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Program 
10:00 – 10:20 Představení ITI Hradecko-pardubické aglomerace (Miroslav Janovský, 
 manažer ITI)   

10:20 – 10:40  Schvalovací postupy v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace  
 (Miroslav Janovský)   

10:40 – 10:50  Harmonogram výzev nositele ITI pro OP PIK na rok 2017 (Miroslav Janovský)   

10:50 – 11:10   Představení výzev nositele ITI/ŘO (Daniel Všetečka, tematický koordinátor ITI)  

11:10 – 11:20  Kritéria hodnocení Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické  aglomerace  
 (Filip Hoffman, koordinátor ITI)   

11:20 – 11:40   Specifika výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace  
 (Ondřej Nečas, ZS ITI)   

11:40 – 11:50  Kritéria hodnocení Zprostředkujícího subjektu ITI (Ondřej Nečas)   

11:50 – 12:30   Monitorovací systém a monitorovací zprávy ITI a související dotazy, diskuze  
 (Tomáš Kořínek, Michaela Kudynová) 
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 INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)  
 
• nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování     

rozvoje území metropolitních oblastí 
 
• Evropská unie v tomto programovém období klade velký důraz na 

naplňování územní dimenze - tedy zacílení na potřeby konkrétního 
území pomocí EU fondů 
 

• Vyšší míra autonomie při definování strategie i její implementaci 
 

• Strategie budou naplňované z vybraných specifických cílů 
operačních programů 
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 INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)  
 

• V České republice jsou na základě dokumentu uzavřeného mezi 
českou vládou a Evropskou komisí připravované ITI pro sedm oblastí 
- Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň a jejich funkční zázemí, pro 
Olomouckou, Ústecko - chomutovskou aglomeraci a Hradecko – 
pardubickou aglomeraci  

 
• Bonusem ITI je „rezervace“ finančních prostředků u jednotlivých 

operačních programů (OP) – projekty tedy nesoutěží s jinými 
projekty v rámci celé České republiky, jako u individuálních výzev 
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VYMEZENÍ HRADECKO-
PARDUBICKÁ AGLOMERACE 
 

• 335 118 obyvatel 

• 145 obcí, z toho 14 obcí se 
statutem města 

 

• Vymezení území na základě 
převládajícího směru vyjížďky 
do zaměstnání a do škol – pro 
města Hradec Králové i 
Pardubice 

 

• Aglomerace je v rámci České 
republiky jedinečnou oblastí, 
se dvěma rovnocennými 
jádry a se silnou koncentrací 
obyvatel a ekonomických 
činností. 



ZÁKLADNÍ RÁMEC ITI 

• Dohoda o partnerství, uzavřená mezi Českou republikou a Evropskou komisí, 
deklaruje pro ITI indikativní částku 65 mld. Kč 

• Sedm aglomerací má ve schválených strategiích alokovaných cca 34 mld. Kč 

• Hradecko-pardubická aglomerace dle dohody může získat až 5,9 mld. Kč 

• Ve schválené Strategii ITI alokováno cca 3,4 mld. Kč  

• Částka určená na integrované projekty vedoucí k udržitelnému rozvoji měst 

• Rozhodovat bude především kvalita přípravy projektů 

• Když aglomerace zvládnou čerpat, ŘO mohou alokovat pro aglomerace další 
finanční prostředky 
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NÁRODNÍ DOKUMENT ÚZEMNÍ DIMENZE (NDÚD) 
 
• vymezení operačních programů a specifických cílů, ve kterých ITI mohou 

intervenovat 
• Alokace pro územní dimenzi dle OP  
• Aktualizovaná verze září 2015 

 
• IROP – integrovaný regionální operační program 
• OPD Doprava 
• OP Životní prostředí 
• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 
• OP Zaměstnanost 

 



ŘÍZENÍ STRATEGIE ITI 

• Řízení aglomerace zajišťuje Oddělení implementace Strategie ITI MmP 

• Personální zabezpečení 
• Miroslav Janovský – manažer ITI (vedoucí oddělení) 
• Filip Hoffman – koordinátor ITI 
• Michaela Kudynová – územní koordinátor ITI (pro pardubickou část aglomerace) 
• Tomáš Kořínek – územní koordinátor ITI (pro hradeckou část aglomerace) 
• Čtyři tematičtí koordinátoři (Daniel Všetečka PS4, Martin Hubáček PS3, Karolína 

