
SEMINÁŘ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

HUDEBNÍ SÁL MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBICE

6. DUBNA 2017



2

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 OPVVV na rok 2017 (Miroslav Janovský)  

10:50 – 11:10  Představení výzev nositele ITI (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  Informace k výzvám ŘO pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
(Eva Holingerová, ZS ITI)  

11:40 – 11:50 Kritéria hodnocení Zprostředkujícího subjektu ITI (Eva Holingerová)  

11:50 – 12:30  Připomínkování monitorovacích zpráv ITI a související dotazy, diskuze 



3

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. 

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

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

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

• Částka určená na integrované projekty vedoucí k udržitelnému rozvoji měst

• Rozhodovat bude především kvalita přípravy projektů

• Když aglomerace zvládnou čerpat, Řídící orgány (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 000626 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 VVV

Vyhlášení výzvy 
Nositele ITI

MŠMT

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

maximálně 6 měsíců

Hodnocení ZS

ZS

Výběr projektů a vydání Rozhodnutí

MŠMT

maximálně 7 měsíců

realizace 
projektu

žadatel

11

Vyhlášení výzvy 
ŘO

20 dnů
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HARMONOGRAM VÝZEV ITI 2017 – OP VVV

Specifický cíl OP VVV - aktivita
Opatření/ 

Podopatření
ISg

Příspěvek EU
(Kč)

Nositel ITI ŘO ITI

Plánovaný 
termín 

jednání PS

Plánovaný 
termín jednání 

ŘV

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 

SC 1.2 Budování kapacit a posílení 
dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační 
sférou (Předaplikační výzkum)

2.2.1./2.2.1.A 353 950 000 05/2017 05/2017 05/2017 02/2017 02/2017 06/2017 29.5.2017 8.6.2017

SC 1.2 Budování kapacit a posílení 
dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační 
sférou (Dlouhodobá mezisektorová 

spolupráce)

2.2.1./2.2.1.A 60 000 000 05/2017 05/2017 05/2017 05/2017 05/2017 8/2017 29.5.2017 8.6.2017



13. VÝZVA NOSITELE – PŘEDAPLIKAČNÍ
VÝZKUM
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• vazba na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ITI č.
02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI, SC 1.2 Budování kapacit a posílení
dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

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

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.A Kapacity výzkumu a spolupráce
výzkumných organizací s aplikační sférou

• 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



15

Podmínky výzvy:
• alokace výzvy CZV: 416 411 765 Kč

• alokace výzvy z ERDF: 353 950 000 Kč

• alokace výzvy ze SR: max. 62 461 764,75 Kč

• datum ukončení realizace projektu: do 31.12.2022

• Délka trvání projektu: v rozmezí 24 – 71 měsíců

• výše celkových způsobilých výdajů na projekt: min 10 mil. Kč – max 150 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací.

• organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
organizace zřizované nebo zakládané kraji

• veřejné vysoké školy, výzkumné organizace
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• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
• ostatní subjekty

Maximální počet projektových žádostí, které může podat jeden žadatel = 1 IČ, je
omezen. Omezení je odvozeno od celkového počtu bodů žadatele v Rejstříku
informací o výsledcích RIV za rok 2014 takto:

• méně než 20 tis. bodů: maximálně 1 žádost

• více než 20 tis. bodů včetně a méně než 35 tis. bodů: maximálně 5 žádostí

• více než 35 tis. bodů včetně a méně než 80 tis. bodů: maximálně 10 žádostí

• více než 80 tis. bodů a méně než 150 tis. bodů: maximálně 15 žádostí

• více než 150 tis. bodů včetně: maximálně 20 žádostí.
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Vymezení partnerství:
Žadatel může podat projektovou žádost samostatně, nebo ve spolupráci s
partnery. Viz dále kritéria ŘV ITI na povinné partnerství.
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, viz oprávnění žadatelé.

Podporované aktivity:

Povinné aktivity – žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené
a) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro

žadatele a příjemce - obecná část více viz kapitola 5.2.4.

b) Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v
praxi.

c) Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných
výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.
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Povinně volitelné – v případě partnerství v projektu si žadatel musí zvolit
následující aktivitu:
d) Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti
výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu.

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu e) až g):

e) Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou
(včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a
experimentální ověření výzkumných záměrů.

f) Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se
zaměřením projektu.

g) Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků.
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Volitelné aktivity, ze kterých si může žadatel vybrat:

h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich
experimentální ověřování včetně stavebních úprav souvisejících s instalací.

i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.

j) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.

