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Harmonogram Integrovaných územních investic (ITI)
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
zveřejnilo aktualizovaný harmonogram
výzev ITI v rámci OP PIK pro rok 2017
ITI jsou nástrojem územního rozvoje,
který umožňuje efektivní a transparentní
implementaci územní strategie. Nástroj ITI
vychází ze Strategie Evropa 2020 a dalších
dokumentů evropské i národní úrovně
a budou využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu.
V rámci OP PIK se počítá s využitím ITI
v pěti metropolitních oblastech:
•• ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
•• ITI Plzeňské metropolitní oblasti.
•• ITI Brněnské metropolitní oblasti.
•• ITI Olomoucké aglomerace.
•• ITI Ostravské metropolitní oblasti.

Integrovaná strategie metropolitních oblastí
vychází ze specifických potřeb území a musí
přispívat k naplňování cílů a závazných
ukazatelů operačních programů EU, z nichž
je financována. Výhodou integrovaných projektů může být skutečnost, že Řídicí orgán
OP PIK (MPO) rezervuje v operačním
programu finanční alokaci pro realizaci
integrovaných strategií.
Projekty předkládané v rámci integrovaných strategií do výzev OP PIK musí respektovat podmínky stanovené výzvami, které
bude pro integrované projekty vyhlašovat
MPO. Město v roli nositele integrované
strategie bude pověřeno veřejnoprávní
smlouvou uzavřenou s MPO k výkonu
funkce zprostředkujícího subjektu.
Z této pozice bude město provádět kontrolu přijatelnosti, formálních náležitostí

a bude rovněž provádět věcné hodnocení.
Na základě hodnocení projektů od města
bude pak MPO rozhodovat o přidělení podpory.
V tabulce níže jsou uvedeny nejzajímavější
dotační tituly v rámci ITI OP PIK, které
MPO plánuje vyhlásit v průběhu měsíce
března 2017.
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Název programu

Zaměření programu

Druh výzvy

Podporované
území

Typy
příjemců*

Příjem
žádostí
o podporu

I. Výzva Inovace – Inovační
projekt – ITI

Nákup výrobní technologie
za účelem zavedení nových nebo
inovovaných výrobků do výroby
a na trh.

Průběžná

ITI Olomouc, ITI
Plzeň, ITI Hradec-Pardubice

MSP, VP

od 3/2017
do 2/2018

I. Výzva Potenciál – ITI

Založení nebo rozvoj center
průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací.

Průběžná

ITI Olomouc, ITI
Plzeň, ITI Hradec-Pardubice

MSP, VP

od 3/2017
do 2/2018

I. Výzva Aplikace – ITI

Činnosti VaV s výstupy v podobě
prototypů, průmyslových či užitných vzorů, software, atd.

Průběžná

ITI Olomouc, ITI
Hradec-Pardubice,
ITI Ostrava

MSP, VP

od 3/2017
do 2/2018

I. Výzva Nemovitosti – ITI

Rozvoj podnikatelských nemovitostí.

Průběžná

ITI Olomouc, ITI
Hradec-Pardubice,
ITI Ostrava

MSP

od 3/2017
do 2/2018

*MP - Malý podnik, SP - Střední podnik, VP - Velký podnik.
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Slovensko – Operačný program Výskum a inovácie

Slovensko – Operačný program
Výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenské republiky ako riadiaci
orgán pre Operačný program Výskum

a inovácie zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na rok

2017. Tabuľka nižšie predstavuje najzaujímavejšie dotačné tituly

Názov
programu

Zameranie programu

Plánovaný
dátum
vyhlásenia
výzvy

Oprávnení žiadatelia

Indikatívna
výška finančných
prostriedkov
určených na výzvu
(EUR)

Výskum
a inovácie

Zvýšenie výskumnej aktivity
prostredníctvom zlepšenia
koordinácie a konsolidácie
VaV potenciálu výskumných
inštitúcií.

január 2017

•• Organizácie výskumu a vývoja.

76 000 000

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií
a podnikateľskej sféry.

február 2017

Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce.

marec 2017

Výskum
a inovácie

Výskum
a inovácie

•• Výskumné organizácie z členských krajín EÚ.
•• Verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona.
•• Organizácie výskumu a vývoja.

15 000 000

•• Verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona.
•• Výskumné organizácie z členských krajín EÚ.
•• Organizácie výskumu a vývoja.
•• Verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona.
•• Výskumné organizácie z členských krajín EÚ.

14 000 000

4

Harmonogram Integrovaných
územních investic (ITI) v rámci
Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Dotace a investiční pobídky – únor 2017
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Výskum a inovácie
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