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1. jednání poradní skupiny Podnikavější a inovativnější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti 
 
Datum jednání:  28. 7. 2022, 13:00 – 16:30 hod. 
Místo jednání:  Magistrát města Ostravy, místnost č. 251  
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Projednání záměrů do výzvy č. 22 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
3. Projednání záměrů do výzvy č. 23 – Služby infrastruktury 
4. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 8 členů (66% účast, celkem 12 členů) 
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Bod 1 – Zahájení 
 
D. Mocek přivítal účastníky na jednání poradní skupiny (dále jen PS) a konstatoval usnášeníschopnost PS ITI. 

Představil program jednání. Zároveň informoval, že z jednání jsou pořizovány fotografie pro účely 

Operačního programu technická pomoc a pro vyhotovení zápisu je pořizován audio záznam. Všichni členové 

PS byli upozornění, že v případě, že jsou ve střetu zájmu, ohlásí tuto skutečnost na začátku jednání a zdrží se 

hlasování u těch bodů, kde jsou ve střetu zájmu. 

 
Bod 2 - Projednaní záměrů do výzvy č. 22 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
 
D. Mocek představil poradní skupině podmínky výzvy a záměry, které došly v rámci výzvy č. 22 – Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce. Celkem bylo podáno 8 záměrů a předkladatelé záměrů byli pozváni k prezentaci. 

 

1. Prvním předkladatelem byla Ostravská univerzita se záměrem „Společenská dimenze nových 

technologií v energetice v Ostravské metropolitní oblasti“, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0118. 

O. Slach prezentoval záměr. M. Duda a P. Šimoník měli dotazy, na které zástupce předkladatele 

odpověděl. 

 

2. Druhým předkladatelem byla Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava se záměrem 

„Využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie“, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0135. 

V. Peer prezentoval záměr. P. Šimoník se předkladatele dotázal na zapojení partnerů, V. Peer na dotaz 

reagoval.  

 

3. Třetí záměr předložený do výzvy Nositele a prezentován před PS byl „Inovativní a aditivní 

technologie pro udržitelný energetický průmysl“, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0179. 

Záměr předkladatele Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava prezentoval M. Pagáč ze strojní 

fakulty. M. Duda a R. Hájek měli dotazy na integrovanost projektu a zapojení partnerů, na které prezentující 

odpověděl.  
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4. Následujícím předkladatelem byla Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava se záměrem 

„Pokročilé materiály pro energetiku a environmentální technologie“, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0195. 

D. Plachá prezentovala záměr členům PS. M. Duda měl dotazy ohledně partnerů projektů, D. Plachá na 

všechny položené dotazy odpověděla.   

 

5. Dalším záměrem byl záměr předkladatele Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava, 

„Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v oblasti bezpečnosti a stavební efektivnosti energetických 

celků“, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0172. 

Záměr prezentoval P. Kučera. D. Mocek vznesl stejný dotaz ohledně zapojení partnerů v projektu, na které 

dostal odpovědi. 

 

6. Následujícím záměrem, který předložila Vysoká škola báňská – technická univerzita v Ostravě byl záměr 

„Inovativní technologie pro čistší Ostravsko!!!“, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0214. 

R. Kuča představil záměr a odpověděl na vznesené dotazy ohledně zapojených partnerů v projektu. 

 

7. Záměr „Zvýšení odolnosti energetických sítí v kontextu dekarbonizace, decentralizace a udržitelného 

socioekonomického rozvoje“, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0160 předložila Vysoká škola báňská – 

technická univerzita Ostrava. 

T. Kozubek prezentoval záměr. Na dotazy D. Mocka podal odpověď – zapojení partnerů v projektu.  

 

8. Posledním prezentovaným záměrem byl záměr „Výzkumná platforma pro digitalizační transformaci a 

Společnost 5.0“, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0156. 

Záměr prezentoval P. Šimoník. D. Mocek měl na závěr prezentace několik dotazů. P. Šimoník je všechny 

zodpověděl.  

