkum, inovace. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti.  

 Návrh na celkový počet bodů 27  

Projekt č. 4 – Kreativní centrum Olomouc 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Projekt je ve fázi přípravy podkladů 

pro výběr zpracovatele studie na 

celý objekt Hanáckých kasáren.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 Projekt není součástí ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

 Návrh na celkový počet bodů 5  

Projekt č. 5 – Rozvoj digitálního inovačního hubu DIGI2Health 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Nerelevantní, nejedná se o stavební 

projekt. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projektový záměr je součástí ÚIŘ11 

Věda, výzkum, inovace. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti.  

 Návrh na celkový počet bodů 27  
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Projekt č. 6 – Rozvoj Centra inovací a transferu technologií UP 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 12 
Nerelevantní, nejedná se o stavební 

projekt. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projektový záměr je součástí ÚIŘ11 

Věda, výzkum, inovace. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti.  

 Návrh na celkový počet bodů 27  

Návrh bodového hodnocení po přepracování projektu č. 7 – Vybudování centra pro podporu a 
rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 5 
Předkladatel doložil smlouvu na 

zpracování DSP. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projektový záměr je součástí ÚIŘ11 

Věda, výzkum, inovace. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

0 
Projektový záměr byl vrácen při 

hodnocení přijatelnosti.  

 Návrh na celkový počet bodů 15  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 1.1.2 Výstavba a rozvoj 
vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských 
inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu. 

Základní alokace 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR* 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Innovation Business 

Development 
Inovační centrum 

Olomouckého kraje 
22 500 000 27 
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2. 

Advanced Materials 

Analytics 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

69 000 000 27 

3. 

Rozvoj digitálního 

inovačního hubu 

DIGI2Health 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

15 930 261 27 

4. 
 Rozvoj Centra inovací a 

transferu technologií UP 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

12 704 879 27 

5. 
Envelopa II - Blok-E VTP UP 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

100 000 000 17 

7. ** 

Vybudování centra pro 

podporu a rozvoj inovačních 

a vývojových aktivit MSP v 

rámci OA 

Fakultní nemocnice 

Olomouc 
176 000 000 15 

Zásobník projektů OP TAK 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR* 

(Kč) 
Počet bodů 

6. Kreativní centrum Olomouc Olomoucký kraj 210 235 000 5 

 Celkem 606 370 140  

 Základní alokace 396 135 140  

 Alokace zásobníku projektů 210 235 000  

* Míra podpory EFRR byla stanovena na 75% CZV, tedy rozdílně oproti výzvě, v případě projektů směřujících do aktivity 

poskytování služeb, a to na základě informace od ŘO OP TAK ze dne 6. 2. 2023 

** U projektu č. 7 je uveden návrh počtu bodů v případě opravy projektového záměru a opětovného podání 

předkladatelem 

Seznam projektů programového rámce ITI OP TAK byl dle požadavku ŘO rozdělen na projekty 
základní alokace (bezprostředně způsobilé pro přípravu žádosti) a zásobník (nižší stupeň 
připravenosti). Projekt Kreativní centrum Olomouc byl zařazen do zásobníků projektů z důvodu 
jeho nízké připravenosti. Předkladatel aktuálně připravuje podklady pro výběr zpracovatele studie 
na celý objekt, časový odhad od března do května 2023. Pro přechod na seznam základní 
alokace nebude nutná revize programového rámce, bude však nutné splnit podmínky minimální 
připravenosti.  

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 1.1.2 integrované strategie 
rozhodoval o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného hodnocení. V případě 
shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí datum a čas podání projektového záměru ve webové 
aplikaci nositele ITI Olomoucké aglomerace.  

Innovation Business Development 03.02.2023 9:16 
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Advanced Materials Analytics 03.02.2023 10:04 

Rozvoj digitálního inovačního hubu DIGI2Health 03.02.2023 12:52 

Rozvoj Centra inovací a transferu technologií UP 03.02.2023 12:53 

 

Sekretariát nositele ITI předpokládal předložení programového rámce OP TAK na jednání 
zastupitelstva v březnu 2023. Z následujících důvodů dojde k předložení a finálnímu schválení 
programového rámce OP TAK na jednání zastupitelstva v červnu 2023:  

 není vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií 
využívajících nástroj ITI v programovém období 2021-2027 pro OP TAK  

 v IKSP21+ není možné výzvu připravit, 

 aktuálně probíhá vyjednávání podmínek pro minimální připravenost projektů s ŘO OP TAK, kdy ŘO 
OP TAK stanovil vyšší stupeň připravenosti, než dlouhodobě avizoval,  

 není vyjasněna interní alokace mezi jednotlivými ITI,  

 nejsou známy přesné míry podpory pro jednotlivé aktivity, a to zejména s ohledem na novelizaci 
unijní legislativy - nařízení Komise (EU) č. 651/2014 o blokových výjimkách (GBER). 

 

Výzva č. 17 – Dobíjecí stanice  

17. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
2. 1. 2023 s celkovou alokací 44 580 247,- Kč, což je zároveň veškerá alokace určená pro danou 
aktivitu. 

Do výzvy byl předložen celkem 1 strategický projekt:   

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Výstavba dobíjecích stanic pro bezemisní 
vozidla MHD 

Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s. 

44 580 247,- Kč 

Celkem 44 580 247,- Kč 

 
 
Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 17 – Dobíjecí stanice  

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Příslušný tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí 
předloženého projektového záměru - ve všech kritériích bylo navrženo hodnocení „ANO“.  

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 4: MOBILITA na svém jednání dne  
8. 2. 2023. Členové pracovní skupiny hodnotili předložený projekt kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektu na seznam 
strategických projektů programového rámce.   

Po provedeném hodnocení 

formálních náležitostí a kritérií 

přijatelnosti byl návrh seznamu 

Hodnocení 

formálních 

náležitostí 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro 

zařazení na 

seznam SP v PR 
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strategických projektů pro 

jednání Řídicího výboru ITI 

Olomoucké aglomerace 

následující:Název projektu 

(TK) (ANO / NE) 

Výstavba dobíjecích stanic pro 
bezemisní vozidla MHD 

ANO ANO ANO 

 

3/ Věcné hodnocení 

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS4: Mobilita přistoupil ŘV ITI OA 
k věcnému hodnocení předložených projektů: 

- podle počtu získaných bodů v rámci věcného hodnocení 

V případě shodného počtu bodů bude o pořadí rozhodovat: 

- datum a čas podání projektového záměru do webové aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy 
nositele ITI. 

Projekt – Výstavba dobíjecích stanic pro bezemisní vozidla MHD 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 

Připravenost projektu 0 

Předkladatel nedoložil přílohy 

k posouzení připravenosti 

projektu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

Integrovanost - projekt je v přímé vazbě na 

nákup bezemisních vozidel realizovaný 

prostřednictvím ITI OA 

3 

Projekt je bezprostředně 

integrován s nákupem 

bezemisních vozidel. 

 Návrh na celkový počet bodů 18  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.2 Modernizace vozového parku a 
doprovodné infrastruktury (aktivita Dobíjecí stanice): 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 
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1. 
Výstavba dobíjecích 
stanic pro bezemisní 
vozidla MHD 

Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. 44 580 247,- Kč 18 

 Celkem 44 580 247,- Kč  

 Alokace opatření 44 580 247,- Kč  

 Rozdíl 0  
Zeleně uvedený projekt spadá do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít rezervovanou 
alokaci v požadované výši.  

Předložený projekt současně plní monitorovací indikátory stanovené ŘO IROP stanovený 
monitorovací indikátor (Infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)). 

 

Výzva č. 18 – Telematika pro veřejnou dopravu (IROP) 

18. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
2. 1. 2023 s celkovou alokací 62 412 346,- Kč,- Kč, což je zároveň veškerá alokace určená pro 
danou aktivitu. Do výzvy bylo předloženo celkem 6 strategických projektů (seřazeny dle data  
a času finalizace): 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Bezhotovostní platba jízdného ve vozidlech 
MHD  

Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. 

                                                         
12 750 000,00 Kč   

Modernizace systému preference vozidel 
MHD 

Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. 

                                                         
25 500 000,00 Kč   

Modernizace systému inteligentních zastávek Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. 

                                                         
25 500 000,00 Kč   

Radiová síť pro datovou a hlasovou 
komunikaci 

Dopravní podnik 
města Olomouce, a.s. 

                                                         
25 500 000,00 Kč   

Inteligentní zastávky MHD v Prostějově Statutární město 
Prostějov 

                                                         
25 500 000,00 Kč   

Inteligentní autobusové zastávky v Přerově Statutární město 
Přerov 

                                                         
15 725 000,00 Kč   

Celkem 130 475 000,00 Kč   

 
Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 18 – Telematika ve 
veřejné dopravě 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Příslušný tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí 
předložených projektových záměrů. U všech projektů a ve všech kritériích bylo navrženo 
hodnocení „ANO“.  

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 4: MOBILITA na svém jednání dne  
8. 2. 2023. Členové pracovní skupiny hodnotili předložené projekty kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterými doporučili zařazení projektů na seznam 
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strategických projektů programového rámce.  

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 

Název projektu 

Hodnocení 

formálních 

náležitostí 

(TK) 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro 

zařazení na 

seznam SP v PR 

(ANO / NE) 

Bezhotovostní platba jízdného ve 
vozidlech MHD  

ANO ANO ANO 

Modernizace systému preference 
vozidel MHD 

ANO ANO ANO 

Modernizace systému inteligentních 
zastávek 

ANO ANO ANO 

Radiová síť pro datovou a hlasovou 
komunikaci 

ANO ANO ANO 

Inteligentní zastávky MHD v 
Prostějově 

ANO ANO ANO 

Inteligentní autobusové zastávky v 
Přerově 

ANO ANO ANO 

 

3/ Věcné hodnocení 

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS4: Mobilita přistoupil ŘV ITI OA 
k věcnému hodnocení předložených projektů: 

- podle počtu získaných bodů v rámci věcného hodnocení 

V případě shodného počtu bodů bude o pořadí rozhodovat: 

- datum a čas podání projektového záměru do webové aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy 
nositele ITI. 

