
 

 
 

Zápis z 8. jednání ŘV ITI 
Datum: 14. 9. 2016 

Čas: 11:00 - 12:30 

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

Účastníci: Babková Eliška, Dvořák Josef, Fink Zdeněk, Harišová Petra, Hejduk Libor, Janovský Miroslav, Kalivoda 
Pavel, Kořínek Tomáš, Kříž Jan, Kubina Jiří, Kulhánek Jiří, Kudynová Michaela, Kuthanová Jana, 
Motyčka Lubomír, Nečas Ondřej, Pejřil Vladimír, Rovenská Lucie, Řehounek Jan, Slezák Martin, Vedlich 
Jindřich, Vít Karel 

Přílohy: Prezentace M. Janovského, dokumenty: Strategie ITI s žlutě vyznačenými změnami, harmonogram výzev 

Program:  

1. Přivítání, seznámení s programem – J. Řehounek, M. Janovský 

 

2. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Janovský 

- 17. 2. 2016 podána Strategie ITI – 25. 8. 2016 žádost splnila podmínky věcného hodnocení všech ŘO 

- úpravy Strategie ITI budou schvalovány v ŘV ITI (14. 9. 2016), RmP (19. 9. 2016) a ZmP (26. 9. 2016) 

- K 14. 9. 2016 - doručené čtyři akceptační dopisy z pěti (termín doručení – 9. 9. 2016) 

- VPS – uzavřena pouze s MMR), cílem uzavřít zbývající VPS s MPO a MŠMT do konce roku 2016  

- Předpoklad vyhlášení prvních výzev – 3. 10. 2016 

- Hodnotící kritéria – schválena pouze za IROP v 5/2016, za OP PIK a OP VVV v 12/2016 

- Příručka pro žadatele Hradecko-pardubické aglomerace – probíhá připomínkování ze strany MMR 

- Kontrolní listy a výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu – probíhají finální úpravy, následně 

proběhne schvalování na IROP dne 27. 9. 2016 

- Monitorovací systém MS2014+ - prozatím nebyl ze strany MMR zřízen přístup a proškolení pro 

zprostředkující subjekt (bez toho nelze vypisovat výzvy) 

- více viz přiložená prezentace 

 

3. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Janovský 

- Proces schvalování – viz přiložená prezentace 

- Kuthanová: MAS – proces schvalování je zpožděn o více jak tři měsíce, schváleny jsou 

pouze tři strategie CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) – problém s plněním lhůt, 

přičemž připomínky jsou spíše formálního rázu (tečky, čárky apod.). 

- Na RSK bylo přijato usnesení ve smyslu, že vzhledem k zdlouhavému procesu schvalování, 

není možné plnit finanční plán a indikátory tak, jak jsou nyní nastaveny ve strategiích. Takto 

bude prezentováno i na říjnové NSK. 

- Hlavní úpravy Strategie ITI: nejzávažnější jsou změny v indikátorech a ve finančním plánu, více viz 

přiložená prezentace 

- Změny jsou v dokumentu Strategie žlutě vyznačeny – viz přiložený materiál 

- Kalivoda: upozornění na střet zájmů u veřejných zakázek pro projekty z IROP (doložení seznamu 

všech zúčastněných a jejich čestná prohlášení). Upozorňuje, že pokud by toto bylo přebíráno z IROP, 

bude to problém. Pk toto znění uvedené v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce rozporoval.  

- Janovský: Pokud se v ŘV ITI bude hlasovat například o projektu statutárního města Pardubice, zástupci 

statutárního města Pardubice se nebudou účastnit, tak jak je uvedeno v Jednacím řádu ŘV ITI. 

 



 

 
 

Usnesení ŘV ITI 8/1: ŘV ITI schvaluje zapracování změn do Strategie integrované územní investice Hradecko-

pardubické aglomerace a schvaluje Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (změnová verze 

3.3), která je nedílnou přílohou tohoto usnesení.  

