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1. ÚVODNÍ SLOVO  
 Dámy a pánové, 

 

dovolte mi na úvod tohoto materiálu připomenout několik faktů, 

abychom si uvědomili širší kontext naší snahy.  

Česká republika zažádala o vstup mezi členské státy EU v roce 1996. 

Po osmi letech, tedy od 1. 5. 2004, jsme se stali plnoprávnými členy 

Unie. Rozhodlo o tom referendum v roce 2003, kterého se 

zúčastnilo cca 56% oprávněných voličů a 77% hlasujících se vyjádřilo 

pro vstup. V prvním „krátkém “ plánovacím období  2004 - 2006 

jsme mohli čerpat v dotacích 53 miliard. V letech 2007 – 2013 pro 

ČR bylo připraveno rekordních 660 miliard a nyní v letech 2014 - 2020 můžeme čerpat cca 520 miliard 

korun. V rámci nástroje ITI může přijít navíc necelých šest miliard korun i do našeho regionu. Jak se 

s touto výzvou a zároveň nesnadným úkolem popereme, je pouze na nás a našich schopnostech. 

Střední Morava a olomoucký region patří historicky k územím, kde se po staletí soustředil duchovní, 

kulturní i hospodářský rozvoj, který byl bohužel násilně přerušen několika válečnými konflikty a 

obdobími stagnace. I proto musíme dnešní příležitost k posílení významu regionu, co nejlépe využít. 

Výsledkem a podmínkou využití finančních prostředků je zvýšení konkurenceschopnosti oblasti a tím 

přispění ke kvalitě života a spokojenosti obyvatel nejen střední Moravy, ale i celé ČR a EU. Jestli se 

nám to podaří, budou hodnotit příští generace.  

Díky všem, kteří se poctivě snaží přispět ke vzniku strategie, která v široké a nelehké diskuzi 

s významnými partnery i angažovanými občany definuje cíle a vize, kterých chceme dosáhnout 

v příštím desetiletí. Navíc k těmto vizím složitě hledáme vhodné nástroje a prostředky, které 

odpovídají představám řídících orgánů operačních programů.  Ne vše se dá empiricky naplánovat a 

správně odhadnout. Věřím však, že případné drobné chyby a nedorozumění jsou pouze nutnými 

omyly a překážkami na cestě vpřed. 

 

Ladislav Šnevajs , náměstek primátora  

Statutární město Olomouc 
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2. SHRNUTÍ  
a) Integrované územní investice představují nástroj, který podporuje integrované využívání 

fondů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí. Možnost 

delegování správy integrovaných územních investic dává městům možnost zapojit se do 

přípravy a realizace programu a nést za tyto úkoly odpovědnost. V případě integrovaných 

územních investic je na začátku zajištěno několik zdrojů financování, a tím i větší jistota 

ohledně financování strategických opatření.  

b) Pro návrh integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace byly na základě socio-

ekonomické analýzy, SWOT analýzy a jednání s klíčovými aktéry zvoleny tyto problémové 

oblasti, které má ITI následně nápomoci řešit: 

• klesající atraktivita aglomerace, 

• nízká ekonomická výkonnost aglomerace, 

• selhávání trhu práce, 

• nedostatečná infrastruktura. 

c) Intervenční logika je založena na předpokladu, že zvýšení atraktivity aglomerace vede 

prostřednictvím zvýšení její globální konkurenceschopnosti. 

d) Zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonností aglomerace bude založeno na 

fungujícím a vyváženém trhu práce, přičemž skutečné rozlišení v rámci širšího regionu může 

přinést rozvíjející se znalostní ekonomika, těžící z výsledků místní vědecko-výzkumné a 

inovační činnosti. Rozvoj těchto oblastí pak bude stavět na kvalitní infrastruktuře a zdravém 

životním prostředí. 

e) V rámci realizace dílčích cílů bude kladen nejvyšší důraz na to, aby byla prokázána jasná a 

bezprostřední vazba jednotlivých projektů a opatření na výše uvedené oblasti, tedy na 

pozitivní vazbu vhledem k trhu práce či znalostní ekonomice. Pouze doplňkově budou 

realizována opatření vedoucí ke zdravému životnímu prostředí. 
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3. VÝCHODISKA PRO NÁVRH INTEGROVANÉ STRATEGIE  
Zdroj: Socio-ekonomická analýza, vlastní zpracování 

»» Integrované územní investice představují nástroj, který podporuje integrované využívání fondů 

a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí. Možnost delegování 

správy integrovaných územních investic dává subregionálním subjektům (místním či městským 

zúčastněným subjektům) možnost zapojit se do přípravy a realizace programu a nést za tyto úkoly 

odpovědnost. V případě integrovaných územních investic je na začátku zajištěno několik zdrojů 

financování, a tím i větší jistota ohledně financování integrovaných opatření. Integrované územní 

investice představují nástroj určený k realizaci rozvoje na základě místního přístupu, který může 

pomoci odblokovat nevyužitý potenciál skrytý na místní a regionální úrovni. 

»» Olomoucká aglomerace, představující území s intenzivními interakcemi se svými jádry, zahrnuje 

města Olomouc, Prostějov, Přerov s počtem obyvatel 190,2 tis. a dále 230 obcí s počtem obyvatel 

247,3. Celkem tedy Olomoucká aglomerace čítá 437,5 tis. obyvatel. 

»» Populace aglomerace od roku 2009 klesá. Ve sledovaném období (2004 – 2013) je sice 

zaznamenán absolutní nárůst počtu obyvatel, tento nárůst je však slabší než celorepublikový průměr. 

Pokud se podíváme na zdroj tohoto (slabého) růstu tak zjistíme, že se odehrává pouze v malých 

městech a na venkově, sídla o velikosti větší než 5000 obyvatel ve sledovaném období pouze ztrácela. 

Aglomerace ztrácí zejména mladší skupiny obyvatel. 

»» Olomoucká aglomerace stárne rychleji než zbytek republiky. Ekonomické zatížení obyvatel, 

tedy poměr obyvatel v ekonomicky aktivním věku a zbytku je také nad celostátním průměrem. 

»» Díky nízké produktivitě práce a nízké ekonomické výkonnosti se Olomoucký kraj řadí na 

poslední místa z pohledu tvorby HDP. Také čistý disponibilní důchod domácností v kraji nedosahuje 

průměru mimopražských regionů ČR. Jednou z příčin tohoto faktu je velice nízká exportní výkonnost 

kraje a také nízký příliv přímých zahraničních investic. 

»» I přes vyšší tempo stárnutí si Olomoucká aglomerace drží nadprůměrný podíl ekonomicky 

aktivních obyvatel. Lidé v aglomeraci jsou zaměstnáni převážně v terciérním sektoru a podíl tohoto 

sektoru na celkové zaměstnanosti převyšuje republikový průměr. Nutno dodat, že tento rozdíl je 

způsoben mimo jiné nadprůměrnou zaměstnaností v sektoru služeb, jež je financován z veřejných 

prostředků (zdravotnictví a sociální péče, veřejná správa, obrana, vzdělávání). 

»» V letech ekonomické krize zaznamenala Olomoucká aglomerace výrazný nárůst míry 

nezaměstnanosti, kdy se z čelních příček v roce 2007 dostala v současnosti na spíše zadní příčky a 

intenzita růstu nezaměstnanosti byla v rámci ČR nejvyšší. V daném období se razantně snížil počet 



 

6 
Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

 

 

pracovních míst a reverzně se prudce zvýšil počet uchazečů o jedno pracovní místo, a to o 

desetinásobek. Nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce jsou pak absolventi a dlouhodobě 

nezaměstnaní. 