Koupalová PS2, Roman Sodomka PS1) 
• Nesmí se podílet na přípravě a vedení jednotlivých projektů → úkolem je koordinace a 

monitoring projektů v rámci aglomerace, příprava výzev Nositele ITI, atd. 
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ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT (ZS) 

• Město Pardubice v roli Nositele je vykonavatelem funkce ZS → vydává závazné 
stanovisko, které je klíčovým podkladem pro ŘO poskytující podporu z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

• Personální zabezpečení 

• Ondřej Nečas (vedoucí odboru) 

• Petra Applová 

• Eva Holingerová 

• Zprostředkující subjekt ITI musí být funkčně oddělen od útvarů města připravujících a 
realizujících projekty v rámci ITI → zamezení možným střetům zájmů. 
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ALOKACE ITI HRADECKO PARDUBICKÉ AGLOMERACE DLE SCHVÁLENÉ STRATEGIE 

OP SC 

IROP 

1.2 

2.4 

3.1 

OPD 
1.4 

2.3 

OPŽP 
1.1 

1.2 

OPVVV 1.2 

OPPIK 

1.1 

1.2 

2.1 

2.3 

2.4 

Alokace celkem  
v SITI (SC) 

Alokace celkem  
v SITI (OP) 

614 400 000 

1 894 860 000 626 300 000 

654 160 000 

125 630 000 
440 130 000 

314 500 000 

170 000 000 
200 000 000 

30 000 000 

413 950 000 413 950 000 

221 614 040 

460 000 000 

158 500 000 

2 500 000 

70 943 680  

 6 442 280 

Plán výzev 2017 pro 5-12/2017 

127 495 000 

769 495 000 

1 491 155 960 

155 000 000 

487 000 000 

20 000 000 
55 000 000 

35 000 000 

40 000 000 
40 000 000 

0 

413 950 000 413 950 000 

71 800 000 

212 710 960 

63 525 000 

0 

70 943 680 

6 442 280 

Alokace celkem  
v SITI 

3 408 940 000 



SCHVALOVACÍ PROCES PROJEKTŮ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE  PRO OP PIK 

Vyhlášení výzvy 
nositele ITI 

MPO 

Jednání PS -  
předložení PZ 

žadatel/PS 

Jednání ŘV - 
rozhodnutí 

ŘV cca 1x 3 měsíce 

Běží výzva ŘO k předkládání projektů na ZS / ZS přijímá projektové 
žádosti 

žadatel 

12 měsíců 

Hodnocení ZS 

ZS 

Výběr projektů a vydání Rozhodnutí 

MPO 

realizace 
projektu 

žadatel 
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Vyhlášení výzvy 
ŘO 

20 dnů roční, průběžná výzva 

ŘO = řídící orgán 
PS = pracovní skupina ITI 

PZ = projektový záměr 
ŘV = řídící výbor ITI 

ZS = zprostředkující subjekt ITI 
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PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZEV ITI 2017 – OP PIK 

Specifický cíl OP PIK - aktivita 
Opatření/ 

Podopatření 
ISg 

  
Příspěvek EU 

(Kč) 

Nositel ITI ŘO ITI 

  
Plánovaný 

termín 
jednání PS 

ITI 

  
Plánovaný 

termín jednání 
ŘV ITI 

Plánované 
vyhlášení 

výzvy 

Plánované 
zahájení  
příjmu 

projektových 
záměrů 

Plánované 
ukončení 

příjmu 
projektový
ch záměrů 

Plánované 
vyhlášení 

výzvy 

Plánované 
zahájení  
příjmu 

žádostí o 
podporu 

Plánované 
ukončení 

příjmu 
žádostí o 
podporu  

1.1 - Zvýšit inovační výkonnost 

podniků – Aplikace – s účinnou 

spoluprací 

2.2.1/2.2.1.B 35 000 000  05/2017 05/2017 05/2017 04/2017 04/2017 03/2018 29.5.2017 8.6.2017 

1.1 - Zvýšit inovační výkonnost 

podniků – Potenciál 
2.2.1/2.2.1.B 20 000 000 05/2017 05/2017 05/2017 04/2017 04/2017 03/2018 29.5.2017 8.6.2017 

1.1 - Zvýšit inovační výkonnost 

podniků – Inovace 
2.2.1/2.2.1.B 16 800 000 05/2017 05/2017 05/2017 04/2017 04/2017 03/2018 29.5.2017 8.6.2017 

1.2 - Zvýšit intenzitu a účinnost 

spolupráce ve výzkumu, vývoji a 

inovacích – Služby infrastruktury 

aktivity b, c, d 

2.2.2/2.2.2.A 63 525 000 09/2017 09/2017 09/2017 07/2017 07/2017 06/2018 
1.- 7. 

