
 

 
 

  

Statutární město Ostrava  
jako nositel Strategie integrované 

územní investice  
ostravské aglomerace 

 
oznamuje 

 
změny v 10. výzvě k předkládání projektových záměrů  

opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace  
 

ZVÝŠENÍ INTENZITY TRANSFERU A KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉ 

A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI 
 

VE VAZBĚ NA VÝZVU Č. 02_17_049 ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO 

PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE PRO ITI 

 
 

Přehled změn od 25. 7. 2017 

Položka Popis změny Zdůvodnění změny 

Datum ukončení příjmu 

projektových záměrů 

Posunutí data ukončení příjmu 

projektových záměrů z 11. 8. 2017 na 
18. 8. 2017 

Na základě reflexe absorpční 
kapacity umožnění delšího času 

pro předkladatele ke 
zpracování a předložení 
projektových záměrů  
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Statutární město Ostrava jako  

nositel Strategie integrované územní 

investice ostravské aglomerace   
 

vyhlašuje 

10. výzvu k předkládání projektových záměrů  
pro opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace  

 
 

ZVÝŠENÍ INTENZITY TRANSFERU A KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉ 

A VÝVOJOVÉ ČINNOSTI 
 
 

VE VAZBĚ NA VÝZVU Č. 02_17_049 ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO 

PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE PRO ITI 
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Identifikace výzvy 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Specifický cíl  
1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce 
výzkumných organizací s aplikační sférou 

Číslo výzvy ŘO  02_17_049 

Číslo výzvy nositele ITI 10 

Opatření integrované strategie 
2.3.1 Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků 

výzkumné a vývojové činnosti 

Druh výzvy Kolová 

Název poradní skupiny Řídicího 

výboru ITI 
Podnikavější region 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

nositele ITI 
11. 7. 2017 

Datum zahájení příjmu 
projektových záměrů 

11. 7. 2017 

Datum ukončení příjmu 

projektových záměrů 
18. 8. 2017 

Termín jednání poradní skupiny 

ITI 

září 2017, přesné datum bude oznámeno v pozvánce 
předkladatelům projektového záměru nejpozději 7 pracovních 

dní před konáním jednání 

Termín jednání Řídícího výboru ITI září/říjen 2017 

Datum zahájení fyzické realizace 
projektových záměrů 

Fyzickou realizaci projektu je možné zahájit nejdříve ode dne, 
který následuje po dni podání žádosti o podporu v ISKP+ 
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Datum ukončení fyzické realizace 

projektových záměrů 

31. 12. 2022 
Minimální délka trvání projektu: 36 měsíců 

Maximální délka trvání projektu: 66 měsíců 

Podpora 

Celková částka 

dotace z EU fondu 
a státního rozpočtu 
pro výzvu 

 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 611 150 000 Kč 
Státní rozpočet – maximálně – 71 900 000 Kč 
 

Míra podpory z EU 
fondu a státního 
rozpočtu  

  Organizace 
 

Evropský 

fond pro 
regionální 
rozvoj (v %) 

Státní 
rozpočet  
(v %) 

Dle varianty A podpory subjektům 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum 
a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 
organizační složky státu a příspěvkové organizace 
organizačních složek státu,  

85 15 

Dle varianty A podpory subjektům 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum 
a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,  
soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost 

85 10 

Dle varianty A podpory subjektům 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum 
a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

ostatní subjekty 

85 0 

Dle varianty B podpory podnikům: 
Subjekty nesplňující definici organizace pro výzkum 
a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

50 0 

Minimální výše 
celkových 
způsobilých výdajů 

(v Kč) 

30 000 000 Kč 

 

Maximální výše 
celkových 
způsobilých výdajů 

(v Kč) 

100 000 000 Kč 
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Zacílení podpory 

Typy 

podporovaných 
projektů 

Integrovaný projekt 

Území realizace  

Vymezení území pro ostravskou aglomeraci je uvedeno na stránkách 
www.itiostravsko.cz. Území aglomerace musí mít z realizace projektu 

prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. 
Zacílením realizace projektu na území ostravské aglomerace má být zajištěna 
skutečnost, aby se většina klíčových podporovaných aktivit odehrávala na 

území aglomerace. Dílčí činnosti projektu (nikoli projekt jako celek) mohou 
v odůvodněných případech probíhat mimo území vymezené ve výzvě nositele 
(včetně realizace mimo území ČR), vždy ale musí být ve prospěch daného území 

                                                 
1
 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s  vnitřním trhem Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 
84; 

Podmínky veřejné 

podpory  

Podmínky pro níže uvedené varianty jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce – specifická část, kapitola 15. 