SCHVÁLENO 

 

- Strategie ITI bude takto schvalována v RmP dne 19. 9. 2016 a následně v ZmP dne 26. 9. 2016 

- více viz přiložená prezentace a dokument Strategie ITI H-PA 

 

4. Monitoring projektů ITI – M. Janovský, T. Kořínek, M. Kudynová 

- 2. monitoring ještě probíhal prostřednictvím excelovských formulářů, nově bude prostřednictvím 

aplikace přes web ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která se v současné době finalizuje 

- IROP SC 1.2 (doprava) - monitoruje se 31 projektů za 656 mil. Kč dotačních, přičemž aglomerace má 

alokováno 614 mil. Kč dotačních – je zde nepatrný přesah; milník do konce roku 2018: 10 nově 

pořízených vozidel pro veřejnou dopravu a 3 nové nebo zrekonstruované přestupní terminály ve 

veřejné dopravě (7 ve SITI H-PA) → prozatím bychom měli plnit 

- IROP SC 2.4 (vzdělávání) - monitoruje se 258 projektů za 919 mil. Kč dotačních (jedná se celkem o 

vysoké číslo – je počítáno po jednotlivých učebnách do budoucna se předpokládá, že dojde ke sloučení 

projektů jednotlivých škol – tam, kde to bude možné); milník do konce roku 2018: 16 podpořených 

vzdělávacích zařízení (54 ve SITI H-PA) → předpokládáme, že se podaří splnit 

- K dispozici stále nejsou Specifická pravidla pro příjemce a žadatele, kteří budou žádat v rámci ITI, 

stále se můžeme inspirovat těmi z individuální výzvy (nejsme si jisti, zda ta budou podmínky zcela 

stejné i pro ITI). 

- Kalivoda: Ve výzvě pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání – podmínka, že v případě 

pronajatého majetku pouze od subjektů, které jsou oprávněnými žadateli: jak to tedy bude s 

Polytechnickými dílnami v Pardubicích? 

- Janovský: Máme možnost Specifická pravidla pro žadatele a příjemce před vyhlášením výzvy ŘO 

připomínkovat. 

- Kořínek: Zapracovávané změny však nesmí být v rozporu s programovým dokumentem IROP. 

Předpoklad vyhlášení výzvy pro ITI SC 2.4 v 11/2016 – obdržíme teprve k připomínkování. 

- Kalivoda: Kdy budou známy podmínky výzvy? Až při vyhlášení výzvy? V opačném případě může 

příjemce zaskočit nějaká podmínka, o které neví. Jak vypadá příprava projektu Centrálních 

polytechnických dílen (CPD) v Pardubicích? 

- Kořínek: Specifická pravidla pro příjemce a žadatele budou zveřejněna společně s výzvou, předpoklad: 

začátek 11/2016. 

- Janovský: O projektu Centrálních polytechnických dílen se s MMR jedná, bude využita tzv. integrovaná 

operace. MMR tento přístup posvětilo, takto by mělo být možné projekt realizovat.  

- IROP SC 3.1 (NKP, muzea, knihovny) - monitoruje se 13 projektů za 929 mil. Kč dotačních; milník do 

konce roku 2018: 0 NKP (6 NKP celkem uvedeno ve Strategii)  

 

- OPD: 6 projektů za 390 mil. Kč dotačních; s MD bezproblémové jednání a naše potřeby (trolejbusové 

tratě, IDS) jsou pokryty 

- OPŽP: jedná se projekty na dostavbu kanalizací na Pardubicku a ochranu vodních zdrojů; aktuálně 

máme více prostředků než projektových záměrů (důvodem je výše dotace – 60 % a vysoká míra 



 

 
 

kofinancování ze strany obcí – 10 % by měly financovat ony, 10 % VaK Pardubice) 

- OP PIK: stále nejsou dojednány podmínky čerpání, přičemž za současných podmínek není pro 

podnikatele výhodné podávat projekt prostřednictvím ITI (projekt v ITI musí splnit minimálně 

bodovou hranici posledního úspěšného individuálního projektu – výzva bude kontinuální) – toto by 

mělo být rozklíčováno na schůzce 15. 9. 2016 → za těchto podmínek nemá význam, aby statutární 

město Pardubice uzavíralo s MPO veřejnoprávní smlouvu, neboť by nemohlo dostat závazků 

vyplývající z VPS k čerpání finančních prostředků; alokované prostředky jsou vyšší, než jsou evidované 

potřeby území (přičemž podnikatelé byli opakovaně vyzývání prostřednictvím KHK a Pk, KhK KHK a 

Pk). 