»» V rámci kraje se ve sledovém období zvýšil počet pracovišť vědy a výzkumu. I přes tento 

pozitivní vývoj byl růst v ostatních regionech dynamičtější. Výrazně rostly také výdaje na vědu a 

výzkum, dokonce razantněji než ve zbytku ČR. Tempu růstu výdajů na výzkum však neodpovídá vývoj 

patentových přihlášek a počet udělených patentů, v těchto ukazatelích Olomoucký kraj za ČR 

zaostává.  

»» Hustota a kvalita silnic I. třídy v rámci aglomerace výrazně kolísá. Ačkoli je okres Přerov v 

ukazateli hustoty silnic nadprůměrný, přetrvávají zde vinou nedobudované infrastruktury významné 

dopravní problémy. Okres Prostějov je na opačné straně hodnocení hustoty (výrazně zde převládají 

silnice III. třídy). Společným rysem v rámci aglomerace je však nárůst intenzity dopravy a rostoucí 

zatížení silnic v aglomeraci, přičemž nejvíce exponované silnice násobně převyšují republikové 

průměry. Ve městě Olomouc klesá využívání MHD. Olomoucký kraj je nadprůměrný co do 

infrastruktury pro cyklisty. 

»» Z pohledu zdravotnických a sociálních služeb se Olomoucká aglomerace řadí do republikového 

nadprůměru. 

»» Kvalita životního prostředí je v rámci Olomoucké aglomerace dobrá. 

 

  



 

7 
Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

 

 

4. VYMEZENÍ AGLOMERACE ,  ZÁKLADNÍ POPIS  
Zdroj: Vymezení Olomoucké aglomerace (ITI územního celku), Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 

Město Olomouc leží z větší části v Hornomoravském úvalu, na soutoku řek Moravy a Bystřice. Jeho 

poloha přímo determinuje jeho roli jakožto dopravního uzlu a regionálního centra se širším 

významem. Silniční doprava je zastoupena především rychlostními komunikacemi R35 a R46 

(propojení směrem na Hradec Králové a Ostravu, resp. Vyškov a Brno). Olomouc je však i železničním 

uzlem, prochází jí III. železniční koridor (spojuje Cheb a Mosty u Jablunkova). Role Olomouce je 

poměrně silná, jednak je centrem kraje a díky příznivé geografické poloze i rovnoměrně členěné 

struktuře osídlení regionu střední Moravy si vytváří široké zázemí. Váže na sebe množství 

administrativních a jiných funkcí, dále je sídlem velkých firem (zaměstnavatelů, univerzity a mnoha 

dalších institucí). Společně s téměř padesátitisícovými městy Prostějov a Přerov vytváří jádrovou 

oblast Olomouckého kraje. 

Olomouc disponuje schopností vytvářet si širší zázemí, i přes relativní blízkost Brna a Ostravy. Jejich 

vliv se příliš neprojevuje. Při tvorbě vazeb v geografickém prostoru sehrává velmi důležitou úlohu 

sídelní struktura, resp. její hustota. V případě okresů Olomouc, Prostějov a Přerov je patrná 

nadprůměrná četnost obcí vzhledem k celorepublikovému průměru. Především okresy Prostějov a 

Přerov vykazují poměrně nízké průměrné populační velikosti obcí (bez i při započítání okresního 

města), viz Tab. 1. To dokládá značně rozptýlenou sídelní strukturu ve zmíněných okresech, kde si 

padesátitisícová města Prostějov a Přerov vytvářejí svá vlastní zázemí. Potenciální dosah působení 

Olomouce v tomto směru však je reálný, protože právě díky rozptýlené sídelní struktuře představuje 

město Olomouc i pro obce z okresů Prostějov a Přerov přirozené spádové centrum (absence dalších 

měst střední či menší velikosti v okresech). Ještě vyšší dosah působení Olomouce a vznik těsných 

vazeb jádro-zázemí se otevírá v oblasti severně od města Olomouc, především díky absenci větších 

sídel. 

Vlastní vymezení aglomerace bylo realizováno na základě kombinace kvantitativního a kvalitativního 

přístupu (kvalitativní kritéria sloužila jako doplňující). Použitým kvantitativním ukazatelem byla 

především data o dojížďce pracujících (s využitím databáze dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011), 

přičemž v úvahu byl brán především podíl denně dojíždějících pracujících do jádra aglomerace (suma 

dojíždějících do Olomouce, Prostějova a Přerova) z každé obce z celkového počtu zaměstnaného 

obyvatelstva v obci + další doplňující ukazatele. Na základě intenzity sledovaných vazeb byly 

vytvořeny 3 zóny aglomerace (A, B, C). 

Zóna A představuje území s nejintenzivnějšími interakcemi s jádry aglomerace, zahrnuje města 

Olomouc, Prostějov, Přerov s počtem obyvatel 190,2 tis. a dále celkem 169 obcí s počtem obyvatel 

173,5 tis. (dle SLDB 2011), celkem tedy v zóně A žije přibližně 363,7 tis. obyvatel. Mezi další 

významná střediska, která jsou v tomto území zastoupena, patří města Šternberk, Litovel, Lipník nad 

Bečvou, Lutín nebo obec Hlubočky 
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Zóna B1 představuje území s vysokou mírou interakce s jádry aglomerace (k rozšíření došlo snížením 

kritických hodnot ukazatelů o pracovní dojížďce) + rozšíření o oblast Mohelnicka v souladu se 

Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (zóna B2). 

Počet obcí v aglomeraci díky tomu vzroste z původních 169+3 na celkem 230+3 a počet obyvatel 

z původních 363,7 tis. na 437,5 tis. (ve struktuře 190,2 tis. obyv. jádro a 247,3 tis. zázemí). 

Zóna C je území aglomerace rozšířené do hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Vymezení území aglomerace odpovídají (resp. jej podporují) i kvalitativní ukazatele vzdělanosti 

obyvatelstva, je přirozené, že nadprůměrná vzdělanost je především na území větších měst a jejich 

těsného zázemí, přičemž ukazatel vzdělanosti podporuje jednoznačně zahrnutí Hranic do území 

zóny B. 

 

OBR. 1: MAPA AGLOMERACE 
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5. PARTNERSTVÍ PŘI  PŘÍPRAVĚ STRATEGIE  
V roce 2013 bylo mezi statutárními městy Olomouc, Přerov a Prostějov uzavřeno Memorandum 

o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období 2014 – 2020. 

Na základě tohoto memoranda byly zahájeny přípravné práce, jež mají vyústit v realizaci Integrované 

územní investice Olomoucké aglomerace. 

 V rámci přípravy integrované strategie Olomoucké aglomerace probíhá spolupráce i s dalšími 

významnými městy na tomto území (Litovel, Uničov, Konice, Hranice, Lipník nad Bečvou a 

Mohelnice), s Olomouckým krajem a dalšími relevantními subjekty.  

V Radě města Olomouce bylo schváleno zřízení pracovních skupin a Řídícího výboru ITI, ve kterých 

byli zapojeni členové jednotlivých relevantních partnerů pro jednotlivé oblasti ITI, a to jak 

z municipální oblasti, tak z řad ostatních klíčových aktérů. 

Řídící výbor 

Řídící výbor v přípravě integrované strategie dohlížel nad průběhem a naplňováním klíčových výstupů 

strategie ITI a schvaloval její realizaci a konečnou podobu v pracovní verzi. Mezi jeho další pravomoc 

patří rozhodování o zařazení projektů do integrované strategie a o podpisu smlouvy mezi nositelem 

ITI a realizátorem integrovaného projektu. 

Při vytváření Řídícího výboru se dbalo o to, aby se na rozhodování o směřování integrované strategie 

podíleli všichni relevantní aktéři regionu Olomoucké aglomerace. Proto je výbor složen ze zástupců 

těchto subjektů: 

- Statutární město Olomouc (hlavní nositel ITI), 

- Statutární město Přerov, 

- Statutární město Prostějov, 

- Olomoucký kraj, 

- menší města a obce, 

- akademická půda, 

- relevantní sdružení MAS ČR, 

- organizace zabývající se průmyslem a zaměstnaností, 

- sdružení regionálních samospráv, 

- zástupce církve. 