Varianta A: Podpora subjektům, které splňují definici organizace pro výzkum 

a šíření znalostí, bude poskytnuta k realizaci nehospodářských aktivit 

vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

(2014/C 198/01), případně aktivit splňujících ustanovení odst. 20 Rámce, 

tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu 

čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.   

 

Varianta B: Podpora podnikům bude poskytována v souladu s článkem 25 

Nařízení Komise (EU) č. 651/20141. Podpora podnikům může být slučitelná 

s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je 

vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. 

Podpořená část výzkumného projektu musí spadat do  kategorie základního 

nebo průmyslového výzkumu.  

Intenzita podpory pro subjekty podpořené v souladu s Nařízením Komise 

(EU) č. 651/2004 nesmí překročit 50 % z celkových způsobilých výdajů 

daného podniku a zároveň částku odpovídající 20 mil. EUR na podnik 

a projekt. Podpora nesmí být vyplacena ve prospěch podniku, který má 

neuhrazený závazek vzniklý na základě inkasního příkazu vystaveného 

v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora, poskytnutá týmž 

členským státem Českou republikou), prohlášena 

za protiprávní  a neslučitelnou s vnitřním trhem. 

http://www.itiostravsko.cz/cs-cz/
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a v souladu s výzvou. 
V případě dodržení této podmínky lze mezi způsobilé výdaje projektu zahrnout 

i výdaje mimo aglomeraci (pracovní úvazky u partnerů mimo aglomeraci, 
pořízení nezbytného vybavení u partnera mimo aglomeraci, pracovní cesty a 

další aktivity, případně jiné ZV).  

Oprávnění 
žadatelé 

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/1): 

 organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních 

složek státu,  

 výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné 
instituce…) 

 soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, 

 ostatní subjekty, viz Pravidla pro spolufinancování ESIF. 
Předkladatel projektového záměru musí mít sídlo na území ostravské 

aglomerace (viz www.itiostravsko.cz ). 

Cílová skupina 

 pracovníci výzkumných organizací 

 studenti vysokých škol 

 výzkumní pracovníci v soukromém sektoru 

 pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

 pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy) 

 

 

 

Věcné zaměření 

Podporované 

aktivity 

Aktivity způsobilé pro subjekty (předkladatele / partnera) splňující definici 
organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce: 

Povinné aktivity  
Předkladatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity: 

a) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce  - obecná část více viz kapitola 5.2.4. 
b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství 

výzkumných organizací s aplikační sférou.  

c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných 
organizací se subjekty z aplikační sféry. 

d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit / záměrů.  
 
 

Povinně volitelné 
Předkladatel si musí zvolit minimálně 1 povinně volitelnou aktivitu: 

e) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se 
zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry. 

f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.  

g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí 
související s aktivitami a zaměřením projektu. 

http://www.itiostravsko.cz/
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Volitelné aktivity 

Předkladatel si může vybrat některou z níže uvedených volitelných aktivit: 
h)  Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení 

infrastruktury. 
i) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích 

výstupů. 

j) Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami 
a zaměřením projektu.   

k) Členství v odborných organizacích / platformách / konsorciích.  

l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, vč.  odborného vedení 
studentských prací. 

Aktivity způsobilé pro subjekty – partnery podpořené dle čl. 25 viz Pravidla 
pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4 

Aktivity způsobilé pro zahraniční partnery viz Pravidla pro žadatele a příjemce – 

specifická část, kap. 5.2.4. 
 

V rámci této výzvy jsou povinné aktivity: 
f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.  
h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení 

infrastruktury.  
 

Indikátory 

Indikátor výstupu: 
20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 

(FTE) 
20500 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách (FTE) 

20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (podniky) 
24101 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť 

(pracoviště) 
 

Indikátor výsledku: 
20211 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými 

subjekty (publikace) 
22011 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty 
(přihlášky) 

20213 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství 
výzkumných organizací a podniků (publikace) 
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Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru 

 Identifikace projektového záměru 

 Identifikace předkladatele projektového záměru 

 Popis projektového záměru (včetně partnerství a 
dopadu projektu na území aglomerace) 

 Časový harmonogram projektového záměru 

 Rozpočet projektového záměru 

 Finanční plán v jednotlivých letech 

 Indikátory 

 Udržitelnost projektového záměru 

 Synergie a integrovanost (navazující nebo související 

projekty) 
 

Povinné přílohy projektového 
záměru 

bez příloh 

Forma a způsob podání 

projektového záměru 

Formulář projektového záměru vyplní předkladatel 
elektronicky v „Monitorovacím systému ITI ostravské 

aglomerace“, který je přístupný na webových stránkách ITI 
ostravské aglomerace (www.itiostravsko.cz ).  