- IROP požaduje, aby v každém SC bylo do konce roku vyčerpáno minimálně 27,17 % alokace (podaná 

ŽoP) a byl splněn milník z hlediska monitorovacích indikátorů (ukončený projekt)  

- více viz přiložená prezentace 

 

5. Harmonogram výzev ITI 2016 – IROP, Harmonogram výzev ITI 2017 – IROP, Harmonogram 

výzev ITI 2016 - OPD – M. Janovský 

- IROP požadoval zaslat harmonogram výzev do konce roku 2017, s ostatními OP jednáme separátně a 

měli bychom harmonogramy zveřejňovat půl roku předem  

- Plánováno tak, aby se Řídící výbor ITI scházel jednou za čtvrt roku, ale může se stát, že bude zapotřebí 

se sejít a interval setkání bude kratší; v akutním případě bude vyvoláno hlasování per rollam – výzva 

členů ŘV ITI, aby hlídali své e-mailové schránky a na případné hlasování včas reagovali 

- Členové ŘV ITI byli opětovně požádání, aby zasílali zpětnou vazbu ohledně své (ne)účasti na jednání – 

důvodem informace o usnášeníschopnosti ŘV ITI 

- Harmonogram výzev: viz přiložená prezentace a tištěný materiál  

- Slezák: Výzva na trolejbusové tratě z OPD – je možné, že DP nebudou připraveny podat žádost se 

všemi náležitostmi (např. stavební povolení). Bude výzva opakovaná v lednu/únoru roku 2017?  

- Kořínek: V aglomeraci jsou možní dva žadatelé – DPMHK, DPMP. Dle monitoringu se počítá 

s vypsáním výzvy v polovině roku 2017. Nevyčerpaná částka z výzvy v roce 2016 bude převedena do 

další výzvy. 

- Výzvy OPŽP – předpokládány na rok 2017, s MŽP bude jednáno v 9-10/2016 

- Výzvy OP VVV – předpokládány na začátku roku 2017 

- Kalivoda: Upozornění, že monitoring nemusí být přesný, protože podmínky výzev nejsou doposud 

známy a tím pádem projekty nakonec budou upravovány či nebudou moci být vůbec realizovány. 

Kolegyně Pokorná připomínkovala formulář monitorovací zprávy – bylo zapracováno? 

- Kudynová: Připomínky nebyly zásadního charakteru. Na základě konzultací a zkušeností 

pravděpodobně zapotřebí tyto připomínky zapracovávat; bude ještě projednáno před třetí vlnou 

monitoringu. 

- Kalivoda: dotaz, zda je předkládaný harmonogram výzev konečný, nebo indikativní?   

- Janovský: ŘV ITI schvaluje harmonogram výzev nositele. Předpokládáme, že aktualizace do roku 2017 

proběhne, ale dle požadavku IROP bychom neměli ve vyhlášených výzvách v součtu překročit 

rezervovanou alokaci. IROP potřebuje přehled, jak bude čerpáno z hlediska monitoringu čerpání PD 

IROP jako celku.  

 

 



 

 
 

Usnesení ŘV ITI 8/2: ŘV ITI schvaluje: 

a) harmonogramy výzev IROP pro období říjen 2016 – prosinec 2017 

b) harmonogram výzev OPD pro rok 2016. 

Harmonogramy výzev jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení. 

SCHVÁLENO 

 

6. Úprava kritérií IROP - kritérium formální náležitostí, specifická kritéria přijatelnosti – O. Nečas 

- Úprava čtyř kritérií, která budou předložena ke schválení MV IROP  

- Původní znění a návrh změny – viz přiložená prezentace 

- Kalivoda: Byla změna k indikátoru zvýšení počtu návštěvníků konzultována s potencionálními žadateli? 

