
KONFERENCE O PŘÍNOSECH 
A BUDOUCNOSTI 

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE

HRADEC KRÁLOVÉ
6. 11. 2019

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)

wifi: MuzeumHK, heslo: muzeum465

http://www.sli.do/




















KONFERENCE O PŘÍNOSECH 
A BUDOUCNOSTI 

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE

HRADEC KRÁLOVÉ
6. 11. 2019

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)

wifi: MuzeumHK, heslo: muzeum465

http://www.sli.do/


ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Alexandr Hrabálek 
primátor

statutární město Hradec Králové



ZAHÁJENÍ KONFERENCE

Martin CHARVÁT 
primátor

statutární město Pardubice



NA KTERÉ PRIORITY BY MĚLA BÝT ZAMĚŘENA HRADECKO-
PARDUBICKÁ AGLOMERACE PO ROCE 2021?

• Dopravní projekty (dopravní terminály, inteligentní a integrované dopravní 
systémy, cyklostezky, mosty a lávky pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců)

• Vzdělávání dětí (podpora technického a přírodovědného vzdělávání, zvýšení 
kapacit mateřských škol)

• Zelené projekty (revitalizace veřejných prostranství ve městech a zlepšení 
nakládání s vodou)

• Sociální projekty (infrastruktura sociálních služeb a sociální bydlení)
• Inovační projekty (podpora podnikatelských inkubátorů, průmyslový výzkum a 

experimentální vývoj, rozvoj kreativního průmyslu, revitalizace brownfields)
• Vědecké projekty (rozvoj spolupráce výzkumných organizací s podnikatelskou 

sférou)
• Obnova památek a cestovní ruch (rekonstrukce významných národních 

kulturních památek, výstavba depozitářů, turistická informační centra)

(výběr až tří možností)

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)

https://www.sli.do/
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V PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+

Miroslav JANOVSKÝ 
manažer

ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)
wifi: MuzeumHK, heslo: muzeum465

http://www.sli.do/


HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE 2014+ „MINULOST“

• 2002: Pardubice a Hradec Králové si nechávají zpracovat Územní prognózu
jádrového území Hradecko-pardubické aglomerace

• 2013: Pardubice a Hradec Králové schvalují Memorandum o spolupráci na 
přípravě Integrované územní investice 

• 30. 6. 2015 slavnostní podpis Memoranda o spolupráci s územními partnery na 
Kunětické hoře

• 17. 11. 2015 schválení Strategie ITI zastupitelstvy měst Pardubic a Hradce 
Králové

• 26. 9. 2016 Strategie ITI finálně schválena



HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE 2014+











HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+ „BUDOUCNOST“

Revize Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
• v souvislosti s přípravou programového období 2021+ již proběhla revize analytické

části Strategie ITI → naše aglomerace jako první

Vymezení aglomerací ITI
• MMR pracuje na metodice nového vymezení aglomerací, nejpozději v prosinci –

hranice se určitě upraví
• metodika založená na geografických analýzách signalizačních dat mobilního 

operátora a dalších statistických a geografických metodách 
Alokace pro ITI

• není schválen víceletý finanční rámec (VFR)
• aktuálně není známé přesné rozdělení na jednotlivé OP (rozděleno 75 % alokace)
• není známé vyčlenění alokace pro všech 13 ITI (→ deklarace všech primátorů 

statutárních měst o alokaci 75 mld. pro nástroj ITI)
→ teprve pak je možné debatovat o alokaci pro naši aglomeraci



HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+ „BUDOUCNOST“

• v únoru 2019 byli partneři v území vyzváni k tomu, aby do 14. 4. 2019 předložili 
návrhy klíčových strategických projektů aglomerace pro realizaci v letech 2021–
2027 (bez ohledu na zdroj financování) → prostřednictvím monitorovacího systému 
ITI HK-PA bylo předloženo přes 1200 projektových záměrů s odhadovanými 
rozpočty od stovek tisíc až po jednotky miliard

• kontinuálně probíhají intenzivní jednání s nejdůležitějšími stakeholdery v území na 
politicko-úřednické úrovni
• statutární města (Hradec Králové, Pardubice)
• kraje (Pardubický kraj, Královéhradecký kraj)
• největší města v území (Chrudim, Jaroměř, Přelouč, Chlumec nad Cidlinou, 

Lázně Bohdaneč, Holice,...)
• univerzity a výzkumné organizace
• MAS
→ cílem je vydefinování klíčových priorit pro ITI



HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

















NA KTERÉ PRIORITY BY MĚLA BÝT ZAMĚŘENA HRADECKO-
PARDUBICKÁ AGLOMERACE PO ROCE 2021?

