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Zápis z jednání Pracovní skupiny ŘV ITI OA č. 3 „VĚDA A VÝZKUM“ 
 
 
Termín, místo a čas jednání pracovní skupiny:  
Písemné projednání 7. 3. 2023 – 14. 3. 2023 
 
 
Usnášeníschopnost a střet zájmů: 
Na jednání PS hlasovalo 8 z 10 členů, PS je usnášeníschopná. 
 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA 
 
Obsah jednání: 
 

BOD 1 programu jednání PS Věda a výzkum 
Hodnocení přepracovaného strategického projektu předloženého v rámci 11. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců – SLUŽBY INFRASTRUKTURY. 
 
11. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne  
19. 1. 2023 v rámci opatření integrované strategie 1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, 
podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a 
komercializace výsledků výzkumu. 

Do výzvy bylo předloženo celkem 7 strategických projektů za 606,37 mil. Kč dotačních prostředků. 
Ze 7 projektů byl jeden projekt vrácen na jednání ŘV ITI OA 15. 2. 2023 k přepracování. Termín pro 
finalizaci přepracovaného projektového záměru byl stanoven do 24. 2. 2023. 

Konkrétně se jedná o následující projekt: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Vybudování centra pro podporu a rozvoj 

inovačních a vývojových aktivit MSP v rámci 

OA 

Fakultní nemocnice 

Olomouc 
176 000 000 

 

Hodnocení přepracovaného projektového záměru předloženého do výzvy č. 11 – Služby 
infrastruktury 

1/ Hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Ondřej Lakomý, provedl hodnocení formálních náležitostí předloženého 
projektového záměru. Projektový záměr nebyl vrácen k přepracování.  

2/ Hodnocení kritérií přijatelnosti 

Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti provádí Pracovní skupina č. 3: VĚDA A VÝZKUM. Tabulka níže 
představuje souhrn návrhu hodnocení přijatelnosti ze strany sekretariátu ŘV ITI OA. Hodnocení 
formálních náležitostí a odkaz na relevantní pasáže projektového záměru jsou součástí kontrolního 
listu k projektovému záměru. 

Projektovému záměru „Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních a vývojových aktivit MSP 
v rámci OA“ (žadatel Fakultní nemocnice Olomouc) bylo uděleno NE, a to vzhledem k nesplnění 
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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. 

Projektový záměr byl předkladatelem přepracován a do stanoveného data finalizován - předkladatel 
v rámci přepracování navázal projektový záměr na TIŘ1 Podpora inovačního podnikání v souladu se 
s hodnotícím kritériem 2.1C.  

Hodnocení formálních náležitostí, návrh hodnocení kritérií přijatelnosti a návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace je následující: 

Název projektu 

Hodnocení 

formálních 

náležitostí 

(TK) 

Návrh 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro 

zařazení na 

seznam SP v PR 

(ANO / NE) 

Vybudování centra pro podporu a 

rozvoj inovačních a vývojových 

aktivit MSP v rámci OA 

ANO ANO ANO 

 

Po důkladném seznámení s projektovým záměrem zaslali členové pracovní skupiny k projektovému 
záměru hodnocení kritérií přijatelnosti dle seznamu kritérií a kontrolního listu výzvy.  

Výzva č. 11 

přepracovaný projektový záměr č. 7: ve všech kritérií ANO 

Hlasování pracovní skupiny 
 

PS3/2023/3/17 
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení přepracovaného strategického projektu Vybudování centra pro podporu a rozvoj inovačních 
a vývojových aktivit MSP v rámci OA na seznam strategických projektů programového rámce  

Střet zájmu: 
 
PRO: 8    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

PS3/2023/3/18 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti všech předložených strategických projektů 

doporučuje 

návrh doplněného seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké 
aglomerace  

Střet zájmu: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA 
 

Název projektu Předkladatel 

Návrh pro 
zařazení na 
seznam SP v PR 
(ANO / NE) 



 

3 
 

Envelopa II - Blok-E VTP UP Univerzita Palackého v Olomouci ANO 

Innovation Business Development 
Inovační centrum Olomouckého 
kraje 

ANO 

Advanced Materials Analytics Univerzita Palackého v Olomouci ANO 

Kreativní centrum Olomouc Olomoucký kraj ANO 

Rozvoj digitálního inovačního hubu DIGI2Health Univerzita Palackého v Olomouci ANO 

Rozvoj Centra inovací a transferu technologií UP Univerzita Palackého v Olomouci ANO 

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

Fakultní nemocnice Olomouc ANO 

 

PRO: 7    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 
 
V Olomouci dne 14. 3. 2023 
 
 
      
 doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA 
 ověřovatel zápisu 
  

 
 
 

 Bc. Ondřej Lakomý 
 tematický koordinátor ITI OA 
 