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce – obecná část (kapitola 8.7.1 a 8.7.2) a specifické 

informace týkající se této výzvy jsou uvedené v  Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část (kapitola 8.7.1 a 8.7.2). 

Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti s podporovaným 

projektem a podporovanými aktivitami výzvy. 

Časová způsobilost 

Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce – obecná část (kapitola 8.7.1 a 8.7.2). Další 
informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy 

jsou uvedeny v kapitole 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele 
a příjemce – specifická část.   
Pro subjekty podpořené mimo režim veřejné podpory (dle 

varianty A) platí, že jsou časově způsobilé výdaje ode dne 
vyhlášení výzvy v IS KP14+. Fyzickou realizaci projektu je však 

možné zahájit nejdříve ode dne, který následuje po dni podání 
žádosti o podporu. V období od vyhlášení výzvy v IS KP14+ 
do dne podání žádosti o podporu (včetně) mohou být 

prováděny pouze přípravné činnosti projektu.  
Pro subjekty podpořené dle GBER (dle varianty B) platí, že jsou 

http://www.itiostravsko.cz/
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časově způsobilé výdaje ode dne podání žádosti o podporu 
a zároveň platí, že tyto výdaje mohou vzniknout až po podání 

žádosti o podporu.   
Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen 

nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost 
o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny 
související platby či nikoli.  

Informace o křížovém financování Není relevantní. 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

Nositel ITI má možnost provádět změny ve výzvě. O změně 

pravidel výzvy jsou žadatelé informováni prostřednictvím 
webových stránek ITI ostravské aglomerace 

www.itiostravsko.cz  nebo vyhlášením na úřední desce.   

Příjmy projektu 
Projektové záměry nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 
Obecného nařízení. 

Způsob hodnocení 

Hodnocení projektových záměrů bude probíhat průběžně podle 
nastavených milníků pro předložení projektových záměrů.   

Postup hodnocení: 
  
1. Projednání projektového záměru na pracovní skupině.  

2. Projednání projektového záměru na ŘV ITI. 
 

Manažer ITI, na základě vyhodnocení relevance projektového 
záměru pro danou výzvu, zašle emailem na kontaktní údaje 
uvedené v projektovém záměru pozvánku na jednání PS 

nejpozději 3 dny před jejím konáním. Pokud manažer ITI 
vyhodnotí, že projektový záměr není pro danou výzvu 
relevantní, zašle do 3 dnů před konáním PS e-mailem na 

kontaktní údaje uvedené v projektovém záměru zdůvodnění, 
proč nebude předkladatel pozván na jednání PS. Manažer ITI 

vyhodnocení relevance jednotlivých projektových záměrů 
předkládá také na jednání PS a ŘV ITI. I přes negativní  
stanovisko manažera ITI se žadatel může jednání pracovní 

skupiny účastnit a prezentovat svůj projektový záměr.  
Role ŘV ITI v procesu schvalování integrovaných projektů je 
zejména v posouzení souladu/nesouladu projektového záměru 

se Strategií ITI a následné vydání Vyjádření 
o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI. Toto 

Vyjádření je jednou z povinných příloh pro předložení 

http://www.itiostravsko.cz/
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projektové žádosti na ZS ITI.  
Jako podklad pro posouzení projektového záměru/souboru 

projektových záměrů s integrovanou strategií slouží ŘV ITI 
následující dokumenty:  

 projektový záměr;  

 zápis z jednání PS;  

 kritéria pro posouzení souladu ŘV ITI;  

 text Strategie ITI ostravské aglomerace.  
 