- Kudynová:. Změna byla provedena v souladu s metodickým listem indikátorů (příloha výzvy), přičemž 

se v podstatě jedná se o zmírnění (nyní je vykazování pouze na žadateli – nutné, aby byl způsob 

vykazování prokazatelný, není vázán na NIPOS).  

 

7. Informace z řídících orgánů – T. Kořínek, M. Janovský 

- IROP SC 3.1- měli jsme možnost připomínkování výzvy, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce; 

výzva ŘO pro ITI již byla vypsána 

- IROP SC 2.4 – teprve obdržíme k připomínkování, připomínky musí být v souladu s programovým 

dokumentem (předpoklad doručení materiálů v průběhu září) 

- Kudynová: Snaha je směřovat aktivity na podporu polytechnického vzdělávání. Projektové záměry 

v ITI by neměly řešit pouze bezbariérovost, Hradecko-pardubická aglomerace chce primárně podpořit 

polytechnické vzdělávání, které by mělo tvořit hlavní část projektu (bezbariérovost by měla být spíše 

doplňkovou aktivitou pro splnění kritéria přijatelnosti). 

- IROP SC 1.2 – výzva pro ITI byla vyhlášena, připomínky ke Specifickým pravidlům pro žadatele a 

příjemce byly chybně či částečně zapracovány, ale MMR nás ubezpečilo, že bude provedena úprava 

- OP VVV – nová informace z MŠMT: realizace projektů v ITI skrze dvě výzvy (původně připravován 

jeden projekt se zapojením všech univerzit na území aglomerace), což vedlo ke kvalifikovanému 

rozdělení alokace a aktualizaci indikátorů v součinnosti s univerzitami  

- OP PIK – předpoklad vypsání výzev v roce 2017, na základě jednání 15. 9. 2016 na MPO ZS ITI 

dopracuje kritéria přijatelnosti; podmínka MPO vážící se k bodové hranici (viz výše) – požadavek ITI: 

pevně stanovit bodovou hranici 60 bodů a kolové výzvy vzhledem k podmínce plnění SITI H-PA 

- více viz přiložená prezentace 

 

8. Schvalování Strategických rámců MAP v aglomeraci – M. Kudynová, T. Kořínek 

- Strategický rámec MAP je nutnou podmínkou čerpání prostředků pro oblast vzdělávání 

- Stav schválení MAP na území aglomerace – viz přiložena prezentace 

- Kalivoda: Pokud doposud nejsou známy podmínky čerpání, nemusí být některé položky ve 

strategickém rámci (seznamu investičních priorit) zapracovány nebo mohou být uvedeny špatně. 

- Kudynová: Strategický rámec je možné za 6 měsíců aktualizovat, takže je zde možnost doplnění či 

oprav. 

- více viz přiložená prezentace 

 

 



 

 
 

9. WEB ITI Hradecko-pardubické aglomerace – T. Kořínek 

- Oficiálně spuštěn v červenci 2016; URL: http://iti.hradec.pardubice.eu/ 

- Postupná aktualizace o důležité dokumenty a informace 

- Více viz přiložená prezentace 

 

10. Diskuze 

- Kalivoda: Žádost o zaslání materiálů předem + toto zanést do Jednacího řádu. 

- Janovský: Materiály budou zasílány tři dny předem – dle reálné zkušenosti. 

- Kuthanová: Kdo je ověřovatelem zápisu? 

- Kudynová: Ověřovatel zápisu nebyl stanoven. Možnost připomínkovat zápis mají všichni členové 

Řídícího výboru ITI dle Jednacího řádu (do 5 dnů od doručení zápisu). 

- Kuthanová: Není standardní. Návrh: Doplnit Jednací řád o stanovení si ověřovatele zápisu. 

- Kudynová: O doplnění Jednacího řádu bude hlasováno per rollam. 

 

  

Další jednání ŘV ITI proběhne v termínu 14. – 16. 11. 2016 

Program:  

Schvalování projektů pro aktivity: 

IROP SC 1.2 – Terminály 

IROP SC 1.2 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla 

IROP SC 3.1 – Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění 

 

Příští jednání: v termínu 14. – 16. 11. 2016  

 
Zapsaly: Eliška Babková, Michaela Kudynová 

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