10.2017 
8.-15. 10.2017 

2.4 - Zvýšit kapacitu pro odborné 

vzdělávání v MSP – Školicí střediska 
2.2.1/2.2.1.D 6 442 280 09/2017 09/2017 09/2017 07/2017 07/2017 06/2018 

1.- 7. 
10.2017 

8.-15. 10.2017 

2.3 - Zvýšit využitelnost 

infrastruktury pro podnikání - 

Nemovitosti 

2.2.1/2.2.1.C 70 943 680 12/2017 12/2017 12/2017 10/2017 10/2017 9/2018 1.- 7. 1.2018 8.-15. 1.2018 



Dle informací od MPO budou výzvy ŘO pro ITI/nositele vycházet  
z následujících referenčních výzev pro individuální projekty  
 

 Výzva ITI     

II. Výzva Inovace - Inovační projekt –  

ITI Hradec-Pardubice    

I. Výzva Potenciál – ITI Hradec- 
Pardubice       

I. Výzva Aplikace – ITI Hradec-Pardubice   

 

II. Výzva Služby infrastruktury –  
ITI Hradec-Pardubice  

II. Výzva Nemovitosti –  
ITI Hradec-Pardubice   

II. Výzva Školicí střediska –  
ITI Hradec-Pardubice   

 
 

 

 Referenční výzva ŘO 

01_16_049 - Výzva III programu podpory  
INOVACE – Inovační projekt  

01_16_092 - Výzva III programu podpory  
POTENCIÁL  

01_16_083-084 - Výzva III programu podpory  
APLIKACE 

01_16_085-090 - Výzva III programu podpory  
Služby infrastruktury 

01_16_058 - Výzva II programu podpory  
NEMOVITOSTI 

01_16_048 - Výzva II programu podpory  
ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

 
 



VÝZVY NOSITELE  
ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 

 
 
 



15. VÝZVA NOSITELE – PODNIKOVÝ 
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE – APLIKACE  

S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ 
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01_17_125 Programu 
podpory APLIKACE pro integrované územní investice 
 

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace 
 

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace 
 

• datum a čas vyhlášení: 2.5.2017 v 10:00 hod 
 

• datum a čas ukončení příjmů: 22.5.2017 v 10:00 hod 
 

• jednání PS4 ITI: 29.5.2017 v 10:00 hod 
 

• jednání ŘV ITI: 8.6.2017 v 10:00 hod 
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Podmínky výzvy: 
• alokace z ERDF výzvy nositele/výzva ŘO: 35 000 000 Kč/ 125 308 200 Kč 

• datum ukončení realizace projektu: do 31.12.2019 

• výše poskytnuté dotace je v rozmezí 1 000 000 Kč – 35 000 000 Kč 

• účinná spolupráce 

• podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto 
výzvu 

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

• podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých 
výdajích) musí být minimálně 50 % 

• maximální míra dotace je u veřejné podpory rozdělena dle kategorie činnosti a 
velikosti podniku: průmyslový výzkum (65%/75%/80%), exper. vývoj (40%/50%/60%) 

•  v režimu nezakládajícím veřejnou podporu podpora pro výzkumné organizace nesmí 
přesáhnout 75 % CZV (průmyslový výzkum, experimentální vývoj) 

• maximální míra podpory za celý projekt je max. 70 % 
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Oprávnění žadatelé: 

• Žadatelem je vždy jeden podnikatelský subjekt - podnikatelské subjekty, 
partnerem (spolupříjemcem) jsou pak podnikatelské subjekty nebo 
organizace pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace) 

• Nutno naplnit podmínky pro účinnou spolupráci mezi členy konsorcia 

• Výzva uvádí všechny typy podporovaných právních forem 
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Podporované aktivity: 
 

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 
25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 

 

• zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center; 

• základní výzkum; 

• aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a 
třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo 
spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými 
výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami; 

• aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím 
dováženým; 

• výrobní aktivity.  
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Způsobilé výdaje: 
 