Projekt – Bezhotovostní platba jízdného ve vozidlech MHD 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Předkladatel v sekci „popis 

projektu“ řádně nezdůvodnil 

připravenost projektu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 
5 

Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 
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výzvou 

 Návrh na celkový počet bodů 15  

Projekt – Modernizace systému preference vozidel MHD 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Předkladatel v sekci „popis 

projektu“ řádně nezdůvodnil 

připravenost projektu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 15  

Projekt – Modernizace systému inteligentních zastávek 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Předkladatel v sekci „popis 

projektu“ řádně nezdůvodnil 

připravenost projektu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 15  

Projekt – Radiová síť pro datovou a hlasovou komunikaci 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 

O
b

e
c

n
á
 

k
ri
t

é
ri a
 

Připravenost projektu 0 
Předkladatel v sekci „popis 

projektu“ řádně nezdůvodnil 
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připravenost projektu. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 15  

Projekt – Inteligentní zastávky MHD v Prostějově 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Pro projekt prozatím nejsou 

vydána příslušná rozhodnutí 

(územní souhlas apod.). 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 15  

Projekt – Inteligentní autobusové zastávky v Přerově 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 Připravenost projektu 0 

Pro projekt prozatím nejsou 

vydána příslušná rozhodnutí 

(územní souhlas apod.). 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ1 

Olomouc dle tabulky schválené 

na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 15  
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Vzhledem ke stejnému počtu dosažených bodů jsou projekty řazeny dle data a času předložení 
(viz tabulka): 

Název projektu Datum a čas finalizace 
PZ 

Bezhotovostní platba jízdného ve vozidlech MHD  6.1.2023 10:20:12 

Modernizace systému preference vozidel MHD 6.1.2023 10:30:01 

Modernizace systému inteligentních zastávek 6.1.2023 10:37:39 

Radiová síť pro datovou a hlasovou komunikaci 9.1.2023 13:53:10 

Inteligentní zastávky MHD v Prostějově 17.1.2023 9:26:52 

Inteligentní autobusové zastávky v Přerově 18.1.2023 9:58:11 

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.2 Modernizace vozového parku a 
doprovodné infrastruktury (pro aktivitu „Telematika ve veřejné dopravě“): 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 

Počet 

bodů 

1. 

Bezhotovostní platba 

jízdného ve vozidlech MHD  

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

 12 750 000,00 Kč   

15 

2. 

Modernizace systému 

preference vozidel MHD 

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

 25 500 000,00 Kč   

15 

3. 

Modernizace systému 

inteligentních zastávek 

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

 25 500 

000  

24 162 346 

15 

1 337 654 

4.* 

Radiová síť pro datovou a 

hlasovou komunikaci 

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

                                                         

25 500 

000  

8 113 950 

15 

17 386 050 

5. 

Inteligentní zastávky MHD 

v Prostějově 

Statutární město 

Prostějov 

                                                         

25 500 000,00 Kč   
15 

6. 

Inteligentní autobusové 

zastávky v Přerově 

Statutární město 

Přerov 

                                                         

15 725 000,00 Kč   
15 

 Celkem 130 475 000  

 Alokace opatření 2.1.2 62 412 346    

 V opatření 2.1.2 zbývá -68 062 654  
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*Označené projekty jsou duplicitně předloženy v individuální výzvě IROP. Sekretariát ŘV ITI OA zároveň navrhuje 
dotčené žadatele oslovit s žádostí o vyjádření se k potenciálním duplicitám. 

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít rezervovanou 
alokaci v požadované výši.  

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 130% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny v programovém rámci, 
nicméně jim bude vydán soulad s integrovanou strategií až v případě uvolnění alokace. Soulad s integrovanou strategií 
se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že projekty uvedené v programovém rámci nemohou 
žádat v individuálních výzvách. 

Červeně uvedené projekty přesahují 130% alokace opatření a nemohou být uvedeny na seznamu strategických 
projektů v programovém rámci. O zařazení na seznam se mohou ucházet při případné aktualizaci programového 
rámce.   

V případě odstoupení projektu č. 4, který je současně předložen v individuální výzvě IROP, 
se uvolní alokace na další projekt v pořadí. Nositel ITI OA současně vyjednává s nositelem 
prvního projektu o jeho předložení do individuální výzvy. To by spolu s očekávanými 
úsporami umožnilo podporu všech projektů ze seznamu. 

Předložené projekty plní monitorovací indikátory stanovené ŘO IROP stanovený monitorovací 
indikátor (Města a regiony se zavedenými inteligentními systémy). 

 

Výzva č. 20 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

20. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
19. 1. 2023 s celkovou alokací 380 mil. Kč CZV, což je zároveň alokace opatření 1.1.1 Rozvoj 
kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé 
mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. 

Do výzvy bylo předloženo celkem 7 strategických projektů za 456 mil. Kč celkových způsobilých 
nákladů. Alokace výzvy byla naplněna ze 120 % alokace opatření.  
 
Do výzvy č. 20 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce byly předloženy následující projektové 
záměry: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet CZV 

Hydrodynamické stroje pro chytrou 

energetiku 

CENTRUM 

HYDRAULICKÉHO 

VÝZKUMU spol. s 

r.o. 

76 000 000 

Interdisciplinární přístupy pro vývoj a 

aplikace nových materiálů v průmyslové, 

zemědělské a medicinské praxi 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

63 750 000 

Interdisciplinární přístupy k prevenci a 

diagnostice virových onemocnění 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

63 750 000 

 Komplexní výzkum a podpora rozvoje 

kulturních a kreativních průmyslů v 

Univerzita 

Palackého 
35 000 000 
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Olomoucké aglomeraci v Olomouci 

Optické technologie 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

68 750 000 

Nové technologie pro digitální zdravotnictví 
Fakultní nemocnice 

Olomouc 
80 000 000 

Interdisciplinární přístupy pro vývoj a 

aplikace nových materiálů v medicínské 

praxi - Nové omické technologie 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

68 750 000 

Celkem 456 000 000 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 20  – Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Ondřej Lakomý, provedl hodnocení formálních náležitostí 
předložených projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k 
přepracování. 

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 3: VĚDA A VÝZKUM na svém jednání 
dne 9. 2. 2023. Členové pracovní skupiny hodnotili předložené projekty kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučují zařazení projektů na seznam 
strategických projektů programového rámce.   

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 

Název projektu 

Hodnocení 

formálních 

náležitostí 

(TK) 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro 

zařazení na 

seznam SP v PR 

(ANO / NE) 

Hydrodynamické stroje pro chytrou 

energetiku 
ANO ANO ANO 

Interdisciplinární přístupy pro vývoj a 

aplikace nových materiálů v 

průmyslové, zemědělské a 

medicinské praxi 

ANO ANO ANO 

Interdisciplinární přístupy k prevenci a 

diagnostice virových onemocnění 
ANO ANO ANO 

 Komplexní výzkum a podpora 

rozvoje kulturních a kreativních 
ANO ANO ANO 
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průmyslů v Olomoucké aglomeraci 

Optické technologie ANO ANO ANO 

Nové technologie pro digitální 

zdravotnictví 
ANO ANO ANO 

Interdisciplinární přístupy pro vývoj a 

aplikace nových materiálů v 

medicínské praxi - Nové omické 

technologie 

ANO ANO ANO 

 

3/ Věcné hodnocení 

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS3: Věda a výzkum přistoupil ŘV 
ITI OA k věcnému hodnocení předložených projektů: 

Projekt č. 1 – Hydrodynamické stroje pro chytrou energetiku 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení UIŘ11 
0 Projekt není součástí ÚIŘ11. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Počet výsledků aplikovaného výzkumu v 

národní databázi RIV za období 2014-2020 
1 

Předkladatel v daném období 

vytvořil svou VaV  činností 22 

výsledků aplikovaného výzkumu. 

V období 2014-2020 předkladatel získal svou 

vědeckovýzkumnou činností min. 1 patent 
2 

Předkladatel v daném období získal 

svou VaV činností 3 petenty.   

 Návrh na celkový počet bodů 8  

Projekt č. 2 – Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v průmyslové, 
zemědělské a medicinské praxi 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á

 

k
ri
té

ri
a

 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení UIŘ11 
10 Projekt je součástí ÚIŘ11. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 
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3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Počet výsledků aplikovaného výzkumu v 

národní databázi RIV za období 2014-2020 
2 

Předkladatel v daném období 

vytvořil svou VaV  činností 498 

výsledků aplikovaného výzkumu 

V období 2014-2020 předkladatel získal svou 

vědeckovýzkumnou činností min. 1 patent 
2 

Předkladatel v daném období získal 

svou VaV činností 155 patentů. 

 Návrh na celkový počet bodů 19  

Projekt č. 3 – Interdisciplinární přístupy k prevenci a diagnostice virových onemocnění 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení UIŘ11 
10 Projekt je součástí ÚIŘ11. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Počet výsledků aplikovaného výzkumu v 

národní databázi RIV za období 2014-2020 
2 

Předkladatel v daném období 

vytvořil svou VaV  činností 498 

výsledků aplikovaného výzkumu 

V období 2014-2020 předkladatel získal svou 

vědeckovýzkumnou činností min. 1 patent 
2 

Předkladatel v daném období získal 

svou VaV činností 155 patentů. 

 Návrh na celkový počet bodů 19  

Projekt č. 4 – Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v 
Olomoucké aglomeraci 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení UIŘ11 
10 Projekt je součástí ÚIŘ11. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Počet výsledků aplikovaného výzkumu v 

národní databázi RIV za období 2014-2020 
2 

Předkladatel v daném období 

vytvořil svou VaV  činností 498 

výsledků aplikovaného výzkumu 

V období 2014-2020 předkladatel získal svou 

vědeckovýzkumnou činností min. 1 patent 
2 

Předkladatel v daném období získal 

svou VaV činností 155 patentů. 

 Návrh na celkový počet bodů 19  
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Projekt č. 5 – Optické technologie 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení UIŘ11 
10 Projekt je součástí ÚIŘ11. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Počet výsledků aplikovaného výzkumu v 

národní databázi RIV za období 2014-2020 
2 

Předkladatel v daném období 

vytvořil svou VaV  činností 498 

výsledků aplikovaného výzkumu 

V období 2014-2020 předkladatel získal svou 

vědeckovýzkumnou činností min. 1 patent 
2 

Předkladatel v daném období získal 

svou VaV činností 155 patentů. 

 Návrh na celkový počet bodů 19  

Projekt č. 6 – Nové technologie pro digitální zdravotnictví 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení UIŘ11 
10 Projekt je součástí ÚIŘ11. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Počet výsledků aplikovaného výzkumu v 

národní databázi RIV za období 2014-2020 
0 

Předkladatel v daném období 

nevytvořil žádný výsledek 

aplikovaného výzkumu.   

V období 2014-2020 předkladatel získal svou 

vědeckovýzkumnou činností min. 1 patent 
0 

Předkladatel v daném období 

nezískal svou VaV činností patent.  

 Návrh na celkový počet bodů 15  

Projekt č. 7 – Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi - 
Nové omické technologie 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 

O
b

e
c

n
á
 

k
ri
t

é
ri a
 Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení UIŘ11 
10 Projekt je součástí ÚIŘ11. 
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Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 

Projektový záměr nebyl vrácen při 

hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti. 

3
B

 S
p
e
c
if
ic

k
á
 

k
ri
té

ri
a

 

Počet výsledků aplikovaného výzkumu v 

národní databázi RIV za období 2014-2020 
2 

Předkladatel v daném období 

vytvořil svou VaV  činností 498 

výsledků aplikovaného výzkumu 

V období 2014-2020 předkladatel získal svou 

vědeckovýzkumnou činností min. 1 patent 
2 

Předkladatel v daném období získal 

svou VaV činností 155 patentů. 