Pracovní skupiny 

Pro účely přípravy integrované strategie byly ustanoveny dvě pracovní skupiny, a sice pro oblast 

ekonomického rozvoje a trhu práce a oblast infrastruktury a životního prostředí. 

Podobně jako Řídící výbor, i pracovní skupiny byly složeny ze zástupců relevantních subjektů, kterých 

se týkala témata uvedená v integrované strategii.  
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6. VIZE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  
Vizí Integrované rozvojové strategie je přispět k využití rozvojového potenciálu aglomerace, a tím 

zvýšit její konkurenceschopnost. 

Využitý rozvojový potenciál území – atraktivní a konkurenceschopná aglomerace 

 

7. STRATEGICKÉ CÍLE INTEGROVANÉ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ 

OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  
Pro návrh integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace byly na základě socio-

ekonomické analýzy, SWOT analýzy a jednání s klíčovými aktéry zvoleny tyto problémové oblasti, 

které má ITI následně nápomoci řešit: 

• Klesající atraktivita aglomerace 

• Nízká ekonomická výkonnost aglomerace 

• Selhávání trhu práce 

• Nedostatečná infrastruktura 

7.1.  GLO B Á LNÍ  CÍ L  

Globálním cílem integrované strategie je zvýšení konkurenceschopnosti Olomoucké aglomerace, a to 

zejména díky zvýšení ekonomické výkonnosti místních podniků a rozvoji místní znalostí ekonomiky, a 

také zlepšením podmínek na trhu práce v aglomeraci. Nezbytnou podmínkou pro zvýšení 

konkurenceschopnosti je pak zlepšení místní a regionální infrastruktury a kvalitní životního prostředí. 

7.2.  INT ERV EN ČNÍ  LOGIK A  ITI 

Celková intervenční logika integrované strategie rozvoje území olomoucké aglomerace: 

 

 

 

  

„Kvalitní infrastruktura a dobré životní 

podmínky jsou základním faktorem 

rozvoje atraktivity jakéhokoli území.“ 

„Fungující trh práce přináší 

zaměstnanost, zaměstnání přináší 

výdělek - základ pro ekonomickou 

prosperitu a sociální stabilitu.“ 

„Nová ekonomika, založená na 

unikátních znalostech a dovednostech 

může být tím skutečným akcelerátorem 

ekonomické výkonnosti.“ 

„Atraktivní aglomerace nabídne skvělé 

podmínky pro práci i bydlení a stane se 

vyhledávaným místem pro život.“ 

ROSTOUCÍ ATRAKTIVITA A 
KONKURENCESCHOPNOST  AGLOMERACE

ROZVÍJEJÍCÍ SE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA, JEŽ TVOŘÍ POTENCIÁL PRO 
TVORBU HDP A GENERUJE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO DALŠÍ PODNIKY V 

AGLOMERACI

FUNGUJÍCÍ A VYVÁŽENÝ TRH PRÁCE, KTERÝ VYTVÁŘÍ PRACOVNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMPETENTNÍ A VÝKONNÉ ZAMĚSTNANCE

KVALITNÍ INFRASTRUKTURA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY TVOŘÍ 
ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT A PODNIKÁNÍ
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Intervenční logika integrované strategie metropolitní oblasti pro oblast trhu práce zahrnuje jak 

stranu „nabídky“, tedy podnikatelské subjekty, které vytváří pracovní místa, tak stranu „poptávky“, 

jež je představována zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání a budoucími zaměstnanci – žáky a 

studenty. Fungujícím a vyváženým trhem práce je myšlen takový trh práce, kde rozvíjející se podniky 

vytváří nová pracovní místa, která jsou následně obsazována výkonnými a kompetentními 

zaměstnanci. 

V rámci opatření budou tedy využity jednak nástroje podpory podnikání (investice do začínajících a 

rozvojových podniků, poradenství při internacionalizaci podnikání) a bude podporován rozvoj 

podnikatelské infrastruktury (investice do tzv. „brownfields“) – tyto intervence povedou ke vzniku 

nových či udržení stávajících pracovních míst. Na straně rozvoje lidských zdrojů bude podporován 

rozvoj žáků a studentů opatřeními, jež zvýší kvalitu vzdělávání vzhledem k uplatnitelnosti absolventů 

na trhu práce a budou realizována opatření pro zvýšení kompetencí zaměstnanců a nezaměstnaných 

(nebude se jednat o duplicitu v rámci projektů Úřadu práce, budou realizovány doplňkové a přesněji 

zaměřené projekty), to vše s cílem lépe využít potenciál lidských zdrojů a aglomeraci. Zvláštní skupinu 

opatření představuje rozvoj partnerství pro zlepšení spolupráce na trhu práce a podpora sociálního 

podnikání, v obou těchto skupinách dominuje aktivita veřejného sektoru. 

 

 

  

FUNGUJÍCÍ A VYVÁŽENÝ TRH PRÁCE, KTERÝ VYTVÁŘÍ PRACOVNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMPETENTNÍ A VÝKONNÉ ZAMĚSTNANCE

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ LIDSKÉ 
ZDROJE 

V RÁMCI AGLOMERACE

Absolventi škol 
jsou kompetentní 

vzhledem k 
potřebám trhu 

práce

Kompetence 
zaměstnanců a 

nezaměstnaných 
odpovídají 

potřebám trhu 
práce

ROZVOJ PODNIKÁNÍ A TVORBA 
PRACOVNÍCH MÍST

V rámci 
aglomerace se 
rozvíjí stávající 

podniky a vznikají 
nové 

podnikatelské 
záměry

Metropolitní 
oblast disponuje 

odpovídající 
podnikatelskou 
infrastrukturou 

(zejména 
nemovitostmi)

ZÁJEM A PODPORA TRHU 
PRÁCE ZE STRANY VEŘEJNÉHO 

SEKTORU

Klíčoví aktéři na 
trhu práce 

dlouhodobě 
efektivně 

spolupracují

Rozvíjí se sociální 
podnikání a 

vznikají 
celospolečensky 

prospěšná 
pracovní místa
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V oblasti zvýšení ekonomické výkonnosti a podpory znalostní ekonomiky je intervenční logika 

postavena na propojení vědy a výzkumu s komerční a aplikační sférou, přičemž základním 

předpokladem je existence potenciálu pro komerční aplikace výsledků vědy a výzkumu, což povede 

ke vzniku a rozvoji firem schopných generovat vysokou přidanou hodnotu. Nejedná se tedy o 

budování nových výzkumných center, ale o maximální využití stávajících kapacit, jež budou 

efektivněji propojovány s „okolním prostředím“, zejména pak s privátními podniky. Součástí opatření 

je vedle podpory samotného výzkumu a inovačního podnikání také rozvoj podpůrné infrastruktury. 

 

 

  

ROZVÍJEJÍCÍ SE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA, JEŽ TVOŘÍ POTENCIÁL PRO 
TVORBU HDP A GENERUJE NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO DALŠÍ PODNIKY 

V AGLOMERACI

Výzkum je orientován na 
rozvoj spolupráce s veřejným, 

aplikačním a komerčním 
sektorem

Existuje kvalitní a kapacitní 
podpůrná infrastruktura pro 
zvýšení intenzity společných 
výzkumných, vývojových a 

inovačních aktivit

Rozvíjí se podnikání založené 
na intenzivní tvorbě a 

využívání unikátních znalostí v 
oborech výzamných pro 

aglomeraci
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Intervenční logika integrované strategie metropolitní oblasti pro oblast infrastruktury a životního 

prostředí staví na předpokladu, že nezbytým faktorem atraktivity a konkurenceschopnosti území je 

kvalitní dopravní infrastruktura a zdravé a bezpečné životní prostředí. 