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a 
ostatního podpůrného personálu  v rozsahu nezbytném pro účely projektu 

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů , v rozsahu a po 
dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu 

• náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v 
rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž 
náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely 
projektu 

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, 
dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu 

Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový 
výzkum nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. 
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Indikátory 

a) povinné k výběru: 

• 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 

• 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy 

• 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi 

• 20101 Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami  

b) povinné k naplnění: 

• 21610 Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu 



16. VÝZVA NOSITELE – PODNIKOVÝ 
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - INOVACE 
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01_17_127 Programu 
podpory INOVACE pro integrované územní investice 
 

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace 
 

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace 
 

• datum a čas vyhlášení: 2.5.2017 v 10:00 hod 
 

• datum a čas ukončení příjmů: 22.5.2017 v 10:00 hod 
 

• jednání PS4 ITI: 29.5.2017 v 10:00 hod 
 

• jednání ŘV ITI: 8.6.2017 v 10:00 hod 
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Podmínky výzvy: 
• alokace z ERDF výzvy nositele/výzva ŘO: 16 800 000 Kč/50 503 500 Kč  

• datum ukončení realizace projektu: do 30.4.2020 

• výše poskytnuté dotace je v rozmezí 1 000 000 Kč – 16 800 000 Kč 

• podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto 
výzvu 

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

• maximální míra dotace je u malého podniku 45 %, středního podniku 35 % a u 
velkého podniku 25 % 

• výdaje na Stavby jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 20 % z celkových 
způsobilých výdajů na Technologie.  

• do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku pouze do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních  výdajů na 
projekt. 
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Oprávnění žadatelé: 

• podnikatelské subjekty; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na 
výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s 
projektem v oblasti VaV a inovací 

• je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, 
k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a to nejpozději k datu podání 
poslední žádosti o platbu 

• výzva uvádí všechny typy podporovaných právních forem 
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Podporované aktivity: 
 

a. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb 
(produktová inovace) 

b. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní 
inovace) 

c. zavedení nových metod organizace firemních procesů 
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a 
automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na 
propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby 
(organizační inovace) 

d. zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v 
designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních 
kanálů (marketingová inovace) 
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Způsobilé výdaje: 
 

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti 

• stavby 

• technologie 

• software a data 

• práva k užívání duševního vlastnictví 

• certifikace produktů 

• marketingová inovace 

• povinná publicita 
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Indikátory 

a) povinné k výběru: 

• 21410 Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace 

• 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 

• 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy 

• 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi 

• 21200 Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových 
výrobků na trh 

• 21301 Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků 
nových pro podnik 

b) povinné k naplnění: 

• 22501 Počet zavedených inovací 



17. VÝZVA NOSITELE – PODNIKOVÝ 
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - POTENCIÁL 
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• vazba na výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01_17_121 Programu 
podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice 
 

• vazba na opatření strategie ITI 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace 
 

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace 
 

• datum a čas vyhlášení: 2.5.2017 v 10:00 hod 
 

• datum a čas ukončení příjmů: 22.5.2017 v 10:00 hod 
 

• jednání PS4 ITI: 29.5.2017 v 10:00 hod 
 

• jednání ŘV ITI: 8.6.2017 v 10:00 hod 
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Podmínky výzvy: 
• alokace z ERDF výzvy nositele/výzva ŘO: 20 000 000 Kč/ 45 802 340 Kč 

• datum ukončení realizace projektu: do 16.1.2020 

• Výše poskytnuté dotace je v rozmezí 2 000 000 Kč – 20 000 000 Kč 

• podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto 
výzvu. 

• místo realizace: území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

• dotace bude poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez 
ohledu na velikost podniku a místo realizace 
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Oprávnění žadatelé: 

• fyzická nebo právnická osoba přípustné právní formy dle Výzvy, která bude 
působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury, dle podmínek programu 
bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům 
projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol 

• je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, 
k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, a to nejpozději k datu podání 
poslední žádosti o platbu 

• výzva uvádí všechny typy podporovaných právních forem 
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Podporované aktivity: 
 

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací 
spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení 
centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.  
 