 Návrh na celkový počet bodů 19  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 1.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, 
navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce 
výzkumných organizací s aplikační sférou. 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet CZV 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Interdisciplinární přístupy pro 

vývoj a aplikace nových 

materiálů v průmyslové, 

zemědělské a medicinské 

praxi 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

63 750 000 19 

2. 

Interdisciplinární přístupy k 

prevenci a diagnostice 

virových onemocnění 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

63 750 000 19 

3. 

Komplexní výzkum a 

podpora rozvoje kulturních a 

kreativních průmyslů v 

Olomoucké aglomeraci 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

35 000 000 19 

4. Optické technologie 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

68 750 000 19 

5. 

Interdisciplinární přístupy pro 

vývoj a aplikace nových 

materiálů v medicínské praxi 

- Nové omické technologie 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

68 750 000 19 

6. 

Nové technologie pro 

digitální zdravotnictví 
Fakultní nemocnice 

Olomouc 
80 000 000 15 
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7.  

Centrum hydraulického 

výzkumu 

CENTRUM 

HYDRAULICKÉHO 

VÝZKUMU spol. s 

r.o. 

76 000 000 8 

 Celkem 456 000 000  

 Alokace opatření 1.1.1 380 000 000  

 120% alokace opatření 1.1.1 456 000 000  

 

Dle vyjádření ŘO MŠMT je možné vydat vyjádření o souladu s integrovanou strategií do  
120 % alokace pro dané ITI, tedy do 456 mil. Kč. V případě, že projekty do 120 % budou 
hodnoceny ze strany ŘO MŠMT kladně, mohou být podpořeny všechny projekty ze 
seznamu.   

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 1.1.1 integrované strategie 
rozhoduje o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného hodnocení. V případě 
shodného počtu bodů rozhoduje o pořadí datum a čas podání projektového záměru ve webové 
aplikaci nositele ITI Olomoucké aglomerace.  

Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace 

nových materiálů v průmyslové, zemědělské a 

medicinské praxi 

02.02.2023 18:02 

Interdisciplinární přístupy k prevenci a 

diagnostice virových onemocnění 
02.02.2023 18:24 

Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních 
a kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci 

03.02.2023 8:58 

Optické technologie 03.02.2023 9:52 

Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace 
nových materiálů v medicínské praxi - Nové 
omické technologie 

03.02.2023 14:52 

 

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 1.1.1 integrované strategie 
bylo podáno 7 strategických projektů. Kladně hodnocené projekty naplňují celkovou alokaci 
aktivity dlouhodobé mezisektorové spolupráce na 120 %.  

V koncepční části Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021 – 
2027 jsou definována územní integrovaná řešení, které vychází jak ze vztahu jednotlivých 
opatření z koincidenční matice strategie, tak z aktuální absorpční kapacity v území. V období let 
2019 až 2021 probíhalo podrobné mapování této absorpční kapacity v území, tj. identifikace 
projektů naplňujících předpokládané cíle územních nástrojů pro integrované územní investice. 
Následně ŘV ITI OA projednal finální podobu územních integrovaných řešení (ÚIŘ) Olomoucké 
aglomerace pro programové období 2021-2027 (usnesení 39/2022/09/ŘV14). V oblasti vědy, 
výzkumu a inovací bylo definováno ÚIŘ 11 Věda, výzkum, inovace. Alokace výzvy Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce je 380 mil. Kč CZV, vyjádření o souladu projektu bude vydáno do  
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120 % výše uvedené alokace, tedy do výše 456 mil. Kč. Z této celkové výše 456 mil. Kč bude 
alokována částka 380 mil. Kč pro ÚIŘ11 Věda, výzkum, inovace a 76 mil. Kč pro další výzkumné 
organizace Olomoucké aglomerace. 

Diskuze: 

H. Chalánková vznesla obavu u projektu Optické technologie, kde je hlavním partnerem projektu 
společnost Meopta, ve které nyní probíhají restrukturalizační procesy a prodej společnosti. Může 
to nějak ovlivnit realizace projektu? Bc. Lakomý odpověděl, že v případě potřeby je možné 
partnera projektu vyměnit. Co se týče společnosti Meopta, generální ředitelka se zavázala 
k realizaci projektu i za předpokladu prodeje společnosti, nicméně pokud by přesto partnerství 
nevyšlo, bude se hledat v rámci projektu partner nový. JUDr. Malacka doplnil, že fakticky nový 
majitel Meopty by tímto krokem do budoucna zbytečně omezoval svůj vývoj. Dále na PS 3 Věda a 
výzkum byla tato problematika také diskutována, a to s ohledem na činnost VTP UP, kdy by byla 
možnost zajistit i jiné partnery z řad MSP či jiných velkých společností. Dále s ohledem na 
dlouhodobou tradici aplikačního postupu, tedy výzkum a jeho transfer do praxe, je tento scénář 
nepravděpodobný.   

 

Výzva č. 22 – Dopravní telematika (OPD) 

22. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
20. 1. 2023 s celkovou alokací 74 260 000,- Kč, což umožní rozšířit dosavadní seznam projektů 
v opatření 4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy (OPD) na 150 % 
vyčleněné alokace. 

Do výzvy byl předložen 1 strategický projekt: 
 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Inteligentní dopravní systémy města 

Prostějova (ITS) 

Statutární město 

Prostějov 

16 745 000,- Kč 

Celkem 16 745 000,- Kč 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů výzvy č. 22 – Dopravní telematika 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Příslušný tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí 
předloženého projektového záměru - všech kritériích bylo navrženo hodnocení „ANO“, projekt 
tedy mohl projít do dalších fází hodnocení.  

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 4: MOBILITA na svém jednání dne  
8. 2. 2023. Členové pracovní skupiny hodnotili předložené projekty kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektů na seznam 
strategických projektů programového rámce.   

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 
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Název projektu 

Hodnocení 

formálních 

náležitostí 

(TK) 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro zařazení 

na seznam SP v PR 

(ANO / NE) 

Inteligentní dopravní systémy města 

Prostějova (ITS) 
ANO ANO ANO 

 

3/ Věcné hodnocení  

Po přijetí hodnocení formálních náležitostí a kritérií navržených PS4: Mobilita přistoupil ŘV ITI OA 
k věcnému hodnocení předložených projektů: 

- podle počtu získaných bodů v rámci věcného hodnocení 

V případě shodného počtu bodů bude o pořadí rozhodovat: 

- datum a čas podání projektového záměru do webové aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy 
nositele ITI. 
 

Projekt – Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS) 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

e
c
n
á
 k

ri
té

ri
a

 

Připravenost projektu 0 

Předkladatel nedoložil/nezdůvodnil, 

zda jsou pro potřeby realizace 

projektu vydána příslušná 

rozhodnutí. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

 Návrh na celkový počet bodů 5  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro 
řízení a optimalizaci dopravy 

 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Koordinace křižovatek 

Pražská x Erenburgova a 

Pražská – třída Míru 

(Olomouc) 

Statutární město 

Olomouc 
8 160 000,00 Kč 17 
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2. 

Náměstí Národních 

hrdinů - Havlíčkova - 

koordinovaný tah 

křižovatek, SSZ 

(Olomouc) 

Statutární město 

Olomouc 
25 500 000,00 Kč 17 

3. 
Hraniční ulice 

koordinovaný tah, SSZ 

Statutární město 

Olomouc 
36 720 000,00 Kč 17 

4. 

Rozvoj Dopravního 

informačního centra 

Olomouc 

Statutární město 

Olomouc 
16 830 000,00 Kč 17 

5. 
Detekce obsazenosti 

parkovacích míst 

Statutární město 

Olomouc 
16 830 000,00 Kč 17 

6. 
Modernizace SSZ na 

křižovatkách v Přerově 

Statutární město 

Přerov 
7 310 000,00 Kč 13 

7. * 

Třída Kosmonautů - 

koordinovaný tah, SSZ 

(Olomouc) 

Statutární město 

Olomouc 37 536 000 

37 414 000 

7 
122 000 

8.  

Inteligentní dopravní 

systémy města 

Prostějova (ITS) 

Statutární město 

Prostějov 
16 745 000,- Kč 5 

 Celkem 165 631 000  

 Alokace opatření 148 764 000  

 Rozdíl -16 867 000  

Projekty 1-7 byly předloženy v rámci výzvy č. 10 vyhlášené v rámci stejného opatření.  
 
*Pro projekt č. 7 je do 100% alokace k dispozici max. 37 414 000,-Kč podpory z EU. Rezervu v programovém rámci 
(OPD) lze vytvořit do 150% alokace, tzn. pro projekt č. 7 lze uvést v programovém rámci celou požadovanou částku 37 
536 000,-Kč podpory z EU. 

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít 
rezervovanou alokaci v požadované výši.  

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 150% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny v programovém rámci, 
nicméně jim bude vydán soulad s integrovanou strategií až v případě uvolnění alokace. Soulad s integrovanou strategií 
se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že projekty uvedené v programovém rámci nemohou 
žádat v individuálních výzvách. 

ŘO OPD striktně nestanovil povinnost plnění monitorovacího indikátoru (délka nových nebo 
modernizovaných tramvajových tratí), projekty uvedené v programovém rámci byly s ŘO OPD 
předběžně projednány. 
 
Dále bez dotazů. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       189/2023/02/ŘV20 
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Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 (Služby infrastruktury 
OP TAK), č. 17 (Plnicí a dobíjecí stanice IROP), č. 18 (Telematika IROP), č. 20 (DMS OP JAK) 
a č. 22 (ITS II OPD) 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předložené strategické projekty do výzvy č. 11 (Služby infrastruktury OP TAK), č. 17 (Plnicí  
a dobíjecí stanice IROP), č. 18 (Telematika IROP), č. 20 (DMS OP JAK), č. 22 (ITS II OPD)  
a zpracovanou důvodovou zprávu. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 190/2023/02/ŘV20 – Mgr. Dalibor Horák, Ing. Petr Lysek,  
Mgr. Ivo Slavotínek, JUDr. Michal Malacka.  
Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       190/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby infrastruktury 
OP TAK 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Innovation Business Development“ na seznam strategických projektů, a to do základní alokace 
opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 191/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       191/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby infrastruktury 
OP TAK 
 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 

„Advanced Materials Analytics“ na seznam strategických projektů, a to do základní alokace 

opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 

 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 192/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       192/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby infrastruktury 
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OP TAK 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Rozvoj digitálního inovačního hubu DIGI2Health“ na seznam strategických projektů, a to do 
základní alokace opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 193/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       193/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby infrastruktury 
OP TAK 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Rozvoj Centra inovací a transferu technologií UP“ na seznam strategických projektů, a to do 
základní alokace opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 194/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       194/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby infrastruktury 
OP TAK 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Envelopa II - Blok-E VTP UP“ na seznam strategických projektů, a to do základní alokace 
opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 195/2023/02/ŘV20 – Mgr. Dalibor Horák, Ing. Petr Lysek,  
Mgr. Ivo Slavotínek. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       195/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby infrastruktury 
OP TAK 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
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po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Kreativní centrum Olomouc“ na seznam strategických projektů, a to do zásobníku projektů 
opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       196/2023/02/ŘV20 
Vrácení projektového záměru k přepracování 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vrácení strategického projektu 
„Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci OA“ 
(předkladatel Fakultní nemocnice Olomouc) k přepracování předkladateli 
a  
ukládá 
sekretariátu ŘV ITI: 

- zajistit odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI OA  
a informovat o této skutečnosti předkladatele,  

zajistit předložení upravených podkladů k tomuto projektovému záměru na jednání ŘV ITI OA. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       197/2023/02/ŘV20 
Seznam strategických projektů opatření 1.1.2 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 1.1.2 integrované strategie – Výstavba a rozvoj vědeckotechnických 
parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a 
komercializace výsledků výzkumu. 
 