Opatření v oblasti dopravní infrastruktury jsou zacíleny ke zvýšení mobility a zkvalitňování 

infrastruktury, a to s ohledem na podporu navazujících oblastí – investice do infrastruktury by měly 

zlepšovat potenciál aglomerace vzhledem k podpoře fungujícího trhu práce (např. investice do silnic 

či cyklostezek by měly usnadnit dojížďku do zaměstnání) či podpoře znalostní ekonomiky. Zbývající 

investice jsou zaměřeny na zkvalitňování a zatraktivnění městského prostředí, čímž přímo podporují 

globální cíl a vrcholovou oblast intervenční logiky ITI. 

Zvláštní skupinou opatření v této oblasti bude podpora vzniku a rozvoje regionálních dominant, které 

se mohou stát novými symboly atraktivní a konkurenceschopné metropolitní oblasti. 

 

 

  

KVALITNÍ INFRASTRUKTURA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY TVOŘÍ 
ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT A PODNIKÁNÍ

DOPRAVNÍ SYSTÉM V AGLOMERACI JE 
DOSTUPNÝ, BEZPEČNÝ, EFEKTIVNÍ A 

UDRŽITELNÝ

Silníční infrastruktura 
umožňuje efektivní 

mobilitu v rámci 
aglomerace

Roste využivání a 
efektivita městské 

hromadné dopravy v 
aglomeraci

Rozvíjí se udržitelné a 
k životnímu prostředí 
šetrné formy dopravy

Dopravní provoz ve 
městech je plynulejší a 

bezpečnější

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V AGLOMERACI 
SE ZLEPŠUJE

Města v rámci 
aglomerace jsou 

bezpečná z pohledu 
rizika povodní

Odpadové 
hospodářství je 

efektivní a šetrné k 
životnímu prostředí

Životní podmínky ve 
městech se zlepšují, 

roste kvalita prostředí

DOMINANTY 
PODPORUJÍ 
POZITIVNÍ 
VNÍMÁNÍ 

AGLOMERACE

Vznikají a rozvjíjejí se 
nejvýznamnější 

dominanty v rámci 
aglomerace
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8. PRIORITNÍ OBLASTI  
Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace se ve shodě s intervenční logikou 

sestává z následujících prioritních oblastí: 

PO1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

PO2: Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky 

PO3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí 

PO4: Technická pomoc při přípravě a řízení ITI (bude rozpracována následně v rámci přípravy 

implementace ITI) 

9. DÍLČÍ  CÍLE  
Prioritní oblasti integrované strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace jsou dále naplňovány 

těmito dílčími cíli: 

 

 

 

  

Využitý rozvojový potenciál území – konkurenceschopná 
aglomerace

• Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce

• Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky

• Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí
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9.1.  D ÍLČÍ  CÍ LE PRIO RITNÍ  OB LA STI  POD POR A SO U LA D U N A BÍ DKY  A  POP T ÁVKY 

NA  TR H U  PR Á CE  

 

Dílčí cíl: Rozvoj kompetencí žáků a 

studentů 

Ukazuje se, že žáci a studenti 

Olomoucké aglomerace nejsou 

dostatečně podporováni a 

motivováni ke studiu technických a 

přírodovědných oborů. Odborné a 

podnikatelské kompetence 

absolventů jsou na relativně nízké 

úrovni a neodpovídají požadavkům 

firem. Jejich uplatnitelnost na trhu práce je tak snížená. 

Obsahem opatření bude vyšší motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných 

oborů, zlepšení odborných a podnikatelských kompetencí absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti 

na trhu práce. Vedle toho pak bude rozvíjen vnitřní potenciál dětí a studentů, a to již od předškolního 

vzdělávání. 

Očekávané výsledky: 

• Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů. 

• Rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné 

zpětné vazby a učení se od kolegů. 

• Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků. 

• Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství. 

• Otevření ZŠ, SŠ, ŠPZ a dalších vzdělávacích institucí k větší spolupráci s vnějším prostředím. 

• Zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů a motivace uplatnit 

toto vzdělání na trhu práce. 

• Rozšíření polytechnického vzdělávání v MŠ pro rozvoj kreativity, osobního vyjadřování, 

logiky, a manuální zručnosti a zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ a vyšších 

odborných školách ve spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi. 

• Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání (vč. praktického vyučování 

a stáží).  

• Zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na školách. 

• Rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých. 

• Rozvoj předškolního vzdělávání. 

OP: 

FUNGUJÍCÍ A VYVÁŽENÝ TRH PRÁCE, KTERÝ VYTVÁŘÍ 
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMPETENTNÍ A VÝKONNÉ 

ZAMĚSTNANCE

KVALITNÍ LIDSKÉ 
ZDROJE V RÁMCI 

AGLOMERACE

Absolventi škol 
jsou kompetentní 

vzhledem k 
potřebám trhu 

práce

Kompetence 
zaměstnanců a 

nezaměstnaných 
odpovídají 

potřebám trhu 
práce

ROZVOJ PODNIKÁNÍ A 
TVORBA 

PRACOVNÍCH MÍST

V rámci 
aglomerace se 
rozvíjí stávající 

podniky a vznikají 
nové 

podnikatelské 
záměry

Metropolitní 
oblast disponuje 

odpovídající 
podnikatelskou 
infrastrukturou 

(zejména 
nemovitostmi)

ZÁJEM A PODPORA 
TRHU PRÁCE ZE 

STRANY VEŘEJNÉHO 
SEKTORU

Klíčoví aktéři na 
trhu práce 

dlouhodobě 
efektivně 

spolupracují

Rozvíjí se sociální 
podnikání a 

vznikají 
celospolečensky 

prospěšná 
pracovní místa
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• OP VVV 3.2: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. 

• OP VVV 3.3: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. 

• OP VVV 3.6: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance 

pro trh práce. 

• IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Opatření dílčího cíle: 

• Profesní podpora (mentoring, supervize) pedagogů. 

• Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků ve stěžejních oblastech, osobnostně 

sociální rozvoj. 

• Sdílení profesních zkušeností ředitelů a učitelů k jejich spolupráci s učiteli prvního stupně ZŠ, 

rodiči a dalšími odborníky. 

• Rozvoj podnikavosti a kreativity dětí a žáků. 

• Tvorba a realizace místních plánů rozvoje vzdělávání. 

• Nástroje k ověřování výsledků vzdělávání, včetně hodnocení klíčových kompetencí. 

• Zlepšení spolupráce škol a školských zařízení a zaměstnavatelů NNO. 

• Podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností spojených se specializací VŠ 

a zaměřením jejich studijních programů. 

• Podpora rozvoje specializace VŠ a zaměření jejich studijních programů/oborů v souladu 

s potřebami společnosti, podpora podnikavosti a dalších moderních dovedností studentů. 

• Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání. 

• Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné 

přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických 

a řemeslných dovedností. 

• Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení, rozvoj okolí škol. 

Indikativní projekty: 

• Centrum vzdělanosti regionu (OK4Inovace, UPOL, CzechInvest). 

o Inovace preprimárního vzdělávání se zaměřením na rozvoj kompetencí dětí v oblasti 

technických a přírodovědných oborů. 

o Vytvoření sítě základních polytechnických škol. 

o Sdílené dílny a laboratoře. 

o IT mobilita pro školy. 

o Zábavná matematika. 

• Systém podpory výchovných poradců v Olomoucké aglomeraci (UPOL). 

• Testovací nástroj k ověření klíčových kompetencí žáků (UPOL). 

• Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podnikatelských kompetencí, 

podnikavosti a iniciativy (UPOL). 

• Rozvoj podnikatelského povědomí žáků ZŠ (START podnikání o.p.s.). 