Podporovanými aktivitami nejsou:  
• prostá obnova majetku,  
• aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie 

a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo 
spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými 
běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, 

• aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před 
zbožím dováženým,  

• výrobní aktivity. 
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Způsobilé výdaje: 
 

• výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého 
hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení 
nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se 
jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)  

• dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či 
technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení 
nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a 
budov může Řídicí orgán zpracovat vlastní oponentní znalecký 
posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem, způsobilé 
výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto 
posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku 
předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší.  
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Indikátory 

a) povinné k výběru: 

• 21410 Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace 

• 20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných 
subjektech 

• 20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy 

• 20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi 

 

b) povinné k naplnění: 

24102 Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných 
pracovišť podniků 
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU NA PS4 ITI 

• Nutné pro splnění kritérií Řídícího výboru ITI 
• Nahlášení účasti a zaslání podkladů (nejlépe stručný powerpoint) na 

vsetecka@cirihk.cz  
• Minimální požadavky na představení záměru: 

• Nositel / žadatel + Partneři projektu 
• Vazba na Strategii ITI Hradecko – pardubické aglomerace (opatření / 

podopatření) – popis vazby, jak přispěje k naplnění opatření/podopatření 
• Vazba na OP PIK  

• Výzva (Aplikace, Inovace, Potenciál , Služby infrastruktury , Školicí 
střediska, Nemovitosti) 

• Věcné zaměření (klíčové aktivity) 
• Nástin rozpočtu 
• Nástin harmonogramu 
• Plánované indikátory  
• Odhad předložení do výzvy nositele ITI 

 
 

mailto:vsetecka@cirihk.cz
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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU NA PS4 ITI 

Výzva nositele ITI PS ITI - představení záměru Registrace + zaslání prezentace 
projektového záměru 

Aplikace – s účinnou spoluprací 20.4.2017 10:00 18.4.2017 16:00 

Potenciál 20.4.2017 10:00 18.4.2017 16:00 

Inovace 20.4.2017 10:00 18.4.2017 16:00 

Služby infrastruktury 20.4.2017 10:00 
29.5.2017 10:00 

18.4.2017 16:00 
23.5.2017 16:00 

Školicí střediska 20.4.2017 10:00 
29.5.2017 10:00 

18.4.2017 16:00 
23.5.2017 16:00 

Nemovitosti 20.4.2017 10:00 
29.5.2017 10:00 
1.-7.10.2017 

18.4.2017 16:00 
23.5.2017 16:00 
25.9.2017 16:00 
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Struktura projektového záměru do výzvy nositele 

1. název projektu; 

2. zařazení do strategie až do úrovně podopatření; 

3. popis projektu; 

4. popis pozitivního dopadu na vymezené území; 

5. předpokládaný finanční plán v jednotlivých letech; 

6. předpokládané celkové výdaje, celkové způsobilé výdaje a výše dotace z EU; 

7. předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu; 
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8. identifikace žadatele; 

9. role zapojených subjektů; 

10. indikátory; 

11. informace o způsobu zajištění udržitelnosti projektu; 

12. datum a podpis statutárního zástupce předkladatele. 
 

 

Předkládání záměru do výzvy nositele ITI pomocí IS na 

http://iti.hradec.pardubice.eu/  -> menu „Monitorovací zpráva“ 

 

http://iti.hradec.pardubice.eu/


KRITÉRIA ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI 
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KRITÉRIA ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI 

1. Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace, strategickým cílem 2. a jeho specifickým cílem 2.2 a je zařazen 
do opatření 2.2.1 a podopatření 2.2.1.B 
 

2. Potřebnost realizace je odůvodněná 
 

3. Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území 
 

4. Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě 
 

5. Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou 
 

6. Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených 
subjektů je jednoznačně popsána jejich role v projektu 
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KRITÉRIA ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI 

7. Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI Hradecko-
pardubické aglomerace 
 

8. Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace 
 

9. Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci 
s nositelem ITI Hradecko-pardubické aglomerace a ostatními partnery  
v území (předkladatel představil svůj projektový záměr na některém z 
předcházejících jednání dané Pracovní skupiny ITI č.4). 
 

10. Výsledky projektu jsou udržitelné 
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KRITÉRIA ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI 

11. Projekt je v souladu s minimální a maximální výší celkových 
výdajů/celkových způsobilých výdajů, pokud byly limity uvedeny ve výzvě 
nositele integrované strategie 

12. Projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podepsáno statutárním 
zástupcem předkladatele, datum podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ 
dle osnovy) 

 



 
SPECIFIKA VÝZEV ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ 

AGLOMERACE 
 

OPERAČNÍ PROGRAM  PODNIKÁNÍ A INOVACE  
PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 

 

 
 

 
 



ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT ITI -  PRÁVNÍ RÁMEC 
 
Pokyny pro členské státy k integrovanému udržitelnému rozvoji měst 
(článek 7 nařízení o EFRR) 
Městské orgány jsou určeny jako zprostředkující subjekty. Odpovídají za úkoly 
týkající se přinejmenším výběru operací. 