Základní alokace 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR* 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Innovation Business 

Development 
Inovační centrum 

Olomouckého kraje 
22 500 000 27 

2. 

Advanced Materials 

Analytics 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

69 000 000 27 
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3. 

Rozvoj digitálního 

inovačního hubu 

DIGI2Health 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

15 930 261 27 

4. 
 Rozvoj Centra inovací a 

transferu technologií UP 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

12 704 879 27 

5. 
Envelopa II - Blok-E VTP UP 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

100 000 000 17 

Zásobník projektů OP TAK 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR* 

(Kč) 
Počet bodů 

6. Kreativní centrum Olomouc Olomoucký kraj 210 235 000 5 

 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 198/2023/02/ŘV20 – Ing. Jaroslav Michalík, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       198/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 17 Dobíjecí stanice (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Výstavba dobíjecích stanic pro bezemisní vozidla MHD“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       199/2023/02/ŘV20 
Seznam strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie (aktivita Dobíjecí stanice) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 4.1.2 integrované strategie (v aktivitě Dobíjecí stanice) 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 
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1. 
Výstavba dobíjecích stanic pro 
bezemisní vozidla MHD 

Dopravní podnik 
města Olomouce, 

a.s. 
44 580 247,- Kč 18 

 Celkem 44 580 247,- Kč  

 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 200/2023/02/ŘV20 – Ing. Jaroslav Michalík, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       200/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 
veřejnou dopravu (IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Bezhotovostní platba jízdného ve vozidlech MHD“ na seznam strategických projektů opatření 
4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 201/2023/02/ŘV20 – Ing. Jaroslav Michalík, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro –16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       201/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 
veřejnou dopravu (IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Modernizace systému preference vozidel MHD“ na seznam strategických projektů opatření 
4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 202/2023/02/ŘV20 – Ing. Jaroslav Michalík, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       202/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 
veřejnou dopravu (IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  



 
 

 
30 

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Modernizace systému inteligentních zastávek“ na seznam strategických projektů opatření 
4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 203/2023/02/ŘV20 – Ing. Jaroslav Michalík, Ing. Otakar Bačák, 
Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       203/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 
veřejnou dopravu (IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Radiová síť pro datovou a hlasovou komunikaci“ na seznam strategických projektů opatření 
4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 204/2023/02/ŘV20 – Mgr. Jiří Pospíšil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       204/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 
veřejnou dopravu (IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Inteligentní zastávky MHD v Prostějově“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.2 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 205/2023/02/ŘV20 – Ing. Petr Vrána, Ing. Tomáš Navrátil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 19, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       205/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 
veřejnou dopravu (IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Inteligentní autobusové zastávky v Přerově“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.2 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
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Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       206/2023/02/ŘV20 
Seznam strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie (aktivita Dobíjecí stanice) 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 4.1.2 integrované strategie (v aktivitě Dobíjecí stanice) 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Bezhotovostní platba 

jízdného ve vozidlech 

MHD  

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

 12 750 000,00 Kč   15 

2. 

Modernizace systému 

preference vozidel MHD 

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

 25 500 000,00 Kč   15 

3. 

Modernizace systému 

inteligentních zastávek 

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

 25 500 000,00 Kč   15 

4. 

Radiová síť pro datovou a 

hlasovou komunikaci 

Dopravní podnik 

města Olomouce, 

a.s. 

 25 500 000,00 Kč   15 

5. 

Inteligentní zastávky MHD 

v Prostějově 

Statutární město 

Prostějov 

                                                         

25 500 000,00 Kč   
15 

6. 

Inteligentní autobusové 

zastávky v Přerově 

Statutární město 

Přerov 

                                                         

15 725 000,00 Kč   
15 

 Celkem 130 475 000  

 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 207/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       207/2023/02/ŘV20 
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Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v průmyslové, 
zemědělské a medicinské praxi“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 208/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       208/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Interdisciplinární přístupy k prevenci a diagnostice virových onemocnění“ na seznam 
strategických projektů opatření 1.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP 
JAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 209/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       209/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v Olomoucké 
aglomeraci“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce OP JAK. 

 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 210/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       210/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 
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mezisektorová spolupráce 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Optické technologie“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce OP JAK. 

 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 211/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       211/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v medicínské praxi - Nové 
omické technologie“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce OP JAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 212/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       212/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Nové technologie pro digitální zdravotnictví“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 213/2023/02/ŘV20 – JUDr. Michal Malacka. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       213/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
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po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Centrum hydraulického výzkumu“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       214/2023/02/ŘV20 
Seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 1.1.1 integrované strategie – Rozvoj kapacit výzkumných týmů, 
navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných 
organizací s aplikační sférou 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet CZV 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Interdisciplinární přístupy pro 

vývoj a aplikace nových 

materiálů v průmyslové, 

zemědělské a medicinské 

praxi 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

63 750 000 19 

2. 

Interdisciplinární přístupy k 

prevenci a diagnostice 

virových onemocnění 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

63 750 000 19 

3. 

Komplexní výzkum a 

podpora rozvoje kulturních a 

kreativních průmyslů v 

Olomoucké aglomeraci 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

35 000 000 19 

4. Optické technologie 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

68 750 000 19 

5. 

Interdisciplinární přístupy pro 

vývoj a aplikace nových 

materiálů v medicínské praxi 

- Nové omické technologie 

Univerzita 

Palackého 

v Olomouci 

68 750 000 19 
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6. 

Nové technologie pro 

digitální zdravotnictví 
Fakultní nemocnice 

Olomouc 
80 000 000 15 

7.  

Centrum hydraulického 

výzkumu 

CENTRUM 

HYDRAULICKÉHO 

VÝZKUMU spol. s 

r.o. 

76 000 000 8 

 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 215/2023/02/ŘV20 – Mgr. Jiří Pospíšil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       215/2023/02/ŘV20 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 22 Telematika v dopravě 
(OPD)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS)“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.5 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OPD. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       216/2023/02/ŘV20 
Seznam strategických projektů opatření 4.1.5 integrované strategie  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 4.1.5 integrované strategie (Telematika v dopravě) 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Koordinace křižovatek 

Pražská x Erenburgova a 

Pražská – třída Míru 

(Olomouc) 

Statutární město 

Olomouc 
8 160 000,00 Kč 17 

2. 

Náměstí Národních 

hrdinů - Havlíčkova - 

koordinovaný tah 

křižovatek, SSZ 

(Olomouc) 

Statutární město 

Olomouc 
25 500 000,00 Kč 17 
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3. 
Hraniční ulice 

koordinovaný tah, SSZ 

Statutární město 

Olomouc 
36 720 000,00 Kč 17 

4. 

Rozvoj Dopravního 

informačního centra 

Olomouc 

Statutární město 

Olomouc 
16 830 000,00 Kč 17 

5. 
Detekce obsazenosti 

parkovacích míst 

Statutární město 

Olomouc 
16 830 000,00 Kč 17 

6. 
Modernizace SSZ na 

křižovatkách v Přerově 

Statutární město 

Přerov 
7 310 000,00 Kč 13 

7. 

Třída Kosmonautů - 

koordinovaný tah, SSZ 

(Olomouc) 

Statutární město 

Olomouc 37 536 000,00 Kč 7 

8.  

Inteligentní dopravní 

systémy města 

Prostějova (ITS) 

Statutární město 

Prostějov 
16 745 000,- Kč 5 

 Celkem 165 631 000,00 Kč  

 
 

2. Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace 
 

Zástupce předsedy Ing. Bačák dále předal slovo Ing. Mikuláškovi k prezentaci dalšího bodu 
jednání. Předmětem tohoto bodu bylo schválení Programového rámce OP Doprava ITI 
Olomoucké aglomerace. 

 

Východiska 

Schválení programových rámců v ŘV ITI a zastupitelstvu nositele ITI je obecně podmínkou 
čerpání alokace vyčleněné pro Olomouckou aglomeraci v daném operačním programu. Řídicí 
orgán OP Doprava vyčlenil pro Olomouckou aglomeraci následující alokaci: 

 

Infrastruktura městské drážní dopravy 602 005 191 Kč 

ITS – dopravní telematika 148 764 000 Kč 

Celkem 750 769 191 Kč 

  
Zpracování programového rámce OP Doprava a jeho předložení do monitorovacího systému 
ISKP21+ se řídí pokyny uvedenými ve Výzvě k předkládání žádostí o podporu integrovaných 
územních strategií využívajících nástroj ITI v programovém rámci, v aktuálně platné 3. modifikaci. 
Ve výzvě jsou stanoveny požadavky řídicího orgánu na zpracování zejména: 

- Finančního plánu 

- Plánu indikátorů 
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- Seznamu strategických projektů. 

 

Dále jsou stanoveny specifické požadavky řídicího orgánu nezbytné pro hodnocení/posouzení 
programového rámce. 

Požadavky ŘO OP Doprava na zpracování programových rámců lze shrnout následovně: 

- Finanční plány ITI musí být nastaveny tak, aby do konce roku 2024 bylo zazávazkováno 
minimálně 50 % alokace (podíl EU) dané aglomerace. Za zazávazkování ve smyslu 
tohoto finančního milníku je považováno vydání Schvalovacího protokolu Řídicího orgánu 
OPD (s předpokladem návazného uzavření právního aktu v podobě rámcové smlouvy se 
SFDI nejpozději do 06/2025). 

- Finanční plány ITI musí být nastaveny tak, aby plnily (tedy měly zahrnuto v žádostech o 
platbu schválených ze strany ŘO) v jednotlivých letech minimálně částky stanovené 
výzvou a zároveň celková alokace ITI musí být v souladu s dohodou o rozdělení alokace 
mezi aglomeracemi/metropolitními oblastmi vzniklou během neformálního dialogu s ŘO. 

- Povinné indikátory nejsou stanoveny. 

- Akceptovatelný převis strategických projektů v Seznamu strategických projektů je 50 % 
nad rámec alokace stanované pro ITI OA. 

- Minimální stupeň připravenosti strategických projektů v seznamu: 

 soulad s platným územním plánem 

 součástí výzvy k předkládání integrovaných projektů je požadavek na soulad se 
SUMP. 

