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Zápis z 5. jednání 
Datum: 30. 9. 2015 

Čas: 15:30 - 17:00 

Téma: Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace Místo: Magistrát města Hradec 
Králové 

Účastníci: Babková Eliška, Čada Miroslav, Fink Zdeněk, Janovský Miroslav, Jeřábek Tomáš, Kalivoda Pavel, 

Kudynová Michaela, Kulhánek Jiří, Rejsek Ondřej, Rovenská Lucie, Vedlich Jindřich, Vít Karel, Žumárová 

Monika 

Přílohy: Prezentace 

Program:  

1. Uvítání – Z. Fink 

- I když Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace není usnášeníschopný, jednání proběhne 

a bude informativního charakteru 

 

2. Informace o aktuálním vývoji ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Janovský 

- Nejdůležitější jednání Řídícího výboru ITI, které se uskuteční v průběhu listopadu (předběžný 

termín: 11. 11. 2015), na kterém by mělo dojít ke schvalování Strategie ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace 

- Seznámení s postupem při zpracování Strategie ITI – podrobněji viz prezentace 

- Slavnostní podpis memorand o spolupráci s významnými partnery v území H-PA proběhl dne 

30. 6. 2015 na Kunětické hoře, signatáři viz prezentace 

- Alokace pro ITI H-PA – naše aglomerace by mohla získat až 6 mld. Kč a prozatím je s ŘO 

vyjednána částka 3,5 mld. Kč (naše požadavky jsou uspokojeny z cca 60 %). Velkým úspěchem je 

vyjednání 217 mil. Kč na OPŽP a pokud ukážeme, že umíme čerpat, budou uvolněny další 

finanční prostředky.  

 

3. Informace o aktuální verzi Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová  

- Návrhová část Strategie ITI H-PA se zásadně neodlišuje od původní verze 

- Strategická část: ve specifických cílech týkající se oblast dopravy, vzdělávání a podpory památek 

došlo k seskupení opatření  sloučení vzhledem k znění MPIN (jedno opatření se vztahuje 

k jednomu specifickému cíli operačního programu) 

- Většina úprav vychází z aktuálního znění MPIN.  
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4. SEA hodnocení Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace  - M. Janovský  

- Veřejné projednání: 8. 10. 2015 od 16 hodin na Magistrátu města Pardubice 

 

5. Proces hodnocení a schvalování integrovaných projektů - M. Janovský 

- Diagram – viz prezentace 

- Řídící orgán například MMR vypíše výzvu pro předkládání integrovaných projektů (= projekty 

realizované v rámci integrované strategie) a následně může být vypsána výzva pro naši 

aglomeraci, která se pohybuje v mantinelech národní výzvy, ale bude moci být i užší.  

- Například IROP bude pro integrované nástroje vypisovat výzvy kontinuální (tzn. např. od 

02/2016 – 2023). V aglomerační výzvě bude uvedeno datum přijímaní projektových listů do 

pracovní skupinu a ta by se měla vyjádřit a zhodnotit jakými projekty bude alokace k určitému 

specifickému cíli naplněna.  Předložení Řídícímu výboru, který rozhodne, zda je v souladu se 

Strategií ITI H-PA a bude podpořen prostřednictvím ITI.   Pokud kladné vyjádření – žadatel 

postupuje standartním způsobem jako u individuálního projektu (vyplní žádost v monitorovacím 

systému MS 2014+, žádost je odeslána zprostředkujícímu subjektu ITI H-PA (= město 

Pardubice), který bude projekt hodnotit dle schválené sady hodnotících kritérií, součástí žádosti 

je i stanovisko Řídícího výboru ITI, zda je projekt v souladu se integrovanou strategií.  Pokud 

kladné hodnocení, přechází na dokončení hodnocení k řídícímu orgánu.  Pokud je vše kladné, 

je podepsána smlouva se žadatelem o dotaci.  

- Řízení ITI H-PA /management + zprostředkující subjekt/ – viz prezentace  

 

6. Informace z pracovních skupin a monitorovacího výboru ŘO IROP - M. Janovský, M. Kudynová 

- ŘO IROP bude požadovat naplnění indikátorů vzhledem k výši alokace v rozpětí 85 % - 110 % 

- probíhají jednání všech aglomerací a na základě toho bude uzavřena i naše část týkající se 

finančního plánu a indikátorů  

- Pracovní skupina 1: 

- Podpora na terminály a nízkoemisní vozidla MHD bude až do výše 85 % způsobilých 

výdajů 

- ŘO IROP bude požadovat naplnění indikátorů v rozpětí 85 % - 110 % - naší 

aglomerace by se toto nemělo dotknout, probíhají jednaní mezi aglomeraci ohledně 

indikátorů, někteří si nastavili jenom 2 indikátory, což je málo a nedojde k naplnění 

těchto indikátorů. 