 
Zákon č. 248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
Řídicí orgán s výjimkou řídicího orgánu Operačního Programu Praha – pól růstu 
pověří města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Olomouc a 
hlavní město Praha funkcí zprostředkujícího subjektu. 
 
Veřejnoprávní smlouva upravuje také vztahy mezi řídicím orgánem a městem 
pověřeným výkonem funkce zprostředkujícího subjektu. 
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Výzvy ŘO (Ministerstvo průmyslu o obchodu) 

POTENCIÁL pro ITI: 

• vyhlášení výzvy: duben 2017 

• ukončení příjmu žádostí o podporu: březen 2018 

 

INOVACE pro ITI: 

• vyhlášení výzvy: duben 2017 

• ukončení příjmu žádostí o podporu: březen 2018 

 

APLIKACE pro ITI: 

• vyhlášení výzvy: duben 2017 

• ukončení příjmu žádostí o podporu: březen 2018 

 

 



• Druh výzvy – průběžné 

• Model hodnocení – jednokolové 

• Výzvy budou vyhlašovány pro každou aglomeraci zvlášť 

• Doba od zahájení do ukončení příjmu žádostí – jeden rok 

• Možnost opětovného vyhlášení  v případě nevyčerpání alokace 

 

• Povinná příloha – Vyjádření řídicího výboru ITI o 
souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií 
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Informace o výzvách 



PŘEDPOKLÁDANÁ BODOVÁ HRANICE – hranice stanovena na základě zkušeností 

MPO z předchozích individuálních výzev pro příslušné programy podpory 
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Informace o výzvách 

Program podpory OP PIK 
Bodová hranice přípustnosti 

podpory integrovaných projektů 

Inovace – Inovační projekt 69 

Potenciál 72 

Aplikace 65 

Spolupráce 62 

Služby infrastruktury 68 

Nemovitosti 76 

Školicí střediska 62 
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• ŘO může pozastavit příjem žádostí v případě nízkého zájmu žadatelů.  
 
Rozhodným okamžikem, ke kterému bude posuzován nízký zájem žadatelů, je 
6 měsíců od data zahájení příjmu žádostí do dané výzvy.  
Nízký zájem žadatelů bude posuzován na základě vyhodnocení výzvy nositele 
ITI. Nízký zájem žadatelů je definován jako situace, kdy projektové záměry 
předložené do výzvy nositele ITI, které obdržely vyjádření Řídicího výboru ITI 
o souladu projektového záměru s danou integrovanou strategií rozvoje 
území, dosahují v souhrnu méně než 50 % alokace výzvy nositele ITI.  
 
Dojde-li k ukončení příjmu žádostí dle první věty tohoto odstavce, budou 
vybrané parametry Výzvy reformulovány a Výzva revidována. 



 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

• probíhá na ZS ITI jako jeden krok 

• kritéria  se dělí na napravitelná a nenapravitelná 

• v případě nesplnění napravitelných kritérií může být příjemce vyzván k doplnění 
prostřednictvím MS 2014+ 

• lhůta na doplnění je 10 dnů 

• celkem může být žádost o podporu vrácena maximálně 3x 

• V případě nesplnění jednoho nenapravitelného kritéria či opětovného nesplnění 
napravitelného kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí musí být žádost o 
podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. V takovém případě ZS ITI vydá 
negativní závazné stanovisko. Toto stanovisko bude projednáno Verifikační komisí 
ŘO OP PIK a pokud Verifikační komise stanovisko ZS ITI potvrdí, ŘO OP PIK žádost o 
podporu zamítne.  
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Schvalovací proces 

 

                              

 



Věcné hodnocení 

• K žádosti o podporu budou hodnotiteli ZS ITI vyhotoveny dva posudky.  

• Hodnotitel si může objednat doplňkový externí posudek, jehož závěry promítne  
do svého konsolidovaného finálního hodnocení. 

• Arbitr - pokud je jeden posudek doporučující a druhý nedoporučující, postoupí 
schvalovatel ZS žádost o podporu k posouzení. 