 

Průběh přípravy programového rámce pro OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace 

Konzultace strategických projektů s ŘO OPD probíhala průběžně. Během března a dubna 2022 si 
řídicí orgán vyžádal aktualizovanou absorpční kapacitu aglomerací v obou aktivitách (bezemisní 
dopravy a zavádění inteligentních dopravních systémů). Nositel ITI OA ve spolupráci se zástupci 
DPMO a SMOl předložil seznam připravovaných projektů pro obě aktivity s aktualizovanými 
rozpočty a harmonogramy. Následně probíhala další jednání s upřesněním podmínek a parametrů 
strategických projektů, která vyústila ve vyhlášení celkem 3 výzev nositele ITI pro předkládání 
strategických projektů do programových rámců: 

- 9. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců OP Doprava 
Infrastruktura městské drážní dopravy (RSO 2.8) 

- 10. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců OP Doprava ITS - 
dopravní telematika (RSO3.2) 

- 22. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců OP Doprava ITS - 
dopravní telematika II (RSO3.2) 

Výzvy č. 9 a 10 byly vyhlášeny v době od 21. 11. 2022 do 6. 12. 2022 a doplňková výzva č. 22 od 
20. 1. 2023 do 6. 2. 2023. Výsledkem hodnocení projektů na jednání pracovních skupin a ŘV ITI 
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byl seznam strategických projektů seřazených podle počtu získaných bodů, resp. data a času 
podání projektového záměru do webové aplikace nositele ITI.  

Seznam strategických projektů pro opatření 4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a 
příměstské dopravy na drážním principu integrované strategie: 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 

1. 
Tramvajová trať III. etapa - 
Povel  

Statutární město Olomouc         125 417 748,00 Kč   

2. 
Modernizace TT Nová Ulice – 
ul. Brněnská, Hraniční 

Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s. 

        226 100 000,00 Kč   

3. 
Modernizace tramvajové trati 
ul. Palackého - Litovelská -
Tř.Míru 

Statutární město Olomouc         250 487 443,00 Kč   

 Celkem 602 005 191 

 

Seznam strategických projektů pro opatření 4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a 
optimalizaci dopravy: 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 

1. 

Koordinace křižovatek Pražská 

x Erenburgova a Pražská – 

třída Míru (Olomouc) 

Statutární město Olomouc 8 160 000,00 Kč 

2. 

Náměstí Národních hrdinů - 

Havlíčkova - koordinovaný tah 

křižovatek, SSZ (Olomouc) 

Statutární město Olomouc 25 500 000,00 Kč 

3. 
Hraniční ulice koordinovaný 

tah, SSZ 
Statutární město Olomouc 36 720 000,00 Kč 

4. 
Rozvoj Dopravního 

informačního centra Olomouc 
Statutární město Olomouc 16 830 000,00 Kč 

5. 
Detekce obsazenosti 

parkovacích míst 
Statutární město Olomouc 16 830 000,00 Kč 

6. 
Modernizace SSZ na 

křižovatkách v Přerově 
Statutární město Přerov 7 310 000,00 Kč 

7. 

Třída Kosmonautů - 

koordinovaný tah, SSZ 

(Olomouc) 

Statutární město Olomouc 

37 536 000,00 Kč 

8.  
Inteligentní dopravní systémy 

města Prostějova (ITS) 
Statutární město Prostějov 16 745 000,- Kč 

 Celkem 165 631 000,00 Kč 

 

Seznam strategických projektů v míře podrobnosti požadované ŘO OP Doprava je přílohou č. 1 
programového rámce.  
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Přehled plnění finančního plánu a plánu indikátorů programového rámce 

 

Finanční plán: 

Opatření 
ISg 

Přidělená alokace 
(Kč) 

Požadovaná alokace 
projektů na seznamu SP 

(Kč) 

% 

4.1.3 602 005 191  602 005 191 100 

4.1.5 148 764 000  165 631 000 111 

Celkem 750 769 191  767 636 191 102 

 

Projekty na Seznamu strategických projektů byly v toleranci akceptovatelného převisu 50 % nad 
rámec alokace stanované pro ITI OA. 

Podmínku zazávazkování minimálně 50 % alokace (podíl EU) dané aglomerace do konce roku 
2024 (s předpokladem návazného uzavření právního aktu v podobě rámcové smlouvy se SFDI 
nejpozději do 06/2025) bude ŘO OP Doprava ověřovat na základě termínů plánovaného zahájení 
fyzické realizace projektů uvedených na Seznamu strategických projektů. Vzhledem k uvedeným 
plánovaným termínům zahájení realizace projektů bychom tuto podmínku měli naplnit (7 projektů 
z 11 má plánované datum zahájení realizace do 06/2025). 

 

Plán indikátorů: 

Požadavky na minimální plnění indikátorů nejsou ze strany ŘO OP Doprava stanoveny. Cílové 
hodnoty vychází z projektů uvedených na Seznamu strategických projektů. Plán indikátorů 
programového rámce OP Doprava: 

 

Monitorovací indikátor Jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota 

Počet zařízení a služeb ITS ks 0 7 

Počet nových či zmodernizovaných 
zařízení obslužné a napájecí 
infrastruktury městské drážní dopravy 

ks 0 2 

Délka nových tramvajových tratí a tratí 
metra 

km 0 0,25 

Délka rekonstruovaných nebo 
modernizovaných 
tramvajových tratí a tratí metra 

km 0 1,71 

 

Další postup 

Schválený programový rámec, vč. seznamu strategických projektů, bude předložen ke schválení v 
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RMO (21. 2. 2023) a ZMO (6. 3. 2023).  

Programový rámec schválený ZMO bude následně předložen k hodnocení příslušnému řídicímu 
orgánu prostřednictvím monitorovacího systému MS2021+. Po schválení programového rámce 
vydá ŘO OP Doprava tzv. akceptační dopis, kterým rezervuje alokaci pro nositele ITI OA. 

Až v této fázi mohou být projekty uvedené na Seznamu strategických projektů v programovém 
rámci předkládány do výzvy ŘO pro ITI. Povinnou přílohou žádosti bude vyjádření nositele ITI 
o souladu strategického projektu s integrovanou strategií.  

ŘV ITI OA bude vydávat vyjádření na základě vyzvání žadatelů uvedených na Seznamu 

strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů. Žadatelé 

budou vyzváni k aktualizaci informací o svém strategickém projektu, příp. doplnění dalších 

požadavků nositele ITI (např. veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci 

projektu, ukončená zadávací a výběrová řízení na aktivity vztahující se ke strategickému projektu 

apod.).  

Po předložení žádosti do výzvy řídicího orgánu pro strategické projekty ITI bude probíhat klasické 
hodnocení ze strany řídicího orgánu (hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, věcné 
hodnocení). Úspěšné projekty budou naplňovat finanční plán a plán indikátorů uvedený 
v programovém rámci. V průběhu implementace ISg2021+ bude možné provádět aktualizaci 
seznamu strategických projektů uvedených v programovém rámci s předpokládanou frekvencí 1x 
ročně. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       217/2023/02/ŘV20 
Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje 
Programový rámec OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu strategických 
projektů 
a 
pověřuje  
sekretariát ITI předložením Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace ke 
schválení na jednání Rady města Olomouce 21. 2. 2023 a Zastupitelstva města Olomouce 
6. 3. 2023 
a  
pověřuje  
sekretariát ITI vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování programového rámce 
Řídicím orgánem OP Doprava. 

Schválením projektu do Seznamu strategických projektů („seznamu operací“) 
zastupitelstvem nositele ITI je proveden tzv. „výběr operace“ ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 1060/2021.  
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3. Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké 
aglomerace 

 
Ing. Mikulášek pokračoval v prezentaci i dalšího bodu. Předmětem tohoto bodu bylo schválení 
Programového rámce Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen OP JAK) ITI 
Olomoucké aglomerace. 

Východiska 

Schválení programových rámců v ŘV ITI a zastupitelstvu nositele ITI je obecně podmínkou 
čerpání alokace vyčleněné pro Olomouckou aglomeraci v daném operačním programu. Řídicí 
orgán OP JAK vyčlenil pro Olomouckou aglomeraci následující alokaci: 

 

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 380 000 000 Kč (CZV) 

  

Zpracování programového rámce OP JAK a jeho předložení do monitorovacího systému ISKP21+ 
se řídí pokyny uvedenými ve Výzvě k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních 
strategií využívajících nástroj ITI v programovém rámci, v aktuálně platné 3. modifikaci. Ve výzvě 
jsou stanoveny požadavky řídicího orgánu na zpracování zejména: 

- Finančního plánu 

- Plánu indikátorů 

- Seznamu strategických projektů. 

Dále jsou stanoveny specifické požadavky řídicího orgánu nezbytné pro hodnocení/posouzení 
programového rámce. Požadavky ŘO OP JAK na zpracování programových rámců lze shrnout 
následovně: 

- Vyčleněnou alokaci pro programový rámec je nutné zazávazkovat (respektive podat 
žádosti o podporu do výzvy ŘO) nejpozději k datu ukončení průběžné výzvy OP JAK 
Mezisektorová spolupráce pro ITI, která bude vyhlášena v polovině roku 2023. 
Předpokládané datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 28. 2. 2025. Po tomto datu již 
nebude možné další žádosti o podporu předložit do procesu hodnocení a nebude možné 
vyčerpat nevyužitou alokaci. 

- Není stanoven limit na převis alokace strategických projektů v Seznamu strategických 
projektů, nositelé však nemohou vydat v budoucnu kladná Vyjádření, která by v součtu 
překročila 120 % alokace vyčleněné pro dané ITI  

- Finanční milníky, povinné indikátory a minimální stupeň připravenosti strategických 
projektů v seznamu nejsou stanoveny. 

 

Průběh přípravy programového rámce pro OP JAK ITI Olomoucké aglomerace 

Sběr absorpční kapacity byl realizován v průběhu roku 2019 a 2020, kdy probíhaly intenzivní 
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konzultace s výzkumnými subjekty na území Olomoucké aglomerace. V březnu 2021 byla zaslána 
takto identifikovaná absorpční kapacita řídicímu orgánu OP JAK s požadavkem na konzultaci 
relevantnosti a předběžného posouzení. V červnu 2021 obdržel nositele ITI OA připomínky 
k jednotlivým projektovým záměrům, které byly zaslány a konzultovány s předkladateli. 
V listopadu 2022 proběhlo jednání ŘO OP JAK s nositeli integrovaných nástrojů, na kterém byly 
představeny a diskutovány podrobné podmínky pro projektové záměry. Výstup z tohoto jednání 
byl předán předkladatelům k aktualizaci jejich projektových záměrů. V průběhu roku 2022 byly 
s ŘO OP JAK řešeny podmínky pro programové rámce a pro samotné projekty, kdy projektové 
záměry byly průběžně aktualizovány na základě aktuálního stavu poznání. Následně byla 
vyhlášena: 

- 20. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců OP JAK – 
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (SC 1.1). 