• Studentské soutěže k rozvoji podnikavosti (OK4Inovace) 
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Dílčí cíl: Rozvoj kompetencí 

zaměstnanců a uchazečů o 

zaměstnání 

Vzhledem k vysoké závislosti ČR na 

exportu, měnící se struktuře 

ekonomiky a tedy i zaměstnanosti je 

nutné zvyšovat úroveň znalostí, 

dovedností a kompetencí 

zaměstnanců. Adaptabilita podniků a 

jejich zaměstnanců na měnící se 

strukturu ekonomiky (přechod na znalostní ekonomiku, technologické změny, výzkum a vývoj, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství účinněji využívající zdroje atd.) je jedním ze základních 

předpokladů ekonomického růstu v aglomeraci. Zejména MSP se potýkají s nedostatkem 

kvalifikované pracovní síly v podnikání, včetně inovačních procesů vyžadujících rozvoj odborných 

znalostí a dovedností. S novými technologiemi souvisí nutnost zaměstnavatelů se s těmito změnami 

seznámit a proškolit své zaměstnance. 

Při začleňování uchazečů o zaměstnání na trh práce hraje jednu z klíčových rolí využití nástrojů 

a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Intervence v rámci tohoto dílčího cíle se proto soustředí 

na podporu doplňkových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Může se jednat 

o podporu tvorby nových pracovních míst, podporu poradenských aktivit vedoucích k uplatnění 

na trhu práce, podporu zvýšení zaměstnatelnosti, zejména zvýšení, obnovení kvalifikace nebo změnu 

stávající kvalifikace, která již není poptávaná na trhu práce. 

Očekávané výsledky: 

• Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. 

• Posílení souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. 

• Zvýšení míry zaměstnanosti v aglomeraci. 

• Zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání v aglomeraci. 

• Odpovídající zajištění materiálních (moderní stroje a další vybavení či lokace využitelné 

pro zaškolování) kapacit podniků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. 

OP:  

• OP Z 1.1: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob. 

• OP Z 1.3: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad 

kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. 

• OP Z 1.4.2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. 

• OP PIK 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP. 

 

FUNGUJÍCÍ A VYVÁŽENÝ TRH PRÁCE, KTERÝ VYTVÁŘÍ 
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMPETENTNÍ A VÝKONNÉ 

ZAMĚSTNANCE

KVALITNÍ LIDSKÉ 
ZDROJE V RÁMCI 

AGLOMERACE
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jsou kompetentní 

vzhledem k 
potřebám trhu 

práce

Kompetence 
zaměstnanců a 

nezaměstnaných 
odpovídají 

potřebám trhu 
práce

ROZVOJ PODNIKÁNÍ A 
TVORBA 

PRACOVNÍCH MÍST

V rámci 
aglomerace se 
rozvíjí stávající 

podniky a vznikají 
nové 

podnikatelské 
záměry

Metropolitní 
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podnikatelskou 
infrastrukturou 

(zejména 
nemovitostmi)
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TRHU PRÁCE ZE 

STRANY VEŘEJNÉHO 
SEKTORU

Klíčoví aktéři na 
trhu práce 

dlouhodobě 
efektivně 

spolupracují

Rozvíjí se sociální 
podnikání a 

vznikají 
celospolečensky 

prospěšná 
pracovní místa
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FUNGUJÍCÍ A VYVÁŽENÝ TRH PRÁCE, KTERÝ VYTVÁŘÍ 
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMPETENTNÍ A VÝKONNÉ 

ZAMĚSTNANCE
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Opatření dílčího cíle: 

• Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné 

i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ. 

• Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů. 

• Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských 

zdrojů v podnicích. 

• Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně 

a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce. 

• Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností. 

• Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické 

a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání. 

• Infrastruktura pro realizaci odborného vzdělávání souvisejícího s rozvojem lidských zdrojů 

v podnicích. 

• Podniková školící a tréninková střediska. 

Indikativní projekty: 

• Firemní stipendia, praxe a brigády (OK4Inovace). 

• Kariérní/profesní centrum regionu (UPOL). 

 

Dílčí cíl: Rozvoj místního podnikání, podpora začínajících podnikatelů a zvýšení internacionalizace 

místních podniků 

Malé a střední podniky představují 

stabilizující prvek prosperity a 

zaměstnanosti v aglomeraci. Generují 

významný počet nových pracovních 

míst, svými dodávkami se podílejí na 

konkurenční schopnosti velkých 

podniků a na inovacích měnících dílčí 

produktové trhy. Hlavním cílem 

opatření bude zvýšit počet nových 

podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s 

vysokým potenciálem růstu, ale i na nižších hodnotových řetězcích, a podnikatelů ve službách s 

přínosem pro zaměstnanost. 

Konkurenceschopnost MSP a jejich růst jsou mimo jiné zásadním způsobem závislé na schopnosti 

MSP pronikat na nové a perspektivní zahraniční trhy. Expanze na nové trhy v zahraničí představuje 

možnost pro místní MSP dosáhnout posunu v těchto pozicích a orientovat se na výrobu pro koncové 
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zákazníky. Obsahem cíle je tedy zaměřit se na rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti 

sofistikovaných služeb a poradenství a na MSP orientující se na nové zdroje růstu na zahraničních 

trzích. 

Očekávané výsledky: 

• Rozvoj a posílení podnikatelského sektoru v aglomeraci. 

• Rozvoj podnikatelské kultury, podnikavosti a podnikatelství vedoucí vyššímu počtu nově 

založených podniků. 

• Vytvoření nových pracovních míst realizací podpořených podnikatelských záměrů povede 

ke stabilizaci trhu práce a souvisejícího podnikatelského prostředí MSP. 

• Rozvoj kreativních odvětví, která jsou rychle rostoucími odvětvími s velkým růstovým 

potenciálem, a která pozitivně ovlivňují konkurenceschopnost produktů, služeb a rozvoj 

dalších odvětví (tzv. kreativní či nová ekonomika). 

• Vyšší kvalita a dostupnost poradenských služeb podnikatelských inkubátorů pro začínající 

podnikatele, které napomohou podnikům se lépe orientovat na trhu a využít všechny tržní 

příležitosti. 

• Zlepšení netechnických kompetencí malých a středních podniků (strategické řízení, 

marketing, inovační management, zahraniční obchod ad.). 

• Zlepšení dostupnosti kvalitních poradenských služeb v regionu za účelem nápomoci MSP k 

vyššímu využití tržních příležitostí. 

• Posílení schopnosti a marketinkové připravenosti MSP nacházet nové trhy (územně 

i produktově) a vstupovat a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní 

expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. 

OP:  

• OP PIK 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP. 

• OP PIK 2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků. 

Opatření dílčího cíle:  

• Specializované poradenství pro stávající inovační firmy. 

• Akcelerační program pro firmy vstupující na trh. 

• Poradenská místa pro pomoc začínajícím podnikatelům dostupná v celé aglomeraci 

• Networking začínajících podnikatelů a stávajících úspěšných podnikatelů. 

• Podpora podnikavosti studentů vysokých škol. 
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• Poskytování služeb pro MSP usnadňující vstup na zahraniční trhy. 

• Poskytování sofistikovaných poradenských služeb expertů se znalostí mezinárodního 

prostředí a poradenských služeb pro strategické řízení a management inovací. 

• Poskytování služeb zaměřených na podporu internacionalizace zapojováním MSP do 

mezinárodních programů. 

Indikativní projekty: 

• Inkubační program přístupný začínajícím firmám celé aglomerace. 

• Podnikatelské soutěže o nejlepší podnikatelský záměr (pro široké spektrum začínajících 

podnikatelů v aglomeraci) a o nejlepší inovační podnikatelský záměr (zejména pro studenty 

vysokých škol) 

• Systemamatický vzdělávací program pro studenty vysokých škol v oblasti podnikání. 

• Inovační akademie 

• Platinn program pro inovační firmy (pro posílení konkurenceschopnosti MSP olomoucké 

aglomerace) 

• Exportní akademie 

 

Dílčí cíl: Rozvoj infrastruktury pro 

podnikání 

V Olomoucké aglomeraci se nachází 

poměrně málo podnikatelských ploch, 

které jsou připravené pro jejich 

nabídnutí potenciálnímu investorovi – ať 

už zahraničnímu, či regionálnímu, který 

rozšiřuje svou výrobu. 