Poté, co se členové ŘV ITI důkladně seznámí se zápisem z PS 

a samotným projektovým záměrem, zaznamenají v kontrolním 
listu soulad informací uvedených v projektovém záměru se 

Strategií ITI.  
V případě, že jsou odpovědi ŘV ITI ve všech řádcích pozitivní či 
nerelevantní, tj. ano nebo nerelevantní, je projektový záměr 

v souladu se Strategií ITI a ŘV ITI vydá předkladateli ve lhůtě 
7 dnů od jednání tzv. Vyjádření ŘV ITI o souladu/nesouladu 
projektového záměru s integrovanou strategií, a to:  

a) doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb nebo  

b) prostřednictvím datové schránky.  
Pokud je jedna a více z odpovědí ŘV ITI negativní, tzn. ne, pak 
projektový záměr není v souladu se Strategií ITI. V takovém 

případě je ŘV ITI oprávněn:  
a) vrátit projektový záměr předkladateli k dopracování 

a znovupředložení do PS,  

b) k uvedenému projektovému záměru vydat negativní 
stanovisko.  

PS zasedne nejpozději 60 dnů od rozhodnutí ŘV ITI a následně 
je projektový záměr znovu předložen na nejbližší jednání ŘV ITI. 
ŘV ITI dopracovaný projektový záměr již nemůže vrátit 

k dalšímu dopracování a musí ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI 
vydat Vyjádření ŘV ITI o souladu/nesouladu projektového 

záměru se Strategií ITI.  
Vyjádření ŘV ITI bude platné do ukončení příjmu žádostí 
o podporu navazující výzvy ZS ITI.  

Statuty a jednací řády pracovních skupin a Řídícího výboru ITI 
jsou součástí Strategie ITI ostravské aglomerace, která je 
k dispozici na webových stránkách: www.itiostravsko.cz.  

Kritéria pro posouzení 

projektového záměru na ŘV ITI 

1. Projektový záměr má jednoznačně určeného 

předkladatele. 
2. Projektový záměr je v souladu s tematickým 

zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho 

specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření 
(podopatření).  

3. Projektový záměr je v souladu s výzvou nositele ITI. 
4. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 
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5. V případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně 
popsána jejich role v projektu a spolupráce 

s předkladatelem.  
6. Předkladatelé připravovali projektový záměr 

v koordinaci s nositelem ITI ostravské 
aglomerace.                      

7. Projektový záměr má pozitivní dopad (přínosy) 

na vymezené území (součástí posouzení tohoto kritéria 
bude i míra zapojení partnerů s finanční spoluúčastí) 

8. Projektový záměr přispívá k naplnění indikátorů 

příslušného opatření ITI ostravské aglomerace. 
9. Projektový záměr má jednoznačně popsané 

financování v souladu s výzvou. 
10. Projektový záměr je v souladu s harmonogramem 

uvedeným ve výzvě.                     

11. Výsledky projektového záměru jsou udržitelné. 
 

Odkaz na výzvu ŘO 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-049-
dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-pro 

Další specifika výzvy 

1) Partnerství 

Partnerství je povinně vyžadováno. Podmínky partnerství jsou 
vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce projektů 

OP VVV – specifická část, kap. kap. 13; podmínky oprávněnosti 
partnerů jsou uvedeny v kap. 5.2.1.  
Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu. 

Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných 
služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být 
skrytým dodavatelem). Je-li partnerem podnik, musí být 

do projektu zapojen v rámci účinné spolupráce s organizací pro 
výzkum a šíření znalostí.  

Partner/partneři projektu se vždy musejí podílet na výzkumné 
činnosti (povinná aktivita d). 
 

Minimálně 50 % partnerů musí mít sídlo na území ostravské 
aglomerace. 

 
Přijatelnost partnera:  
Povinný partner:  

- Obchodní korporace, (tj. subjekt dle zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech,  ve znění pozdějších 
předpisů) nebo státní podnik (tj. subjekt dle § 2 zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů), který dále splňuje podmínku:  

o Velikost povinného partnera musí být minimálně na úrovni 

středního podniku dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014.  

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-049-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-pro
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-049-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-pro
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Další možní partneři:  
Partneři s finanční spoluúčastí:  

- Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření 
znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a  inovací (2014/C 198/01)  

- Obchodní korporace (tj. subjekty dle zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech,  ve znění pozdějších 
předpisů) nebo státní podnik (tj. subjekt dle § 2 zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů), bez omezení velikosti  
 

Partneři bez finanční spoluúčasti:  
- Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu  

- Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace  

- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 
činnost  

- Ostatní subjekty  
 
Minimální varianta: společné partnerství musí minimálně 

zahrnovat dva nezávislé subjekty: výzkumnou organizaci 
žadatele a jednu obchodní korporaci dle definice povinného 

partnera. Partnerství ohledně společné dlouhodobé spolupráce 
může mimo výše uvedené základní nastavení obsahovat další 
subjekty, které výzva definuje jakožto oprávněné partnery.  