Výzva byla vyhlášena v době od 19. 1. 2023 do 3. 2. 2023. Výsledkem hodnocení projektů na 
jednání pracovní skupiny č. 3: Věda a výzkum a ŘV ITI byl seznam strategických projektů 
seřazených podle počtu získaných bodů, resp. data a času podání projektového záměru do 
webové aplikace nositele ITI, pro opatření integrované strategie: 

- 1.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení 
dlouhodobé mezisektorové spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou. 

 

Seznam strategických projektů opatření 1.1.1:  

Pořadí Název projektu Předkladatel 

Rozpočet 

CZV 

(Kč) 

1. 
Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace 
nových materiálů v průmyslové, zemědělské a 
medicinské praxi 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

63 750 000 

2. 
Interdisciplinární přístupy k prevenci a 
diagnostice virových onemocnění 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

63 750 000 

3. 
Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních 
a kreativních průmyslů v Olomoucké aglomeraci 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

35 000 000 

4. Optické technologie 
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

68 750 000 

5. 
Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace 
nových materiálů v medicínské praxi - Nové 
omické technologie 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

68 750 000 

6. Nové technologie pro digitální zdravotnictví 
Fakultní nemocnice 
Olomouc 

80 000 000 

7. Centrum hydraulického výzkumu 
CENTRUM 
HYDRAULICKÉHO 
VÝZKUMU spol. s r.o. 

76 000 000 

 Celkem 456 000 000 
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Přehled plnění finančního plánu a plánu indikátorů programového rámce 

Finanční plán: 

Opatření 
ISg 

Přidělená 
alokace CZV 

(Kč) 

120% alokace 
CZV 
(Kč) 

CZV projektů na 
seznamu SP 

(Kč) 

% 

1.1.1  380 000 000 456 000 000 456 000 000 100 

 

Projekty na Seznamu strategických projektů byly ve stanoveném limitu pro vydávání kladného 
vyjádření ŘV ITI (120 %). 

Plán indikátorů: 

ŘO OP JAK požaduje zadat v programovém rámci u všech indikátorů cílovou hodnotu 0. 
Konkrétní hodnoty budou následně sledovány na základě schválených žádostí o podporu. 
Sledovány budou následující indikátory: 

- Výzkumní pracovníci, kteří pracují v podpořených výzkumných zařízeních 

- Publikace z podpořených projektů  

- Počet podpořených výzkumných organizací  

- Počet institucí ovlivněných intervencí  

- Podané patentové přihlášky. 

 

Další postup je stejný jako u bodu č. 2 Schválení Programového rámce OP Doprava ITI 
Olomoucké aglomerace. 

 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       218/2023/02/ŘV20 
Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje 
Programový rámec OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu 
strategických projektů 
a 
pověřuje  
sekretariát ITI předložením Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké 
aglomerace ke schválení na jednání Rady města Olomouce 21. 2. 2023 a Zastupitelstva města 
Olomouce 6. 3. 2023 
a  
pověřuje  
sekretariát ITI vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování programového rámce 
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Řídicím orgánem OP Jan Amos Komenský. 

 

4. Vyhlášení výzev č. 13 (Zvýšení kvality veřejného prostoru IROP), č. 14 (Památky 

IROP), č. 16 (Cestovní ruch IROP), č. 19 (Terminály IROP) a č. 28 (Knihovny II IROP) 

nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do programových rámců v rámci 

Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

Ing. Bačák dále předal slovo Mgr. Kladivovi, aby pokračoval prezentací dalšího bodu a seznámil 

členy ŘV s vyhlášením výzev č. 13, 14, 16, 19 a 28. 

 

13. výzva nositele ITI OA – Zvýšení kvality veřejného prostoru (IROP) 

Operační program: IROP  
SC OP a aktivita:  SC 2.2; Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a 

zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech 
forem znečištění 

Opatření ISg:  3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru  
Alokace:   343 843 930 Kč 
Termíny:  březen 2023  
 
Absorpční kapacita: 

V opatření 3.1.3 byl zaznamenán převis poptávky nad celkovým objemem finančních prostředků 

pro danou aktivitu (jenom projekty uvedené v územních integrovaných řešeních představují více 

než 130 % alokace). Do problematiky pak vstupují mj. nejasné podmínky financování (způsobilé 

vs. nezpůsobilé výdaje) ze strany ŘO IROP a také fakt, že územní integrovaná řešení hlavních 

stakeholderů v aglomeraci jsou dosud plněna různě intenzivně (úspěšně). Proto navrhl přistoupit 

k vnitřnímu členění alokace, tj. přímo ve výzvě definovat určitý objem prostředků ve prospěch 

příslušných ÚIŘ.   

Samotný model vnitřního členění alokace bude projednán se všemi relevantními územními 

partnery a teprve poté bude výzva vyhlášena.  

Předložil tedy pouze první návrh výzvy bez vnitřní alokace a kritéria hodnocení. V případě 

opatření na „zvýšení kvality veřejného prostoru“ nedoporučil přebírat problematická specifická 

kritéria IROP (projednání projektu s veřejností, zpracování projektu na základě architektonické 

studie, konzultace s AOPK apod.), aby se neeliminovaly projekty v přípravné fázi. Předkladatelé 

tak budou mít prostor projekty kvalitně dopracovat na základě požadavků ŘO IROP.   

 

 

14. výzva nositele ITI OA – Památky (IROP) 

Operační program: IROP  
SC OP a aktivita:  SC 4.4; Památky 
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Opatření ISg:  3.2.1 Revitalizace památek přispívající k ochraně kulturního dědictví 
Alokace:   178 611 397 Kč 
Termíny:  13. 3. 2023 – 3. 4. 2023  
 
Absorpční kapacita: 

V opatření 3.2.1 je dlouhodobě evidován významný zájem napříč stakeholdery. Projekty jsou tak 
součástí 7 územních integrovaných řešení. Nad rámec integrovaných řešení je taktéž konzultován 
projekt III. Etapy revitalizace Baziliky na sv. Kopečku, projekt II. Etapy revitalizace barokní 
zahrady při Klášterním Hradisku a Projekt Revitalizace zámku ve Velké Bystřici.  

Projekt ÚIŘ 

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci - restaurování Olomouc 

Městské opevnění a městské hradby Olomouc 

Rekonstrukce palmového skleníku - II.etapa Olomouc 

Obnova kulturní památky historické budovy radnice Uničov 

Generální oprava zastřešení dvorany – Zámek Hranice, Pernštějnské 
nám. 1 

Hranice 

Oprava krovu a střechy kostela sv. Františka Serafinského v Lipníku nad 
Bečvou 

Lipník n. B. 

Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku Duchovní metropole 

Obnova interiéru poutního kostela v Dubu – 1. Etapa Duchovní metropole 

Obnova interiéru poutního kostela v Dubu – 2. Etapa Duchovní metropole 

Obnova kostela sv. Vavřince v Přerově Duchovní metropole 

Zlepšení mikroklimatu v objektu Pevnosti poznání Věda, výzkum, inovace 

Rekonstrukce malého dělostřeleckého skladu Věda, výzkum, inovace 

III. Etapa revitalizace Baziliky na sv. Kopečku - 

VN Olomouc – okrasná zahrada II. Etapa - 

Revitalizace zámku ve Velké Bystřici - 

 

Požadovaná výše podpory z EU u konzultovaných projektů činí přibližně 450 mil. Kč (250 % 

alokace výzvy). Vzhledem k značnému zájmu o tuto výzvu navrhl přistoupit k vnitřnímu členění 

alokace pro jednotlivé ÚIŘ. Výše alokace pro jednotlivá ÚIŘ bude stanovena na základě jednání 

s jednotlivými stakeholdery územních integrovaných řešení. 

 

16. výzva nositele ITI OA – Cestovní ruch (IROP) 

Operační program: IROP  
SC OP a aktivita:  SC 4.4; Infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 
Opatření ISg:  3.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
Alokace:   75 132 856 Kč 
Termíny:  13. 3. 2023 – 3. 4. 2023 
 
Absorpční kapacita: 

V opatření 3.2.3 je evidována absorpční kapacita v rámci 5 integrovaných řešení.  

Projekt ÚIŘ 

Botanická zahrada – obnova expozice, cestní sítě, informačního Olomouc 
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systému  

Mamutov – 1. Etapa Přerov 

Šternberksé hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“ – II. 
Etapa – REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY 

Šternberk 

Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce, dostavba Hranice 

Živá zahrada: rozvoj infrastruktury cestovního ruchu areálů Korunní 
pevnůstky a Botanické zahrady 

Věda, výzkum, inovace 

TIC Cholina - 

TIC Bazilika na sv. Kopečku - 

 

Požadovaná výše podpory z EU u konzultovaných projektů činí přibližně 150 mil. Kč (200 % 

alokace výzvy). Vzhledem k značnému zájmu o tuto výzvu navrhl přistoupit k vnitřnímu členění 

alokace pro jednotlivé ÚIŘ. Výše alokace pro jednotlivá ÚIŘ bude stanovena na základě jednání 

s jednotlivými stakeholdery územních integrovaných řešení. 

 

19. výzva nositele ITI OA – Multimodální osobní doprava („Terminály“; IROP) 

Operační program: IROP  
SC OP a aktivita:  SC 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu 

na uhlíkově neutrální hospodářství 
Opatření ISg:  4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy 
Alokace:   92 701 251 Kč 
Termíny:  17. 2. 2023 – 7. 3. 2023 
 
Absorpční kapacita: 

V daném opatření byly zmapovány tři strategické projekty. Nositelem prvního z nich je město 

Lipník nad Bečvou s připraveným projektem (vydané stavební povolení) na revitalizaci nádraží. 

Dva projekty současně připravuje statutární město Prostějov – nový dopravní terminál a parkovací 

dům, oba projekty ve velmi pokročilé fázi přípravy. 

 

Na realizaci všech tří projektů alokace opatření nepostačuje. Situaci navíc ztěžuje požadavek ŘO 

IROP na omezení maximální výše dotace na jeden projekt v individuální výzvě IROP (60 mil. Kč). 

Proto se územní partneři na jednání dne 12. 1. 2023 dohodli na tomto postupu: integrovaná výzva 

bude vyhlášena na celou alokaci 92,7 mil. Kč.  

 

28. výzva nositele ITI OA – Knihovny II (IROP) 

Operační program: IROP  
SC OP a aktivita:  SC 4.4; Infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 
Opatření ISg:  3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven 
Alokace:   bude upřesněna 
Termíny:  13. 3. 2023 – 3. 4. 2023 
 

Do první výzvy byly předloženy celkem 2 strategické projekty za 80,75 mil. Kč dotačních 
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prostředků. Výzva byla tedy naplněna na 144 % alokace opatření. Výzva bude vyhlášena na 
základě monitoringu jednotlivých projektů a zjištěných rizik, zejména v oblasti způsobilosti výdajů.  

 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       219/2023/02/ŘV20 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 13 - Zvýšení kvality veřejného prostoru pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po projednání s nositeli Územních integrovaných řešení vyhlášení výzvy č. 13 nositele ITI OA - 
Zvýšení kvality veřejného prostoru pro předkládání strategických projektů do programového 
rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru. 