 

Po prezentacích všech předložených záměrů proběhla mezi členy PS diskuze a shoda, že předložené záměry 

Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava by měly být dopracovány a znovu předloženy 

k posouzení poradní skupině a následně řídicímu výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti. Záměr 

Ostravské univerzity bude nutné dopracovat jen v kontextu nově předložených záměrů VŠB-TUO s ohledem 

na integrované řešení REFRESH bez snížení požadované podpory EU. Zástupci univerzit nahlásili střet zájmu a 

zdrželi se hlasování.  

D. Mocek vyzval k hlasování k usnesení k bodu č. 2. 
 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 2 zdržel se 

Usnesení: 1/1 

Poradní skupina Podnikavější a inovativnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 22  – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

• Využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0135; 

předkladatel VŠB-TUO 

• Výzkumná platforma pro digitalizační transformaci a Společnost 5.0, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0156; předkladatel VŠB-TUO 
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• Zvýšení odolnosti energetických sítí v kontextu dekarbonizace, decentralizace a udržitelného 

socioekonomického rozvoje, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0160, předkladatel VŠB-TUO 

• Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v oblasti bezpečnosti a stavební efektivnosti energetických 

celků, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0172; předkladatel VŠB-TUO  

• Inovativní a aditivní technologie pro udržitelný energetický průmysl, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0179; předkladatel VŠB-TUO 

• Pokročilé materiály pro energetiku a environmentální technologie, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0195; předkladatel VŠB-TUO 

• Inovativní technologie pro čistší Ostravsko!!!, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0214; předkladatel VŠB-

TUO 

• Společenská dimenze nových technologií v energetice v Ostravské metropolitní oblasti, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0118; předkladatel Ostravská univerzita 

vyzvat k úpravě s ohledem na disponibilní prostředky v termínu do 27.9.2022. 

 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování M. Duda a P. Šimoník 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

Usnesení: 2/1 

Poradní skupina Podnikavější a inovativnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložený záměr 

do výzvy Nositele č. 22  – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

• Společenská dimenze nových technologií v energetice v Ostravské metropolitní oblasti, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0118; předkladatel Ostravská univerzita 

vyzvat k úpravě s ohledem na zachování Integrovaného řešení REFRESH v termínu do 27.9.2022. 

 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování R. Hájek 

Bod 3 Projednání záměrů do výzvy č. 3 – Služby infrastruktury 
 
D. Mocek představil poradní skupině podmínky výzvy a záměr, který byl předložen do výzvy Nositele. 

Vzhledem k tomu, že nebyla dosud ze strany ŘO stanovena alokace a záměr splnil podmínky výzvy je navržen 

do programového rámce OP TAK. 

D. Mocek vyzval k hlasování k usnesení k bodu č. 3. 
 

Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 3/1 

Poradní skupina Podnikavější a inovativnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložený záměr 

do výzvy Nositele č. 23  – Služby infrastruktury 

• Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-parku Ostrava, ITIOMO/2.1.2/023/OPTAK/02/0220; předkladatel 

statutární město Ostrava 

k zařazení do programového rámce OPTAK dle vyhodnocení předloženého záměru.  

Bod 4 – Závěr 
 
D.  Mocek poděkoval všem za účast na jednání PS.  
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Přílohy: 
1. Seznam účastníků 
2. Prezentace   
 
 
Seznam účastníků 
 

č. Jméno a příjmení Organizace 

1 
Martin Duda 

VŠB-TUO 

2 
Roman Hájek 

Ostravská univerzita 

3 Petr Šimoník, Ph.D. VŠB - TUO 

4 Natálie Šitavancová Krajská hospodářská komora 

5 Michal Banot BeePartner 

6 Alena Hradilová MSIC (zástup) 

7 Jan Belardi CZECHINVEST 

8 Anton Husovský MS Pakt zaměstnanosti 

9 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

10 Simona Salavová Magistrát města Ostravy 

11 Kristýna Šiřinová Magistrát města Ostravy 

12 Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

13 Jiří Hudec Magistrát města Ostravy 

14 Daniel Mocek Magistrát města Ostravy 
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č. Jméno a příjmení Organizace 

15 Jana Krátká Magistrát města Ostravy 

   

 
 
 
Zapsala:   Dagmar Vdolečková 
     
Schválil:   Martin Duda 