Chybějící či zastaralá podnikatelská 

infrastruktura, a s ní spojené vysoké režijní náklady, do značné míry ovlivňuje investice do rozšiřování 

stávající a inovativní výroby MSP. Rozvoj nových a inovativních podnikatelských aktivit je tak omezen 

nevhodnými parametry podnikatelských nemovitostí. Dalším cílem je využít městské brownfields a 

oživit je novými podnikatelskými aktivitami. 

Očekávané výsledky: 

• Zvýšení využití prostorově a ekonomicky vyhovující podnikatelské infrastruktury, a to 

prostřednictvím regenerace brownfields. 

FUNGUJÍCÍ A VYVÁŽENÝ TRH PRÁCE, KTERÝ VYTVÁŘÍ 
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odpovídají 
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ROZVOJ PODNIKÁNÍ A 
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ZÁJEM A PODPORA 
TRHU PRÁCE ZE 
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efektivně 

spolupracují

Rozvíjí se sociální 
podnikání a 

vznikají 
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prospěšná 
pracovní místa
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OP: OP PIK 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání. 

Opatření dílčího cíle: 

• Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury. 

• Revitalizace nemovitostí typu brownfields (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a 

jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. 

• Zřízení sítě podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele v aglomeraci. 

Indikativní projekty: 

• Revitalizace brownfields v městech aglomerace (např. Kasárna Neředín v Olomouci). 

• Zásobování průmyslové zóny v Prostějově vodou. 

• Rekonstrukce části Mlýnského náhonu v průmyslové zóně města Prostějov. 

 

Dílčí cíl: Zlepšení spolupráce klíčových aktérů na trhu práce 

Vedle ostatních podpůrných opatření 

se ukazuje, že pozitivní vliv na řešení 

místních otázek trhu práce a 

zaměstnanosti mají i tzv. pakty 

zaměstnanosti, které integrují 

priority a snahy municipalit, 

organizací státní správy, škol, 

zaměstnavatelů atp. Tyto 

komunikační a koordinační platformy 

mohou být zásadním způsobem nápomocny při přípravě a realizaci rozvojových projektů, jež budou 

předkládány v rámci ostatních dílčích cílů. 

Očekávané výsledky: 

• Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti na regionální 

úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce. 

OP: OP Z 3.1: Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech 

OPZ (předpoklad, dle průběžných výsledků jednání s MPSV). 

Opatření dílčího cíle: 

• Observatoř trhu práce a konkurenceschopnosti. 

• Koncepce karierového poradenství. 

• Koncepce rozvoje vzdělanosti žáků a studentů. 

• Koncepce rozvoje dalších vzdělávání. 
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Dílčí cíl: Vznik a podpora sociálních 

podniků 

K řešení nepříznivé situace sociálně 

vyloučených a sociálním vyloučením 

ohrožených osob může přispět rozvoj 

sociálního podnikání, které je jedním 

z moderních a inovativních nástrojů 

aktivního začleňování, ale zatím není 

plně využit jeho potenciál.  

Sociální podnikání pozitivně přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního 

začleňování. Tím, že zaměstnanci sociální firmy dostávají za svou práci mzdu, stávají se ekonomicky 

soběstačnými a nejsou závislí pouze na finanční podpoře státu. Sociální firma nabízí pracovní 

uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke 

snižování nezaměstnanosti. Existence a rozvoj sociálních firem může přispívat nejen zaměstnancům 

samotným, ale ve svém důsledku celé společnosti. 

Očekávané výsledky: 

• Vznik nových sociálních podniků. 

• Rozvoj existujících sociálních podniků. 

OP:  

• OP Z 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky. 

• IROP 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání. 

Opatření dílčího cíle: 

• Podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání. 

• Vzdělávání a poradenství související se založením, provozem a marketingem sociálního 

podniku. 

• Podmínky pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání 

zakázek. 

• Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků. 

  

FUNGUJÍCÍ A VYVÁŽENÝ TRH PRÁCE, KTERÝ VYTVÁŘÍ 
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO KOMPETENTNÍ A VÝKONNÉ 

ZAMĚSTNANCE

KVALITNÍ LIDSKÉ 
ZDROJE V RÁMCI 

AGLOMERACE

Absolventi škol 
jsou kompetentní 

vzhledem k 
potřebám trhu 

práce

Kompetence 
zaměstnanců a 

nezaměstnaných 
odpovídají 

potřebám trhu 
práce

ROZVOJ PODNIKÁNÍ A 
TVORBA 

PRACOVNÍCH MÍST

V rámci 
aglomerace se 
rozvíjí stávající 

podniky a vznikají 
nové 

podnikatelské 
záměry

Metropolitní 
oblast disponuje 

odpovídající 
podnikatelskou 
infrastrukturou 

(zejména 
nemovitostmi)

ZÁJEM A PODPORA 
TRHU PRÁCE ZE 

STRANY VEŘEJNÉHO 
SEKTORU

Klíčoví aktéři na 
trhu práce 

dlouhodobě 
efektivně 

spolupracují

Rozvíjí se sociální 
podnikání a 

vznikají 
celospolečensky 

prospěšná 
pracovní místa
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9.2.  D ÍLČÍ  CÍ LE PRIO RIT NÍ  OB LA STI  TVOR B A  POD MÍN EK P RO RO ZVO J 

ZN A LOS TNÍ  EKONO MIKY  

 

Dílčí cíl: Zvýšení přínosů výzkumu pro aglomeraci 

Cílem opatření je zvýšit přínosy 

výzkumu pro řešení společenských 

výzev a obecně pro společnost, čehož 

bude dosaženo zejména 

prostřednictvím posílení kapacit pro 

efektivní spolupráci mezi výzkumnou 

a aplikační sférou v rané fázi, díky 

posílení partnerství veřejného a 

soukromého sektoru i efektivnějšímu 

řízení politiky VaV na národní úrovni. 

Budování kapacit zajistí větší přínos výsledků výzkumu pro společnost a strategické dlouhodobé 

potřeby trhu s využitím stávajících výzkumných infrastruktur. 

Očekávané výsledky: 

• Vytvoření mezioborových výzkumných týmů realizujících výzkum v průlomových oblastech 

s potenciálem širokého uplatnění výsledků.  

• Posílení orientace výzkumu na společenské výzvy stanovené Národními prioritami 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a RIS 3. 

• Zlepšení komunikace a rozvoj vícestranné spolupráce veřejného, akademického a aplikačního 

sektoru, s cílem rozvinutí a udržení dlouhodobé konkurenční výhody založené na znalostech, 

kreativitě a podnikavosti.  

OP: OP VVV 1.2: Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost. 

Opatření dílčího cíle:  

• Rozvoj kapacit výzkumných týmů. 

• Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce. 

Indikativní projekty: 

• Podpora vytváření excelentních týmů aplikovaného výzkumu (UPOL). 

• Pevnost poznání (UPOL). 

 

 

ROZVÍJEJÍCÍ SE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA, JEŽ TVOŘÍ 
POTENCIÁL PRO TVORBU HDP A GENERUJE NOVÉ 
PŘÍLEŽITOSTI PRO DALŠÍ PODNIKY V AGLOMERACI

Výzkum je orientován 
na rozvoj spolupráce s 
veřejným, aplikačním a 
komerčním sektorem

Existuje kvalitní a 
kapacitní podpůrná 
infrastruktura pro 
zvýšení intenzity 

společných 
výzkumných, 
vývojových a 

inovačních aktivit

Rozvíjí se podnikání 
založené na intenzivní 

tvorbě a využívání 
unikátních znalostí v 
oborech výzamných 

pro aglomeraci
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Dílčí cíl: Zlepšení spolupráce na výzkumu a vývoji mezi privátní sférou a univerzitami 

Intenzita společných inovačních 

aktivit podniků a výzkumných 

institucí je poměrně malá a má 

zároveň obrovský potenciál k 

posílení. Především aktuální 

podpůrná infrastruktura (typu 

vědeckotechnických parků) nemá 

dostatečnou kapacitu pro uspokojení 

poptávky po jejích službách.  

Zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým 

sektorem. Naplňování specifického cíle přispěje k většímu počtu transferů technologií a znalostí, 

zvýšení mobility, mezisektorové spolupráce a zlepšování podmínek pro rozvoj inovačních firem 

a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu inovačního systému v aglomeraci 

a regionu. 

Očekávané výsledky: 

• Širší spektrum a vyšší kvalita služeb poskytovaných podpůrnou infrastrukturou 

(vědeckotechnickými parky, inkubátory a inovačními centry) inovačním firmám a dalším 

aktérům v inovačním systému. 

• Efektivnější zapojení klastrů a dalších inovačních sítí do inovačního systému. 

• Vyšší využití výsledků výzkumu s potenciálem komerčního využití založeného na předpokladu 

intenzivní spolupráce výzkumných organizací se subjekty aplikační sféry prostřednictvím 

tzv. proof-of-concept. 

• Posílení mobility a transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem zavádění 

produktových a procesních inovací v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných 

ve veřejném sektoru s potřebami podniků. 

OP: OP PIK 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

Opatření dílčího cíle: 

• Služby podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních 

center, podnikatelských inkubátorů. 

• Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem. 

• Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami. 

• Rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou. 

• Sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum. 

• Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti. 

ROZVÍJEJÍCÍ SE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA, JEŽ TVOŘÍ 
POTENCIÁL PRO TVORBU HDP A GENERUJE NOVÉ 
PŘÍLEŽITOSTI PRO DALŠÍ PODNIKY V AGLOMERACI

Výzkum je orientován 
na rozvoj spolupráce s 
veřejným, aplikačním a 
komerčním sektorem

Existuje kvalitní a 
kapacitní podpůrná 
infrastruktura pro 
zvýšení intenzity 

společných 
výzkumných, 
vývojových a 

inovačních aktivit

Rozvíjí se podnikání 
založené na intenzivní 

tvorbě a využívání 
unikátních znalostí v 
oborech výzamných 

pro aglomeraci
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Indikativní projekty: 

• Středomoravské centrum inovací a transferu znalostí (UPOL). 

o Databáze inovačních firem (OK4Inovace) 

o Katalog inovačních firem (OK4Inovace) 

o Proof of concept fond (OK4Inovace) 

• Centrum nantechnologického, biotechnologického a optického aplikovaného výzkumu 

(UPOL). 

 

Dílčí cíl: Zvýšení inovační výkonnosti 

místních podniků 

Regionální podniky sídlící 

v Olomoucké aglomeraci provádějí 

inovace ve velice omezené míře. Mezi 

uskutečněnými inovacemi lze nalézt 

jen malý poměr inovací vyššího řádu. 

Tyto podniky často nemají dostatečné 

znalosti o tom, jakým způsobem lze 

inovace řídit nebo jak spolupracovat s výzkumnými institucemi a úspěšně převést jejich výsledky do 

praxe. 

V rámci dílčího cíle bude zvýšena schopnost regionálních podniků vytvářet inovace – a to zejména 

těch inovací, které znamenají významný pozitivní dopad na fungování podniků. Bude také navýšeno 

využívání unikátního know-how vzniklého ve spolupráci s výzkumným sektorem. Firmy celkově se 

budou lépe orientovat ve způsobu vytváření inovací. Zvýší se tak efektivnost interních procesů 

v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví. 

Očekávané výsledky: 

• Posílení inovační výkonnosti firem v aglomeraci a zvýšení jejich schopnosti. 

• Zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci 

s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, 

zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního 

vlastnictví. 

• Tvorba a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh, zejména inovací 

vyšších řádů, posílení schopnosti firem v oblasti high-tech výroby. 

• Posílení výzkumu, vývoje a uvádění ekoinovací na trh. 

• Zvýšení počtu firem disponujících moderní VaV infrastrukturou. 

ROZVÍJEJÍCÍ SE ZNALOSTNÍ EKONOMIKA, JEŽ TVOŘÍ 
POTENCIÁL PRO TVORBU HDP A GENERUJE NOVÉ 
PŘÍLEŽITOSTI PRO DALŠÍ PODNIKY V AGLOMERACI

Výzkum je orientován 
na rozvoj spolupráce s 
veřejným, aplikačním a 
komerčním sektorem

Existuje kvalitní a 
kapacitní podpůrná 
infrastruktura pro 
zvýšení intenzity 

společných 
výzkumných, 
vývojových a 

inovačních aktivit

Rozvíjí se podnikání 
založené na intenzivní 

tvorbě a využívání 
unikátních znalostí v 
oborech výzamných 

pro aglomeraci
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• Realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

OP: OP PIK 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků. 

Opatření dílčího cíle: 

• Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center. 

• Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh. 

• Zavádění procesních a marketingových inovací. 

• Ochrana duševního vlastnictví v podnicích. 

Indikativní projekty: 

• Poradenský servis pro inovace (OK4Inovace) 

• Centrum propagace inovací (OK4Inovace) 

• Asistenční služby pro navázání spolupráce firem s vysokými školami. 

• Ověření komerční uplatnitelnosti nových produktů na trhu. 

 

 

 

  



 

27 
Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

 

 

9.3.  D ÍLČÍ  CÍ LE PRIO RITNÍ  OB LAS TI  RO ZVOJ  IN FRA ST RUK TU RY  A  ZLEP ŠENÍ  

ŽIVOT NÍHO  P RO STŘ EDÍ  

 

Dílčí cíl: Zlepšení mobility v rámci aglomerace 

Skrze naplnění dílčího cíle dojde k 

posílení přepravních výkonů veřejné 

dopravy – sekundární a terciární uzly 

budou napojeny na páteřní sítě, a to 

s důrazem na síť TEN-T. Dále bude 

zajištěna dopravní dostupnost 

zaměstnání, služeb a vzdělání. Co se 

týče využití potenciálu nemotorové 

dopravy, bude optimalizována sít 

cyklostezek a cyklotras. Dojde k jejich 

vzájemnému propojení a vedení 

mimo vysokorychlostní komunikace. 

Vytvoří se odpovídající vozové parky 

městských autobusů s alternativním 

pohonem. Inteligentní dopravní systémy v silničním provozu ve městech budou vzájemně provázány 

a zmodernizovány a zvýší se bezpečnost bezbariérové dopravy. 

Očekávané výsledky: 

• Zvýšení mobility v rámci aglomerace prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 

silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

• Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 

• Zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. 

• Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 

• Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech. 

OP:  

• IROP 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální 

silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 

• IROP 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 

• OP D 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v 

elektrické trakci. 

• OP D 1.5: Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve 

městech. 

Opatření dílčího cíle: 

KVALITNÍ INFRASTRUKTURA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ 
PODMÍNKY TVOŘÍ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT A 

PODNIKÁNÍ

DOPRAVNÍ SYSTÉM V 
AGLOMERACI JE 

DOSTUPNÝ, BEZPEČNÝ, 
EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÝ

Silníční 
infrastruktura 

umožňuje 
efektivní 

mobilitu v 
rámci 

aglomerace

Roste využivání 
a efektivita 

městské 
hromadné 
dopravy v 

aglomeraci

Rozvíjí se 
udržitelné a k 

životnímu 
prostředí 

šetrné formy 
dopravy

Dopravní 
provoz ve 

městech je 
plynulejší a 
bezpečnější

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V 
AGLOMERACI SE ZLEPŠUJE

Města v rámci 
aglomerace 

jsou bezpečná z 
pohledu rizika 

povodní

Odpadové 
hospodářství je 

efektivní a 
šetrné k 

životnímu 
prostředí

Životní 
podmínky ve 
městech se 

zlepšují, roste 
kvalita 

prostředí

DOMINANT
Y 

PODPORUJÍ 
POZITIVNÍ 
VNÍMÁNÍ 

Vznikají a 
rozvjíjejí se 

nejvýznamnější 
dominanty v 

rámci 
aglomerace
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• Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané 

regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T. 