 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       220/2023/02/ŘV20 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 14 - Památky pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po projednání s nositeli Územních integrovaných řešení vyhlášení výzvy č. 14 nositele ITI OA - 
Památky pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření 
Strategie ITI OA: 
3.2.1 Revitalizace památek přispívající k ochraně kulturního dědictví. 

 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       221/2023/02/ŘV20 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 16 – Cestovní ruch pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po projednání s nositeli Územních integrovaných řešení vyhlášení výzvy č. 16 nositele ITI OA – 
Cestovní ruch pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření 
Strategie ITI OA: 
3.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 
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Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       222/2023/02/ŘV20 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 19 – Multimodální osobní doprava pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 19 nositele ITI OA – Multimodální osobní doprava pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy. 

 

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       223/2023/02/ŘV20 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 28 – Knihovny II pro předkládání strategických projektů 
do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 28 nositele ITI OA – Knihovny II pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven. 

 

 

5. Aktualizace integrovaných řešení Olomoucké aglomerace pro programové 
období 2021-2027 

 
Ing. Bačák předal slovo Ing. Sítkovi k prezentaci dalšího bodu. Ing. Sítek sdělil, že v návaznosti na 
přípravu kritérií pro výběr projektů do programových rámců, sestavovali v průběhu června klíčový 
stakeholdeři seznam jednotlivých strategických projektů.  

Vzhledem k pokroku ve vyhlašování jednotlivých výzev nositele ITI OA byla dne 13. 2. 2023 
schválena statutárním městem Přerov aktualizace ÚIŘ3 Přerov.  

Územní integrovaná řešení mohou být průběžně aktualizována na základě nových priorit 
klíčových stakeholderů a reálně předkládaných projektových záměrů. 
 
Diskuze: 
Mgr. Vlček vznesl dotaz na zástupce města Přerova, ohledně opatření Památky, kdy v původním 
seznamu ÚIŘ měli projekt na opravu přerovského zámku a nyní již není uveden. Znamená to, že 
tento projekt vyřadili? Ing. Vrána, primátor města Přerova, odpověděl, že tento projekt je 
momentálně vyřazen, nicméně to neznamená, že jej v budoucnu nebudou realizovat. Nyní mají 
jiné priority.  
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Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       224/2023/02/ŘV20 
Aktualizace integrovaných řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 2021-
2027 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
aktualizované ÚIŘ3 Přerov. 

 

6. Různé 
 
V bodě různé Mgr. Ivo Slavotínek a Ing. Lysek jako členové ŘV ITI OA předložili návrh na změnu 
Jednacího řádu ŘV ITI OA, konkrétně část II, článek 2 Svolávání jednání. Cílem změny je 
poskytnout jednotlivým členům ŘV dostatečný prostor pro důkladné prostudování materiálů  
a dokumentů předkládaných na jednotlivá jednání ŘV. 
 
Navrhované znění textu: 
 
Jednací řád, část II, článek 2 Svolávání jednání, bod 6: 
„(6) Členové výboru mohou nejpozději do 7 pracovních dnů od odeslání oznámení o svolání 
jednání výboru zaslat sekretariátu výboru připomínky k návrhu programu jednání výboru, včetně 
návrhu nového bodu k projednání. Předseda výboru zasílá elektronickou poštou prostřednictvím 
sekretariátu definitivní verzi programu jednání výboru spolu s relevantními podkladovými 
dokumenty pro jednání výboru všem členům nebo jimi písemně pověřeným zástupcům nejpozději 
5 pracovních dnů před jednáním výboru.“ 
 
Ing. Sítek na uvedené reagoval, že z časového hlediska je to velmi náročné. Pokud bychom 
přistoupili na změnu tak, jak byla navržena, nenaplnili bychom nyní např. požadavky Přerova na 
aktualizaci ÚIŘ (viz bod 5 jednání) z důvodu návaznosti schůzek, obdržení materiálů a 
následného zpracování materiálů pro členy ŘV ITI. V tomto případě by nebylo možné tento bod 
na program zařadit. Dále zmínil původní debatu o tom, jak přistupovat k tvorbě programových 
rámců. Členové se shodli na tom, že se pokusí do území získat co nejvíce finančních prostředků, 
a to i za cenu „duplicit“, kdy se projekty podávají současně do výzvy ITI a výzvy individuální. 
Nositeli ITI tento proces způsobuje to, že se z hlediska harmonogramu plánování a zpracování 
jednotlivých výstupů dostává na hranu splnitelnosti, aby mohly být programové rámce schváleny 
na ZMO 3. 6. 2023. Pokud bychom pracovali s 5 pracovními dny, nebude možné zkoordinovat 
jednání pracovních skupin a následného projednání materiálů na jednání ŘV, které byly na těchto 
pracovních skupinách schváleny. Nesmíme také zapomenout na fakt, že podkladové materiály 
jsou členům ŘV ITI zasílány jménem předsedy ŘV ITI, který musí být před zasláním s podklady 
seznámen.  
 
Po následné diskuzi byla navržena a odsouhlasena změna spočívající v úpravě návrhu 
Olomouckého kraje následovně: 
„(6) Členové výboru mohou nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání oznámení o svolání 
jednání výboru zaslat sekretariátu výboru připomínky k návrhu programu jednání výboru, včetně 
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návrhu nového bodu k projednání. Předseda výboru zasílá elektronickou poštou prostřednictvím 
sekretariátu definitivní verzi programu jednání výboru spolu s relevantními podkladovými 
dokumenty pro jednání výboru všem členům nebo jimi písemně pověřeným zástupcům nejpozději 
2 pracovní dny před jednáním výboru.“ 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 1 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       225/2023/02/ŘV20 
Změna Jednacího řádu Řídicího výboru ITI OA 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje 
změnu Jednacího řádu Řídicího výboru ITI OA dle upraveného návrhu Olomouckého kraje. 
 
Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.  

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 22. 3. 2023 v 11:30 hod. 

o 19. 4. 2023 v 11:30 hod. 

o 17. 5. 2023 v 11:30 hod. 

o 21. 6. 2023 v 11:30 hod. 

 
 
 

Úkol Termín Odpovědnost 

ZAPSALI: Denisa Válková 15. 2. 2023 

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ: 

Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek 

SCHVÁLILI:  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

Ing. Otakar Bačák 
 

 

……………………………………..………………… 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

předseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 

……………………..……………………….. 
     Ing. Otakar Bačák 

místopředseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  

PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 20. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  
DNE 15. 2. 2023 

 

 

Usnesení 189/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 (Služby 

infrastruktury OP TAK), č. 17 (Plnicí a dobíjecí stanice IROP), č. 18 (Telematika IROP), 

č. 20 (DMS OP JAK) a č. 22 (ITS II OPD) 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí  

předložené strategické projekty do výzvy č. 11 (Služby infrastruktury OP TAK), č. 17 (Plnicí a 

dobíjecí stanice IROP), č. 18 (Telematika IROP), č. 20 (DMS OP JAK), č. 22 (ITS II OPD) a 

zpracovanou důvodovou zprávu. 

 
 

Usnesení 190/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby 

infrastruktury OP TAK 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Innovation Business Development“ na seznam strategických projektů, a to do 

základní alokace opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP 

TAK. 

 
 

Usnesení 191/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby 

infrastruktury OP TAK 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Advanced Materials Analytics“ na seznam strategických projektů, a to do 
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základní alokace opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP 

TAK. 

 

Usnesení 192/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby 

infrastruktury OP TAK 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Rozvoj digitálního inovačního hubu DIGI2Health“ na seznam strategických 

projektů, a to do základní alokace opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu 

programového rámce OP TAK. 

 
 

Usnesení 193/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby 

infrastruktury OP TAK 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Rozvoj Centra inovací a transferu technologií UP“ na seznam strategických 

projektů, a to do základní alokace opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu 

programového rámce OP TAK. 

 
 

Usnesení 194/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby 

infrastruktury OP TAK 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Envelopa II - Blok-E VTP UP“ na seznam strategických projektů, a to do základní 

alokace opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 
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Usnesení 195/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 11 – Služby 

infrastruktury OP TAK 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Kreativní centrum Olomouc“ na seznam strategických projektů, a to do zásobníku 

projektů opatření 1.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP TAK. 

 
 

Usnesení 196/2023/02/ŘV20 

Vrácení projektového záměru k přepracování 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení vrácení strategického 

projektu „Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP 

v rámci OA“ (předkladatel Fakultní nemocnice Olomouc) k přepracování předkladateli 

a  

ukládá 

sekretariátu ŘV ITI: 

- zajistit odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI OA  

a informovat o této skutečnosti předkladatele,  

- zajistit předložení upravených podkladů k tomuto projektovému záměru na jednání 

ŘV ITI OA.  

 
 

Usnesení 197/2023/02/ŘV20 

Seznam strategických projektů opatření 1.1.2 integrované strategie 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 

přispěje k plnění opatření 1.1.2 integrované strategie – Výstavba a rozvoj 

vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, 

rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu. 
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Základní alokace 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR* 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 
Innovation Business 
Development 

Inovační centrum 
Olomouckého 
kraje 

22 500 000 27 

2. 
Advanced Materials 
Analytics 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

69 000 000 27 

3. 

Rozvoj digitálního 
inovačního hubu 
DIGI2Health 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

15 930 261 27 

4.  Rozvoj Centra inovací a 
transferu technologií UP 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

12 704 879 27 

5. 
Envelopa II - Blok-E VTP 
UP 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

100 000 000 17 

7. ** 

Vybudování centra pro 
podporu a rozvoj 
inovačních a vývojových 
aktivit MSP v rámci OA 

Fakultní 
nemocnice 
Olomouc 

176 000 000 15 

Zásobník projektů OP TAK 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR* 

(Kč) 
Počet bodů 

6. 
Kreativní centrum 
Olomouc 

Olomoucký kraj 210 235 000 5 

 
 

Usnesení 198/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 17 Dobíjecí stanice 

(IROP)  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Výstavba dobíjecích stanic pro bezemisní vozidla MHD“ na seznam 
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strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce 

IROP. 