• Dopravní projekty (dopravní terminály, inteligentní a integrované dopravní 
systémy, cyklostezky, mosty a lávky pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců)

• Vzdělávání dětí (podpora technického a přírodovědného vzdělávání, zvýšení 
kapacit mateřských škol)

• Zelené projekty (revitalizace veřejných prostranství ve městech a zlepšení 
nakládání s vodou)

• Sociální projekty (infrastruktura sociálních služeb a sociální bydlení)
• Inovační projekty (podpora podnikatelských inkubátorů, průmyslový výzkum a 

experimentální vývoj, rozvoj kreativního průmyslu, revitalizace brownfields)
• Vědecké projekty (rozvoj spolupráce výzkumných organizací s podnikatelskou 

sférou)
• Obnova památek a cestovní ruch (rekonstrukce významných národních 

kulturních památek, výstavba depozitářů, turistická informační centra)

(výběr až tří možností)

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)

https://www.sli.do/


ITI JAKO NÁSTROJ PRO UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ MĚST

David KOPPITZ
náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR



KDE VIDÍTE NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS NÁSTROJE ITI?

• Rezervace finančních prostředků pro území ITI

• Spolupráce partnerů v území při přípravě a realizaci projektů

• Koordinovaný přístup při tvorbě strategie a následném rozvoji území

• Přínos ITI nevidím

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)

https://www.sli.do/


ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE NÁSTROJE 
ITI V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO VYUŽITÍ 

2021+ 

Zdeněk SEMORÁD 
náměstek evropských a národních programů 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR



INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K REALIZACI 
PROJEKTŮ 



INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K REALIZACI 
PROJEKTŮ 

ITI Varšava
Polsko













VYBERTE NEJLEPŠÍ INTEGROVANÝ PROJEKT HRADECKO-
PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2014+

• Dopravní terminály (Jaroměř, Chrudim, Přelouč, Chlumec nad Cidlinou, Hradec 
Králové, Pardubice 2x)

• Automatické mlýny (Centrální polytechnické dílny, Galerie města Pardubic, 
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii, Automatické 
mlýny – silo a parter)

• Muzeum východních Čech v Hradci Králové a SMARTmuzeum Muzea 
východních Čech v Hradci Králové

• PosiTrans (spolupráce Univerzity Pardubice s šesti zástupci aplikační sféry – ERA, 
RETIA, RADOM, Mikroelektronika, ČD IS, OLTIS Group)

• Úpravna vody v Hrobicích (největší projekt v území aglomerace)

• Centrální polytechnické dílny a projekty ZŠ a SŠ (spolupráce projektů ZŠ a SŠ v 
aglomeraci s Centrálními polytechnickými dílnami)

(výběr až dvou možností)

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)

https://www.sli.do/
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VYBERTE NEJLEPŠÍ INTEGROVANÝ PROJEKT HRADECKO-
PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2014+

• Dopravní terminály (Jaroměř, Chrudim, Přelouč, Chlumec nad Cidlinou, Hradec 
Králové, Pardubice 2x)

• Automatické mlýny (Centrální polytechnické dílny, Galerie města Pardubic, 
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii, Automatické 
mlýny – silo a parter)

• Muzeum východních Čech v Hradci Králové a SMARTmuzeum Muzea 
východních Čech v Hradci Králové

• PosiTrans (spolupráce Univerzity Pardubice s šesti zástupci aplikační sféry – ERA, 
Retia, Radom, Mikroelektronika, ČD IS, OLTIS Group)