       Výsledek hodnocení se pak stanoví následovně: 

• Ze všech zpracovaných hodnocení (včetně arbitrova) se vylučuje to hodnocení, které 
je od ostatních nejvzdálenější  

• V případě shodných odchylek se výjimečně při výběru projektů vychází ze všech tří 
hodnocení, výsledkem je průměr ze všech tří hodnocení. 

• Na závěr hodnotícího procesu vydá ZS ITI ke každé žádosti o podporu, závazné 
stanovisko. 

 

51 

Schvalovací proces 



Věcné hodnocení 

 

Kritéria pro věcné hodnocení jsou rozdělena na pět základních kategorií (A-E)   

A Vylučovací kritéria (ANO x NE) 

B Připravenost žadatele k realizaci projektu (hodnotící kritérium, max. 15 bodů) 

C Potřebnost a relevance projektu (hodnotící kritérium, max. 68 bodů) 

D Specifická kritéria (hodnotící kritérium, max. 5 bodů) 

E Hospodárnost rozpočtu (hodnotící kritérium, max. 12 bodů) 
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Schvalovací proces 
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Schvalovací proces 

Verifikační komise OP PIK 

 

Po vydání závazného stanoviska ZS ITI je projekt posouzen ze strany Verifikační komise  
OP PIK. 

V případě akceptace výsledků provedené kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí  
a věcného hodnocení bude poskytovatelem podpory vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

 

Lze podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu schvalování 
projektů, ve které neuspěl, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení 
oznámení.  

 



• https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/ - webové 
stránky ŘO 

• http://dotaceeu.cz/ - webové stránky MMR pro Evropské strukturální a 
investiční fondy 

• http://iti.hradec.pardubice.eu – webové stránky Hradecko-pardubické 
aglomerace 
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Informace o výzvách 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
http://dotaceeu.cz/
http://iti.hradec.pardubice.eu/


Projektový záměr, vyjádření ŘV, soulad se strategií 

 - nositel Strategie ITI 

 

Žádost o podporu vč. příloh 

• ZS ITI 

• Kontakty ZS ITI 

– Ondřej Nečas, tel.: +420 466 859 610, e-mail: Ondrej.Necas@mmp.cz  

– Petra Applová, tel.: +420 466 859 613, e-mail: Petra.Applova@mmp.cz  

– Eva Holingerová, tel.: +420 466 859 537, e-mail: Eva.Holingerova@mmp.cz 
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Konzultace 

mailto:Ondrej.Necas@mmp.cz
mailto:Petra.Applova@mmp.cz
mailto:Eva.Holingerova@mmp.cz


 
KRITÉRIA HODNOCENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO 

SUBJEKTU ITI 
 

OPERAČNÍ PROGRAM  PODNIKÁNÍ A INOVACE  
PRO KONKURENCESCHOPNOST 
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KRITÉRIA ZS ITI 
 

V příloze výzev Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr 
projektů 

 

- Projekt je realizován na území ITI Hradecko-pardubické aglomerace  

- Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace 

- Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své   
vyjádření Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

- Projekt je v souladu s výzvou nositele Hradecko-pardubické aglomerace 
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Projekt je realizován na území ITI Hradecko-pardubické aglomerace  

NENAPRAVITELNÉ 

 

• posuzuje se zda je místo realizace v území definovaném ve Strategii ITI 
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Projekt je v souladu s tematickým zaměřením strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace 
NAPRAVITELNÉ 
 

Posuzuje se soulad s tematickým zaměřením strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace, jejím strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, 
opatřením a podopatřením, které bude financováno z OP PIK.  
 
 Strategický cíl 2: „Chytrá a kreativní aglomerace“ 
 Specifický cíl 2.2.: „Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační 
základnu  aglomerace“ nebo Podpůrné instituce výzkumu, vývoje a 
inovací 
 Opatření 2.2.1 a 2.2.2: „Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace“ 
    „Podpůrné instituce výzkumu, vývoje a inovací“ 
 Podopatření: „2.2.1.B, 2.2.1.C, 2.2.1.D, 2.2.2.A 
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Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své 
vyjádření Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace  

NAPRAVITELNÉ 

• posuzuje se, zda žádost o podporu odpovídá následujícím parametrům 
projektového záměru, ke kterému vydal své vyjádření ŘV ITI:  