- IROP, SC 1.2 – alokace 614 mil. Kč, identifikace 60 projektových záměrů v hodnotě cca 

1,4 mld. Kč /dotační/ 

- Vyzýváme ty, kteří nemají klíčové projekty, aby své projekty podávali do individuální 
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výzvy na zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, výstavba 

cyklostezek, cyklotras a další doprovodné infrastruktury), která bude otevřena v termínu 

12/2015 – 03/2016 

- Nastavení hodnot indikátorů SITI H-PA – viz prezentace  k drobným úpravám může 

ještě dojít v následujících dvou týdnech. 

- Zajímavý je indikátor realizace ke zvýšení bezpečnosti v dopravě, který může zahrnovat 

opatření jak 1 přechod pro chodce a osvětlení (např. za 0,5 mil. Kč), tak celý soubor 

opatření ke zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy v celém městě (např. za 

80 mil. Kč)  oboje v hodnotě 1 indikátorů 

- Může dojít ještě k drobným změnám v následujících dvou týdnech. 

- Kalivoda: Je soupis cyklostezek, které mají šanci?  Janovský: Cyklotrasa cyklostezek 
bylo posbíráno kolem sta km a klíčovým projektem H-PA je cyklostezka Hradec 

Králové-Pardubice (cyklostezka Mechu a perníku)  T. Jeřábek: Jedná se o úsek Hradec 
Králové-Vysoká nad Labem v délce cca 3,5 km. 

- V IROP jsme zavázáni do konce roku 2018 vyčerpat 27,17 % alokace.  Pokud 
nevyčerpeme, bude nám alokace krácena. 

- OPD, SC1.4 – alokace 81 mil. Kč identifikace 5 projektových záměrů v hodnotě cca 

117 mil. Kč /dotační/ 

- Nastavení hodnot indikátorů SITI H-PA – viz prezentace 

- OPD, SC 2.3 – alokace 340 mil. Kč identifikace 2 projektových záměrů v hodnotě cca 

370 mil. Kč /dotační/ - jedná se o inteligentní dopravní systémy v Pardubicích 

a v Hradci Králové, které jsou považovány za klíčové, a apelujeme na jejich intenzivní 

přípravu 

- Nastavení hodnot indikátorů SITI H-PA – viz prezentace 

 

- Pracovní skupina 2: 

- Probíhala intenzivní jednání s OPŽP i za přítomnosti náměstka J. Kříže 

- Vyjednána alokace ve výši 217 mil. Kč dotačních na 2 projektové záměry: výstavba nové 

kanalizace v Hradecko-pardubické aglomeraci (žadatel: VaK Pardubice (VaK Hradec 

Králové a VaK Chrudim – nemohu být žadateli vzhledem ke smlouvám o vlastnické 

struktuře) + obce) s výší dotace 60 % a zdrojová oblast Nemošice 

- OPŽP, SC 1.1 - alokace 174 mil. Kč, identifikace projektových záměrů v hodnotě cca 

300 mil. Kč /dotační/ 

- OPŽP, SC 1.2 – alokace 43 mil. Kč, projektový záměr v hodnotě cca 50 mil. Kč 

- Nastavení hodnot indikátorů SITI H-PA – viz prezentace 
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- Představeny i ostatní projektové záměry: např. projekt vodárenské soustavy, ale 

stanovisko OPŽP k realizaci prostřednictvím ITI: příliš drahé 

- součástí Strategie ITI H-PA zůstávají všechna témata řešená v PS2:  

o voda – kanalizace, Vodárenská soustava východní Čechy 
o odpady – komunální, zdravotnický odpad 
o krajina – krajinná a sídelní zeleň 

- pokud MŽP uvolní další prostředky, můžeme realizovat i jiné projektové záměry v rámci 
opatření 

- Kalivoda:  Jakým způsobem bylo nastaveno financování?  Janovský: Všechny 

aglomerace byly postaveny před to, zda udělat strategii úzkou, nebo širší. H-PA si 

nechtěla si zavírat dveře, proto byla zpracována v širší variantě. 