 
 

Usnesení 199/2023/02/ŘV20 

Seznam strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie (aktivita Dobíjecí 

stanice) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 

přispěje k plnění opatření 4.1.2 integrované strategie (v aktivitě Dobíjecí stanice) 

 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. 
Výstavba dobíjecích stanic pro 
bezemisní vozidla MHD 

Dopravní podnik 
města Olomouce, 

a.s. 
44 580 247,- Kč 18 

 Celkem 44 580 247,- Kč  

 
 

Usnesení 200/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 

veřejnou dopravu (IROP) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Bezhotovostní platba jízdného ve vozidlech MHD“ na seznam strategických 

projektů opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 

Usnesení 201/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 

veřejnou dopravu (IROP) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  
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po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Modernizace systému preference vozidel MHD“ na seznam strategických 

projektů opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 

Usnesení 202/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 

veřejnou dopravu (IROP) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Modernizace systému inteligentních zastávek“ na seznam strategických 

projektů opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 

Usnesení 203/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 

veřejnou dopravu (IROP) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Radiová síť pro datovou a hlasovou komunikaci“ na seznam strategických 

projektů opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 

Usnesení 204/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 

veřejnou dopravu (IROP) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Inteligentní zastávky MHD v Prostějově“ na seznam strategických projektů 

opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
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Usnesení 205/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 18 Telematika pro 

veřejnou dopravu (IROP) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Inteligentní autobusové zastávky v Přerově“ na seznam strategických projektů 

opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 

Usnesení 206/2023/02/ŘV20 

Seznam strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie (aktivita Dobíjecí 

stanice) 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 

přispěje k plnění opatření 4.1.2 integrované strategie (v aktivitě Dobíjecí stanice) 

 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Bezhotovostní platba 
jízdného ve vozidlech 
MHD  

Dopravní podnik 
města Olomouce, 
a.s. 

 12 750 000,00 Kč   15 

2. 
Modernizace systému 
preference vozidel MHD 

Dopravní podnik 
města Olomouce, 
a.s. 

 25 500 000,00 Kč   15 

3. 
Modernizace systému 
inteligentních zastávek 

Dopravní podnik 
města Olomouce, 
a.s. 

 25 500 000,00 Kč   15 

4. 
Radiová síť pro datovou 
a hlasovou komunikaci 

Dopravní podnik 
města Olomouce, 
a.s. 

 25 500 000,00 Kč   15 

5. 
Inteligentní zastávky 
MHD v Prostějově 

Statutární město 
Prostějov 

                                                         
25 500 000,00 Kč   

15 
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6. 
Inteligentní autobusové 
zastávky v Přerově 

Statutární město 
Přerov 

                                                         
15 725 000,00 Kč   

15 

 Celkem 130 475 000  

 
 

Usnesení 207/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v 

průmyslové, zemědělské a medicinské praxi“ na seznam strategických projektů opatření 

1.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 

 
 

Usnesení 208/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Interdisciplinární přístupy k prevenci a diagnostice virových onemocnění“ na 

seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového 

rámce OP JAK. 

 
 

Usnesení 209/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Komplexní výzkum a podpora rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v 

Olomoucké aglomeraci“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované 

strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 
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Usnesení 210/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Optické technologie“ na seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované 

strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 

 
 

Usnesení 211/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Interdisciplinární přístupy pro vývoj a aplikace nových materiálů v 

medicínské praxi - Nové omické technologie“ na seznam strategických projektů opatření 

1.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 

 

Usnesení 212/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Nové technologie pro digitální zdravotnictví“ na seznam strategických projektů 

opatření 1.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 

 
 

Usnesení 213/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 20 Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 
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Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Centrum hydraulického výzkumu“ na seznam strategických projektů opatření 

1.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OP JAK. 

 
 

Usnesení 214/2023/02/ŘV20 

Seznam strategických projektů opatření 1.1.1 integrované strategie 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 

přispěje k plnění opatření 1.1.1 integrované strategie – Rozvoj kapacit výzkumných týmů, 

navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé mezisektorové spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační sférou 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet CZV 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Interdisciplinární přístupy 
pro vývoj a aplikace 
nových materiálů v 
průmyslové, zemědělské 
a medicinské praxi 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

63 750 000 19 

2. 

Interdisciplinární přístupy 
k prevenci a diagnostice 
virových onemocnění 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

63 750 000 19 

3. 

Komplexní výzkum a 
podpora rozvoje 
kulturních a kreativních 
průmyslů v Olomoucké 
aglomeraci 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

35 000 000 19 

4. 

Optické technologie 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

68 750 000 19 
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5. 

Interdisciplinární přístupy 
pro vývoj a aplikace 
nových materiálů v 
medicínské praxi - Nové 
omické technologie 

Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

68 750 000 19 

6. 
Nové technologie pro 
digitální zdravotnictví 

Fakultní 
nemocnice 
Olomouc 

80 000 000 15 

7.  
Centrum hydraulického 
výzkumu 

CENTRUM 
HYDRAULICKÉHO 
VÝZKUMU spol. s 
r.o. 

76 000 000 8 

 
 

Usnesení 215/2023/02/ŘV20 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 22 Telematika 

v dopravě (OPD)  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 

projektu „Inteligentní dopravní systémy města Prostějova (ITS)“ na seznam strategických 

projektů opatření 4.1.5 integrované strategie pro tvorbu programového rámce OPD. 

 
 

Usnesení 216/2023/02/ŘV20 

Seznam strategických projektů opatření 4.1.5 integrované strategie  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 

přispěje k plnění opatření 4.1.5 integrované strategie (Telematika v dopravě) 

 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Koordinace křižovatek 
Pražská x Erenburgova a 
Pražská – třída Míru 
(Olomouc) 

Statutární město 
Olomouc 

8 160 000,00 Kč 17 
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2. 

Náměstí Národních 
hrdinů - Havlíčkova - 
koordinovaný tah 
křižovatek, SSZ 
(Olomouc) 

Statutární město 
Olomouc 

25 500 000,00 Kč 17 

3. 
Hraniční ulice 
koordinovaný tah, SSZ 

Statutární město 
Olomouc 

36 720 000,00 Kč 17 

4. 
Rozvoj Dopravního 
informačního centra 
Olomouc 

Statutární město 
Olomouc 

16 830 000,00 Kč 17 

5. 
Detekce obsazenosti 
parkovacích míst 

Statutární město 
Olomouc 

16 830 000,00 Kč 17 

6. 
Modernizace SSZ na 
křižovatkách v Přerově 

Statutární město 
Přerov 

7 310 000,00 Kč 13 

7. 
Třída Kosmonautů - 
koordinovaný tah, SSZ 
(Olomouc) 

Statutární město 
Olomouc 37 536 000,00 Kč 7 

8.  
Inteligentní dopravní 
systémy města 
Prostějova (ITS) 

Statutární město 
Prostějov 

16 745 000,- Kč 5 

 Celkem 165 631 000,00 Kč  

 
Usnesení 217/2023/02/ŘV20 

Schválení Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje 

Programový rámec OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu strategických 

projektů 

a 

pověřuje  

sekretariát ITI předložením Programového rámce OP Doprava ITI Olomoucké aglomerace ke 

schválení na jednání Rady města Olomouce 21. 2. 2023 a Zastupitelstva města Olomouce 

6. 3. 2023 

a  

pověřuje  

sekretariát ITI vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování programového 

rámce Řídicím orgánem OP Doprava. 
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Usnesení 218/2023/02/ŘV20 

Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje 

Programový rámec OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké aglomerace včetně seznamu 

strategických projektů 

a 

pověřuje  

sekretariát ITI předložením Programového rámce OP Jan Amos Komenský ITI Olomoucké 

aglomerace ke schválení na jednání Rady města Olomouce 21. 2. 2023 a Zastupitelstva 

města Olomouce 6. 3. 2023 

a  

pověřuje  

sekretariát ITI vypořádáním případných připomínek v průběhu schvalování programového 

rámce Řídicím orgánem OP Jan Amos Komenský. 

 
 

Usnesení 219/2023/02/ŘV20 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 13 - Zvýšení kvality veřejného prostoru pro 

předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po projednání s nositeli Územních integrovaných řešení vyhlášení výzvy č. 13 nositele ITI 

OA - Zvýšení kvality veřejného prostoru pro předkládání strategických projektů 

do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru. 

 
 

Usnesení 220/2023/02/ŘV20 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 14 - Památky pro předkládání strategických projektů 

do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  
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po projednání s nositeli Územních integrovaných řešení vyhlášení výzvy č. 14 nositele ITI 

OA - Památky pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 

pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 3.2.1 Revitalizace památek přispívající k ochraně kulturního dědictví. 

 
 

Usnesení 221/2023/02/ŘV20 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 16 – Cestovní ruch pro předkládání strategických 

projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po projednání s nositeli Územních integrovaných řešení vyhlášení výzvy č. 16 nositele ITI 

OA – Cestovní ruch pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 

pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 3.2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 

 
 

Usnesení 222/2023/02/ŘV20 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 19 – Multimodální osobní doprava pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 19 nositele ITI OA – Multimodální osobní doprava pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 4.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy. 

 
 

Usnesení 223/2023/02/ŘV20 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 28 – Knihovny II pro předkládání strategických 

projektů do programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  
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vyhlášení výzvy č. 28 nositele ITI OA – Knihovny II pro předkládání strategických projektů do 

programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 3.2.2 Rozvoj infrastruktury a vybavení muzeí a knihoven. 

 
 

Usnesení 224/2023/02/ŘV20 

Aktualizace integrovaných řešení Olomoucké aglomerace pro programové období 

2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí  

aktualizované ÚIŘ3 Přerov. 

 
 

Usnesení 225/2023/02/ŘV20 

Změna jednacího řádu Řídicího výboru ITI OA 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje 

změnu Jednacího řádu Řídicího výboru ITI OA dle upraveného předloženého návrhu 

Olomouckého kraje. 

 
 
 
V Olomouci dne 15. 2. 2023 
  
 
 
 
…………………………………………….        ……………………………………………. 
       Mgr. Miroslav Žbánek, MPA       Ing. Otakar Bačák 
    předseda Řídicího výboru ITI OA         místopředseda Řídicího výboru ITI OA
 



      

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
 

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

dne 15. února 2023 
 

 

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI Podpis 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor statutárního města Olomouce 

 

Ing. Otakar Bačák 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Ing. Tomáš Pejpek 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Mgr. Miloslav Tichý 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Mgr. Matouš Pelikán 
člen Zastupitelstva města Olomouce 

ANO 

Mgr. František Jura 
primátor statutárního města Prostějova 

 

Ing. Petr Vrána 
primátor statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Jiří Pospíšil 
náměstek primátora statutárního města Prostějova 

ANO 

Ing. Tomáš Navrátil 
náměstek primátora statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Ivo Slavotínek 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

ANO 

Mgr. Dalibor Horák 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, radní města Uničova 

ANO 

Bc. Daniel Vitonský 
starosta města Hranice 

ANO 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

 

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 
prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOl 

ANO 

Ing. Jiří Rudolf 
předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje 

ANO 

Helena Chalánková 
ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově 

ANO 

Ing. Jaroslav Michalík 
předseda představenstva DPMO, a. s.  

ANO 

Ing. Jiří Šabata 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR 

ANO 

Ing. Michal Servus 
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 

ANO 



      

 

Ing. Stanislav Orság 
starosta města Šternberk ANO 

Viktor Kohout 
starosta města Litovel 

ANO 

Mgr. Ondřej Vlček 
místostarosta města Lipník nad Bečvou 

ANO 

Ing. Michal Obrusník 
starosta města Konice 

ANO 

Ing. Petr Lysek 
radní Olomouckého kraje 

ANO 

Mgr. Bc. Štěpán Sittek 
Česká biskupská konference 

ANO 

  

 

 

 