 - žadatel,  

 - popis projektu,  

 - hodnoty indikátorů v žádosti jsou stejné nebo vyšší než je  uvedeno  
ve vyjádření ŘV ITI, 

 - výše dotace z EU je do výše uvedené ve vyjádření ŘV ITI,  

 tj. nepřevyšuje částku uvedenou ve vyjádření ŘV projektovém záměru – 
 přesnost na haléře! 
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Projekt je v souladu s výzvou nositele Hradecko-pardubické aglomerace 

NAPRAVITELNÉ 

• posuzuje se, zda je projekt v souladu se všemi parametry výzvy nositele 

              například: 

 - harmonogram 

 - indikátory 

 - aktivity 

 - oprávněnost žadatele 

 - limity celkových způsobilých výdajů 



 
MONITOROVACÍ SYSTÉM  

A  
MONITOROVACÍ ZPRÁVY  

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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Monitorovací zpráva – registrace nového uživatele 

 

Registrační e-mail 
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Monitorovací zpráva – založení projektu 
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Monitorovací zpráva – založení monitorovací zprávy k projektu 
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Monitorovací zpráva – založení monitorovací zprávy k projektu 

Finalizace po 
vyplnění MZ 
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Monitorovací zpráva – založení monitorovací zprávy k projektu 
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Monitorovací zpráva - moduly 

1) Projekt 

• základní údaje o projektu a žadateli, primární editace při založení nového projektu 

2) Hlavička MZ 

• typ MZ, stav projektové žádosti, fáze projektu, dotčený operační program (OP PIK) 

• zařazení projektu do Strategie ITI do úrovně podopatření (vazba na OP PIK): 

 Opatření 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace 

 P 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace (OP PIK 1.1) 

 P 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou činnost (OP PIK 2.3) 

 P 2.2.1.D Školící střediska firem (OP PIK 2.4) 

 Opatření 2.2.2 Podpůrné instituce výzkumu, vývoje a inovací 

 P 2.2.2.A Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků (OP PIK 1.2) 

 P 2.2.2.B Služby pro začínající podniky (OP PIK 2.1) 
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Monitorovací zpráva - moduly 
3) Financování projektu 

• míra podpory EU, kofinancování 

4) Žádosti o platbu 

• harmonogram ŽoP (plánované, podané a proplacené ŽoP) 

5) Plán přípravy projektové dokumentace 

• vyplňuje se pouze v relevantních případech (zejména u „tvrdých“ investičních 
projektů) 

6) Příprava a realizace projektu 

• popis klíčových aktivit ve sledovaném období, harmonogram a jeho plnění, 
problémy a opatření k jejich zamezení, popis projektu a jeho výstupů, pozitivní 
dopad projektu do aglomerace, role zapojených subjektů, popis udržitelnosti (v 
relevantních případech), místo realizace projektu 

7) Výběrová a zadávací řízení k projektu 

• připravovaná a realizovaná VŘ a ZŘ v rámci projektu 
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Monitorovací zpráva - moduly 

8) Rizika projektu 

• možná rizika projektu a opatření k jejich zamezení, resp. snížení 

9) Indikátory 

• indikátory definované ve Strategii ITI (ve vazbě na konkrétní SC OP PIK výzva ŘO 
definuje širší rozsah indikátorů než Strategie ITI) 

10) Projektový záměr 

• obsah generován automaticky z MZ, předkládá se do výzvy Nositele ITI    

11) Poznámky 

• poznámky Nositele ITI k vyplněné MZ                  
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KONTAKTY ŘÍZENÍ STRATEGIE ITI 

Manažer ITI:    Koordinátor ITI: 

Mgr. Miroslav Janovský    Ing. Filip Hoffman 

tel.: 466 859 417, 724 137 282   tel.: 466 859 551, 777 989 959 

e-mail: Miroslav.Janovsky@mmp.cz   e-mail: Filip.Hoffman@mmp.cz 

 

Koordinátor ITI - královéhradecká část:  Koordinátor ITI - pardubická část: 

Ing. Tomáš Kořínek    Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová 

tel.: 495 707 588, 734 877 736   tel.: 466 859 556, 734 877 738 

e-mail: Tomas.Korinek@mmp.cz   e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz 

 
Tematický koordinátor PS 4 (Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje) 

Daniel Všetečka, MSc. 

tel.: 420 720 404 204  

e-mail:  vsetecka@cirihk.cz 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 