 

- Pracovní skupina 3: 

- IROP, SC 2.4 – navýšení alokace na 699 mil. Kč /dotačních/, stále probíhá sběr 
projektových záměrů a pravděpodobně u nich dojde k rozlišení hlavní a vedlejší aktivity 
(v poměru poměr 85:15) 

- SC 3.1 – problém s omezením 5 mil. Euro veškerých nákladů na projekt (= 135 mil. Kč 
při kurzu 27 Kč = 1 Euro), s tím, že i po dobu udržitelnosti nesmí žadatel do projektu 
vložit další investiční náklady; další omezením je rozdělení na hlavní (kulturní) a vedlejší 
aktivity (doplňkové, např. sociální zařízení, sklady apod.)z obsahové stránky v poměru 
80 %: 20 % z finanční 85 %: 15 % (! K tomuto poměrovému dělení dojde nejspíše 
i u SC 2.4)  

- IROP, SC 2.4 – alokace 699 mil. Kč, identifikace 159 projektových záměrů v hodnotě 
cca 778 mil. Kč /dotační/ - předpokládáme, že dojde ke slučování projektových záměrů 

- Nastavení hodnot indikátorů SITI H-PA – viz prezentace 

- IROP, SC 3.1 – alokace 654 mil. Kč, identifikace projektových záměrů v hodnotě 
850 mil. Kč /dotačních/ 

- Nastavení hodnot indikátorů SITI H-PA – viz prezentace 

- Informace k MAP: 

o Byla vypsána výzvy na Místní akční plán rozvoje vzdělávání a otevřena bude 

v termínu konec 10/2015 – konec 11/2015 

o Zpracování je podmínkou pro čerpání zdrojů z EU  

o Území a nositele MAP schvaluje RSK KHK (již schváleno)/RSK PK (začátek 

listopadu 2015) 

 
- Pracovní skupina 4: 

- OP PIK – alokace 460 mil. Kč, identifikace projektových záměrů v hodnotě 260 mil. Kč 
/dotačních/ 

- hodnota indikátorů se bude nastavována dle identifikovaných projektových záměrů a na 
zbytek alokované částky budou indikátory odhadovány (alokaci nechceme snižovat) 
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- OP VVV, SC 1.2 – alokace 468 mil. Kč, identifikace projektových záměrů v hodnotě 
950 mil. Kč /dotačních/ 

- Kulhánek: všechny univerzity v aglomeraci se soustředění na jeden projektový záměr 
Postdoci, který pokryje celou alokaci (468 mi. Kč). Využití absolventů po ukončení 
doktorského studia univerzitami a průmyslovými podniky /firmami/, do 23. 10. 2015 se 
univerzity vyjádří ohledně indikátorů a financí. Janovský: Ostatní projekty univerzit 
podají v rámci individuálních výzev. Pokud se ukáže, že jsme schopni alokaci vyčerpat, 
jsme připraveni jednat o navýšení.  

 
- Horizontální pracovní skupina: 

- Viz prezentace 
 

- Monitorovací výbor ŘO IROP 

- Schválení změn harmonogramu výzev pro IROP na rok 2015  

- Schválení harmonogramu výzev pro IROP na rok 2016 včetně výzev pro projekty 
v rámci ITI i pro individuální projekty 

- Schválení specifických kritérií přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení 

- Podrobněji viz: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Monitorovaci-vybor 
- Více viz prezentace 

 
7. Další informace – M. Janovský 

- Další jednání ŘV ITI: 11. 11. 2015 v dopoledních hodinách 18. listopadu 2015 od 8:00 hodin na 
Magistrátu města Pardubice, kde bude schvalována Strategie ITI H-PA 

- Do konce října 2015 bude finální verze Strategie ITI H-PA zaslána členům ŘV ITI 

- Návrh Usnesení ŘV ITI 5/1: 

Řídící výbor ITI bere na vědomí informace o průběhu dokončování Strategie ITI, 
z jednání pracovních skupin, z vyjednávání s řídícími orgány a o přípravě projektových 
záměrů k možné realizaci v ITI.  

 Řídící výbor ITI není usnášeníschopný, nebylo hlasováno 

Příští jednání: 18. listopadu 2015 od 8:00 hodin, Magistrát města Pardubice 

Souhrn úkolů z jednání 

ID Odpovědnost Popis úkolu Termín 

Zapsala: Eliška Babková 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Monitorovaci-vybor
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Monitorovaci-vybor

