F O N D Y

Olomoucký kraj zahájil projekt PIKE
Promoting Innovation and the Knowledge Economy (Propagace inovací a znalostní ekonomiky)
Ve čtvrtek 24. dubna 2008 schválil monitorovací výbor na svém zasedání ve slovinské Lublani šest kapitalizačních projektů přihlášených v 1. výzvě operačního programu meziregionální spolupráce Interreg IVC.

Země

Celkem

Národní podíl

IE

248 832,98

82 944,33

331 777,31

IE

132 377,88

44 125,97

176 503,85

gramu mezinárodní spolupráce s místním (regi-

CZ

91 140,48

16 083,62

107 224,10

onálním či národním) rozvojovým programem

UK

136 504,44

45 501,48

182 005,92

ES

118 169,77

39 389,93

157 559,70

SE

133 426,50

44 475,50

177 902,00

V rámci této výzvy programu meziregionální spolupráce INTER-

trální mapy. Existuje mnoho rozdílů mezi regiony (geografické,

REG IVC, která trvala od 21. září 2007 do 15. ledna 2008,

sociální, právní atd.) a mnoho dobrých projektů v oblasti ICT,

bylo předloženo celkem 492 projektových žádostí, z nichž bylo

které podporují rozvoj regionu, proto vznikají programy mezi-

IT

101 550,00

33 850,00

135 400,00

pouze 13 kapitalizačních a bylo nakonec vybráno šest, které

regionální spolupráce, které mají napomoci, aby dobré pro-

BG

118 037,39

20 830,13

138 867,52

splnily kritéria způsobilosti a kvality. Čeští partneři jsou zapoje-

jekty šly realizovat se stejným úspěchem v regionu odlišném.

ni ve třech vybraných kapitalizačních projektech, RAPIDE (Jiho-

V ostatních zúčastněných regionech byl cíl specifikován tak, že

GR

92 798,66

16 376,24

109 174,90

česká agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.), PIKE

akční plán bude realizován s využitím prostředků z regionální-

IE

111 830,77

37 276,93

149 107,70

(Olomoucký kraj) a ICHNOS PLUS (kraj Vysočina).

ho operačního programu (ROP), pouze v našem a bulharském

1 284 668,87

380 854,13

1 665 523,00

Olomoucký kraj zahájil svou činnost v projektu PIKE _ Promo-

případě je oblast ICT vyjmuta z ROP a zahrnuta do integrova-

ting Innovation and the Knowledge Economy (Propagace

ného operačního programu (IOP). Tento fakt znamená složitěj-

inovací a znalostní ekonomiky) v letošním roce. První společné

ší cestu při formulaci akčního plánu, aby ho bylo možno zahr-

jednání partnerských regionů se uskutečnilo 3. a 4. září 2008

nout do zatím nezřetelných obrysů národního programu. Bude

a zúčastnilo se ho všech deset partnerských regionů z osmi

to možná znamenat i náročnější projednávání.

zemí. Obsahem jednání byla základní specifikace spolupráce,

Cíl projektu splňuje podmínky takzvaného „Fast Track“ typu

definice podmínek, upřesnění harmonogramu činností a akcí,

projektu, což znamená propojení programu mezinárodní spo-

vyjasnění rolí jednotlivých partnerů v projektu a dalších detai-

lupráce s místním rozvojovým programem (INTERREG IVC

lů nutných pro úspěšnou realizaci projektu.

a ROP, respektive IOP). Využití prostředků projektu tedy smě-

orgánem regionu a nastavení podmínek tak, aby mohl

• ERNACT (Irsko);

být plán realizován s využitím prostředků některého

• Derry City Council (Velká Británie);

z vhodných programů.

• Donegal County Council (Irsko);

• Bologna Municipality (Itálie);

nery projektu, ale hlavně přímo v regionu. Někdy je to poměr-

• Agency for Regional Development and Innovations (Bul-

ně složité, protože takto koncipovaný projekt nepřináší „novou

Olomoucký kraj

Mgr. Petr Kaňák;

jektu je zapojeno celkem 10 partnerů:

spolupráce jsou. Vysvětlování musí probíhat nejen mezi part-

Jiří Šafránek,
vedoucí odboru informatiky

Mgr. Jiří Šafránek – odborný garant projektu;

livých regionech, schválení tohoto plánu odpovědným

• Region of Sterea Ellada (Řecko);

by projektů do ROP či IOP.

Bc. Ing. Libor Kolář;

Ing. Bronislava Zuzaníková – finanční manažer;

k čemu vlastně tyto aktivity v rámci programu meziregionální

prostředků projektu tedy směřuje k podpoře tvor-

Projektový tým:

Hlavním partnerem projektu je sdružení ERNACT (Irsko). V pro-

• Galway County Council (Irsko);

(INTERREG IVC a ROP, respektive IOP). Využití

mouckého kraje 15 %).

bude podporovat rozvoj znalostní ekonomiky v jednot-

Nedílnou součástí projektu je propagace a vysvětlování toho,

„Fast Track“ projekt znamená propojení pro-

107 224,10 euro (dotace z ERDF – 85 % výdajů, podíl Olo-

Ing. Ivan Russnák;

• EMCANTA_Cantabria (Španělsko);

implementace a omezeny náklady na realizaci.

Výdaje Olomouckého kraje dle rozpočtu projektu činí

řuje k podpoře tvorby projektů do ROP či IOP.
Cílem tohoto projektu je vytvoření „akčního plánu“, který

aby bylo minimalizováno nebezpečí neúspěšné

ERDF

Bc. Kristýna Kazíková – administrativní pracovnice;
Ing. Zdeněk Dorazil – projektový regionální manažer.
Kapitalizační projekt – jedná se o projekt, který zhodnocuje již realizované aktivity. Konkrétně v tomto případě projekt realizovaný v irském Donegalu, který je v reálném provozu, je popsán jak po stránce technické, tak organizační
a poskytnut spolupracujícím regionům k implementaci tak,
Zástupci partnerských regionů

harsko);

silnici“ ani „most“, ale výstupem je většinou soubor dobrých

• Vasternorrland  (Švédsko);

zkušeností, popisy uskutečněných realizací. To vše za spolu-

• Olomoucký kraj (Česká republika).

práce partnerských regionů tak, aby výstup byl v jejich regionu pochopitelný a bylo možné ho úspěšně (tedy s minimálními

Projekt má 3 komponenty:

náklady) realizovat. Proč dobrý projekt tedy nevzít a nepře-

1. komponenta 1 „Řízení a koordinace“;

nést do druhého regionu? Někdy to prostě nejde: například

2. komponenta 2 „Komunikace a publicita“;

to, co jde udělat s technologií Wimax na rovinách Finska, se

3. komponenta 3 „Výměna zkušeností“.

v Jeseníkách za stejné náklady určitě nepodaří. Nebo projekt
irského Donegalu, poskytující zájemcům nadstandardní mož-

Doba realizace projektu: červenec 2008 – červen 2010.

nosti informací a procesů při plánování a přípravě stavby,

Celkový rozpočet projektu činí 1 665 523 euro.

bude velmi těžce provozovatelný v regionu bez digitální katasDuha nad Sundsvallem symbolizuje zahájenou spolupráci
regionů v programu PIKE.
st r.
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