• Úpravna vody v Hrobicích (největší projekt v území aglomerace)

• Centrální polytechnické dílny a projekty ZŠ a SŠ (spolupráce projektů ZŠ a SŠ v 
aglomeraci s Centrálními polytechnickými dílnami)

(možnost zaškrtnout dvě možnosti)

Přihlas se na: www.sli.do (event code: iti)

https://www.sli.do/


PANELOVÁ DISKUZE

SPOLUPRÁCE V HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACI

Položte otázku panelistům na: www.sli.do (event code: iti)
wifi: MuzeumHK, heslo: muzeum465

https://www.sli.do/


PANELOVÁ DISKUZE SPOLUPRÁCE V HRADECKO-
PARDUBICKÉ AGLOMERACI

• Zdeněk SEMORÁD – náměstek evropských a národních programů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR

• Miroslav LUDWIG – prorektor, Univerzita Pardubice
• Jiří ZELENKA – vědec, TOSEDA
• Karel VÍT – vedoucí Odboru rozvoje města, statutární město Hradec   

Králové
• Jiří KLEPSA – bývalý starosta, Jaroměř
• Petr GRULICH – ředitel, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Položte otázku panelistům na: www.sli.do (event code: iti)
wifi: MuzeumHK, heslo: muzeum465

https://www.sli.do/


SLAVNOSTNÍ PODPIS 

PROHLÁŠENÍ KLÍČOVÝCH PARTNERŮ 
V ÚZEMÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ 

AGLOMERACE



PROHLÁŠENÍ KLÍČOVÝCH PARTNERŮ 
V ÚZEMÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

My, zástupci klíčových partnerů Hradecko-pardubické 
aglomerace, prohlašujeme, že jsme připraveni 

spolupracovat při tvorbě Strategie Hradecko-pardubické 
aglomerace 2021+, která je předpokladem pro úspěšnou 

implementaci nástroje integrované územní investice (ITI) v 
programovém období 2021-2027.



PROHLÁŠENÍ KLÍČOVÝCH PARTNERŮ 
V ÚZEMÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• Irena Burešová – starostka města Přelouč

• Jiří Doležal – předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

• Naděžda Goryczková – generální ředitelka Národního památkového ústavu,
zastupuje náměstkyně pro projektové řízení Inka Pospíšilová

• Alexandr Hrabálek – primátor statutárního města Hradec Králové

• Josef Horáček – starosta města Jaroměř, zastupuje místostarosta Jiří Kubina

• Martin Charvát – primátor statutárního města Pardubice



PROHLÁŠENÍ KLÍČOVÝCH PARTNERŮ 
V ÚZEMÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• Radek Jakubský – předseda Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje, zastupuje ředitel Radek Zelenka

• Michaela Kovářová – předsedkyně Krajského sdružení NS MAS ČR
Pardubického kraje

• Kamil Kuča – rektor Univerzity Hradec Králové, zastupuje prorektorka pro
strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová

• Jana Kuthanová – předsedkyně Krajského sdružení NS MAS ČR
Královéhradeckého kraje



PROHLÁŠENÍ KLÍČOVÝCH PARTNERŮ 
V ÚZEMÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• Jiří Málek – rektor Univerzity Pardubice, zastupuje prorektor pro vnitřní
záležitosti Miroslav Ludwig

• Jiří Manďák – děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

• Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje, zastupuje radní
Pardubického kraje Hana Štěpánová

• František Pilný – starosta města Chrudim

• Vladimír Šebek – starosta města Lázně Bohdaneč



PROHLÁŠENÍ KLÍČOVÝCH PARTNERŮ 
V ÚZEMÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• Tomáš Šimůnek – děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové, zastupuje proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a
transfer technologií Jaroslav Roh

• Jiří Štěpán – hejtman Královéhradeckého kraje

• Miroslav Uchytil – starosta města Chlumec nad Cidlinou

• Ondřej Výborný – starosta města Holice



ZÁVĚREČNÉ SLOVO KONFERENCE ITI

Martin CHARVÁT 
primátor

statutární město Pardubice