Maximální varianta: celkem je povolen maximální počet 
9 partnerů, tzn. v rámci projektového partnerství je povoleno 
celkem maximálně 10 subjektů (žadatel a 9 partnerů). 

Sídlo partnera může být i mimo území ČR (jen území EU). 
 

2) Zákaz podání žádosti o podporu do obou výzev DMS 
Předkladatel projektového záměru nesmí podat žádost o dotaci 
zároveň do výzvy ŘO „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

pro ITI“ a do výzvy „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“.  
 

3) Soulad s RIS3 strategií 

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro 
inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 

strategie“) a/nebo její příslušnou krajskou přílohou – projekt je 
svým zaměřením v souladu s doménami inteligentní 
specializace, pokud je realizován v souladu s alespoň jedním 

klíčovým odvětvím aplikací/aplikačním tématem uvedeným 
v kap. 7.1. Národní RIS3 strategie (a to na úrovni konkrétních 

vydefinovaných VaVaI/aplikačních témat, na která bude 
podpora zaměřena) či v příslušné krajské příloze; a zároveň 
v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou 

relevantní pro dané odvětví aplikací/aplikační téma. 
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4) Další podmínky Výzvy: 

 Předkladatel má povinnost zvolit indikátor 22011 

Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené 
podpořenými subjekty. Výstupem projektu tak bude 

podání minimálně 1 mezinárodní patentové přihlášky 
(výjimku z povinnosti zvolit indikátor 22011 mají 
ekonomické obory). 

 Předkladatel má povinnost zvolit indikátor 24101 Počet 
rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť 
(pracoviště). Pro jeho naplnění si povinně zvolí aktivitu 

h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, 
vč. pořízení infrastruktury (vč. stavebních úprav 

spojených s instalací).  
  

Odkaz na obecná a specifická 

pravidla výzvy Řídícího organu  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-
pravidel-pro-zadatele-a-prijemce 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-026-
dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-dms 
 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Nositel ITI  

Kontaktní osoby poskytují informace ke zpracování 
projektového záměru a jeho souladu s výzvou nositele ITI.  
Kontakt: 

 Mgr. Jiří Hudec, vedoucí oddělení strategie, 599 443 248, 
604 212 270, jhudec@ostrava.cz; 

 Ing. Jana Krátká, manažer ITI, 599 443 175,  

734 355 526, jkratka@ostrava.cz; 

 Ing. Dan Mocek, manažer ITI, 599 442 202, 

601  103 416,  dmocek@ostrava.cz; 

 Mgr. Jiří Svobodník, manažer ITI, 599 442 341, 
601  103 418,  jsvobodnik@ostrava.cz; 

 Bc. Dagmar Vdolečková, manažer ITI, 599 443 142, 
601 103 421, dvdoleckova@ostrava.cz. 

 

Zprostředkující subjekt ITI (ZS ITI) 
Kontaktní osoby poskytují informace k žádosti o podporu 

z hlediska hodnoticích kritérií a souladu s výzvou ŘO 
„Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI“.  
Kontakty: 

 Ing. Petra Sojková, vedoucí oddělení ZS ITI, 599 442 319, 
605 292 257, psojkova@ostrava.cz ; 

 Ing. Ludmila Sedlářová, specialista ZS ITI, 599 442 340, 

727 867 615, lsedlarova@ostrava.cz;  

 Ing. Michaela Boháčová, specialista ZS ITI, 599 442 340, 

727 950 807, mbohacova@ostrava.cz ; 

 Mgr. Ludmila Bačová, specialista ZS ITI, 599 442 340, 
731 682 941, lbacova@ostrava.cz. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-026-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-dms
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-026-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-dms
mailto:jhudec@ostrava.cz
mailto:jkratka@ostrava.cz
mailto:dmocek@ostrava.cz
mailto:jsvobodnik@ostrava.cz
mailto:psojkova@ostrava.cz
mailto:lsedlarova@ostrava.cz
mailto:mbohacova@ostrava.cz
mailto:lbacova@ostrava.cz
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Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách 
www.itiostravsko.cz. 

 
Kontakt na ŘO: 
Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena 

formou depeše v MS2014+ jména administrátorů projektu pro 
další komunikaci v rámci administrace projektu.  

Seznam příloh výzvy Bez příloh 

http://www.itiostravsko.cz/