• Rozvoj cyklodopravy: výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras; budování doprovodné 

infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy; realizace cyklistických jízdních pruhů. 

• Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním 

principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy). 

• Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu. 

• Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob. 

• Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních 

proudů na městské silniční síti. 

• Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro 

ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy. 

Indikativní projekty: 

• Rekonstrukce a vybudování silnic II. a III. třídy – napojení na I/46 – Východní tangenta, 

přeložka silnice II/366 – severní obchvat města Prostějova, vnější okruh města Prostějova, 

průtah centrem města Přerova – 1. etapa. 

• Rozšíření systému cyklostezek – mobilita dopravy do zaměstnání, propojení velkých sídel 

aglomerace Olomouc – Prostějov – Přerov. 

• Rozvoj MHD v centrech aglomerace – vozovna DPMO, TT Nové sady II. etapa, odstavné 

parkoviště tramvají, tramvajová trať Pražská. 

• Nákup ekologických dopravních prostředků – obnova vozového parku (tramvaje). 

• Systém řízení a regulace dopravy – zlepšení řízení dopravního provozu. 

• P+R, K+R a B+R ve vybraných městech aglomerace. 

Dílčí cíl: Zlepšení životního prostředí a ochrana před nepříznivými přírodními podmínkami 

Naplněním dílčího cíle bude omezeno 

riziko nepříznivých účinků spojených 

s povodněmi a zvýší se retenční 

potenciál v povodí. Další oblastí 

dílčího cíle je odpadové hospodářství, 

bude posílena role prevence vzniku 

odpadů přímo ve výrobním procesu, 

budou budovány sítě sběrných center 

a proběhne výstavba a modernizace 

infrastruktury odpadového 

hospodářství (především zařízení pro 

nakládání s nebezpečnými odpady). 

V neposlední řadě dojde k vytvoření 

nových funkčních systémů sídelní 

KVALITNÍ INFRASTRUKTURA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ 
PODMÍNKY TVOŘÍ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT A 

PODNIKÁNÍ

DOPRAVNÍ SYSTÉM V 
AGLOMERACI JE 

DOSTUPNÝ, BEZPEČNÝ, 
EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÝ

Silníční 
infrastruktura 

umožňuje 
efektivní 

mobilitu v 
rámci 

aglomerace

Roste využivání 
a efektivita 

městské 
hromadné 
dopravy v 

aglomeraci

Rozvíjí se 
udržitelné a k 

životnímu 
prostředí 

šetrné formy 
dopravy

Dopravní 
provoz ve 

městech je 
plynulejší a 
bezpečnější

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V 
AGLOMERACI SE ZLEPŠUJE

Města v rámci 
aglomerace 

jsou bezpečná z 
pohledu rizika 

povodní

Odpadové 
hospodářství je 

efektivní a 
šetrné k 

životnímu 
prostředí

Životní 
podmínky ve 
městech se 

zlepšují, roste 
kvalita 

prostředí

DOMINANT
Y 

PODPORUJÍ 
POZITIVNÍ 
VNÍMÁNÍ 

Vznikají a 
rozvjíjejí se 

nejvýznamnější 
dominanty v 

rámci 
aglomerace
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zeleně. 

Především pro ekonomické subjekty sídlící v oblastech ohrožených povodněmi znamená naplnění 

tohoto dílčího cíle bezpečnější podmínky pro realizaci svých podnikatelských aktivit. V odpadovém 

hospodářství dojde k aplikaci technologických změn snižujících produkci odpadů (zahrnujících 

nejlepší dostupné technologie) a vhodnější spotřebě primárních surovin. Bude snižována 

nebezpečnost odpadů. Množství odpadů obecně se díky redukci ztrát ve výrobě také sníží. Výrobky 

budou na konci své životnosti častěji znovu využity. To vše bude mít dopad zejména na zvýšení kvality 

života. 

Očekávané výsledky: 

• Zvýšení ochrany života a zdraví obyvatel, zmenšení rozsahu zaplaveného území ve městech a 

snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod. 

• Snížení odpadové náročnosti výroby, zvýšení využití nebezpečného odpadu, zvýšení 

ekonomické hodnoty odpadu (recyklace, využití jako druhotné suroviny). 

• Zvýšení energetického využití odpadů. 

• Zlepšení systému zeleně a jeho struktury v sídlech a zvýšení ekologické stability městské 

krajiny. 

OP:  

• OP ŽP 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. 

• OP ŽP 3.1: Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů. 

• OP ŽP 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. 

• OP ŽP 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. 

Opatření dílčího cíle: 

• Zlepšení průtoku  a zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 

zlepšení přirozených rozlivů. 

• Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové 

ochraně. 

• Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost. 

• Aplikace inovativních technologií pro předcházení vzniku a nakládání s odpady. 

• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, pro materiálové využití 

odpadů, na energetické využití odpadů. 

• Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

Indikativní projekty: 

• Protipovodňová opatření (např. PPO Chomoutova, PPO kompaktního města Olomouc, PPO 

Prostějova a Držovic, PPO Nemilanka, PPO Přerova). 

• Zlepšení systému nakládání s odpady ve městě Prostějově. 



 

30 
Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

Název projektu: Příprava integrované strategie pro ITI -Olomoucká aglomerace 

Registrační č. projektu. CZ.1.08/3.2.00/14.00340 

 

 

Dílčí cíl: Podpora vzniku a propagace regionálních dominant 

Cílem opatření je aktivizovat 

potenciál kulturního dědictví a 

přírodních podmínek a využít jej 

k většímu zviditelnění regionu a 

k posílení sociálního, kulturního a 

ekonomického rozvoje aglomerace. 

Mezi regionální dominanty mohou 

patřit národní kulturní památky a 

památková území, jež mají 

mimořádnou hodnotu a mezinárodní 

význam. 

 

Očekávané výsledky: 

• Vznik nové regionální dominanty. 

• Rozvoj a zefektivnění prezentace stávajících regionálních dominant. 

OP: IROP3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. 

Indikativní projekty: 

• Mamutov v Přerově. 

  

KVALITNÍ INFRASTRUKTURA A DOBRÉ ŽIVOTNÍ 
PODMÍNKY TVOŘÍ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT A 

PODNIKÁNÍ

DOPRAVNÍ SYSTÉM V 
AGLOMERACI JE 

DOSTUPNÝ, BEZPEČNÝ, 
EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÝ

Silníční 
infrastruktura 

umožňuje 
efektivní 

mobilitu v 
rámci 

aglomerace

Roste využivání 
a efektivita 

městské 
hromadné 
dopravy v 

aglomeraci

Rozvíjí se 
udržitelné a k 

životnímu 
prostředí 

šetrné formy 
dopravy

Dopravní 
provoz ve 

městech je 
plynulejší a 
bezpečnější

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V 
AGLOMERACI SE ZLEPŠUJE

Města v rámci 
aglomerace 

jsou bezpečná z 
pohledu rizika 

povodní

Odpadové 
hospodářství je 

efektivní a 
šetrné k 

životnímu 
prostředí

Životní 
podmínky ve 
městech se 

zlepšují, roste 
kvalita 

prostředí

DOMINANT
Y 

PODPORUJÍ 
POZITIVNÍ 
VNÍMÁNÍ 

Vznikají a 
rozvjíjejí se 

nejvýznamnější 
dominanty v 

rámci 
aglomerace
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