Projekt musí být v souladu s národní RIS3 strategií a/nebo její příslušnou
krajskou přílohou.
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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 (návaznost na kritérium požadované spolupráce 

s min. 1 partnerem, který je partnerem dle výzvy ŘO 02_17_048 s názvem 

Předaplikační výzkum);

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/


22

Další specifika výzvy

Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty následujících indikátorů:

• 20400 (CO24) Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných 
subjektech – 1 FTE

• 24101 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť – 1 
pracoviště

• 20500 (CO25) Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v 
modernizovaných výzkumných infrastrukturách – 12 FTE

• 20211 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené 
podpořenými subjekty – 5 publikací

• 22011 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými 
subjekty – 1 přihláška



14. VÝZVA NOSITELE – DLOUHODOBÁ 
MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE
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• vazba na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ITI č.
02_17_049 DMS pro ITI, SC 1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé
spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

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

• vazba na podopatření strategie ITI 2.2.1.A Kapacity výzkumu a spolupráce
výzkumných organizací s aplikační sférou

• 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: 29.5.2017 v 10:00 hod

• jednání ŘV ITI: 8.6.2017 v 10:00 hod
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Podmínky výzvy:
• alokace výzvy CZV: 70 588 235 Kč

• alokace výzvy z ERDF: 60 000 000 Kč

• alokace výzvy ze SR: max. 10 588 235,29 Kč

• Délka trvání projektu: v rozmezí 36 – 69 měsíců

• datum ukončení realizace projektu: do 31.12.2022

• výše celkových způsobilých výdajů na projekt: v rozmezí 30 - 100 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací.

• organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
organizace zřizované nebo zakládané kraji

• veřejné vysoké školy, výzkumné organizace
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• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
• ostatní subjekty

Povinný partner
Obchodní korporace, (tj. subjekt dle zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů), který dále splňuje tyto podmínky:

- Velikost povinného partnera musí být minimálně na úrovni středního podniku
dle Doporučení 2003/361/ES5;

- Není podnikem v obtížích dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014;

Další možní partneři
Partneři s finanční spoluúčastí:
- Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
- Obchodní korporace bez omezení velikosti
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Partneři bez finanční spoluúčasti:
- Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu
- Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace
- Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
- Ostatní subjekty

Minimální varianta: společné partnerství musí minimálně zahrnovat dva
nezávislé subjekty: výzkumnou organizaci žadatele a jednu obchodní korporaci
dle definice povinného partnera.

Maximální varianta: celkem je povolen maximální počet 9 partnerů

Podporované aktivity:

Povinné aktivity – žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené
a) Řízení projektu
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b) Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství
výzkumných organizací s aplikační sférou.

c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se
subjekty z aplikační sféry.

d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit / záměrů.

Povinně volitelné – žadatel si musí zvolit minimálně 1 z následujících aktivit:
e) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se

zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry.

f) Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.

g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí
související s aktivitami a zaměřením projektu.
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Volitelné aktivity, ze kterých si může žadatel vybrat:
h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, vč. pořízení

infrastruktury (vč. stavebních úprav spojených s instalací).

i) Aktivity vedoucí k propagaci společné činnosti a jejích výstupů.

j) Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a
zaměřením projektu.

k) Členství v odborných organizacích / platformách / konsorciích.

l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, vč. odborného vedení
studentských prací.
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Projekt musí být v souladu s národní RIS3 strategií a/nebo její příslušnou
krajskou přílohou.

Struktura projektového záměru pro výzvu 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 (návaznost na požadavek spolupráce s min. 6 podniky –

indikátor 20000 (CO26) Počet podniků spolupracujících s výzkumnými 

institucemi, v souladu s částí výzvy s názvem Další požadavky výzvy;

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/
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Další specifika výzvy

Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty následujících indikátorů:

• 20000 (CO26) Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi – 6 
podniků

• 24101 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť – 1 
pracoviště

• 20211 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené 
podpořenými subjekty – 4 publikace

• 20213 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství 
výzkumných organizací a podniků – 3 publikace
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PŘESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PAV NEBO DMS NA PS4 ITI – NUTNÉ PRO 
SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ ŘV ITI

• Jednání dne 20.4.2017 od 10:00 v Pardubicích
• Nahlášení účasti a zaslání podkladů (nejlépe stručný powerpoint) do 

18.4.2017 16:00 na vsetecka@cirihk.cz
• Minimální požadavky na představení záměru:

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

podopatření)
• Vazba na OP VVV 

• Výzva PAV nebo DMS 
• Věcné zaměření (klíčové aktivity)

• Nástin rozpočtu
• Nástin harmonogramu
• Plánované indikátory 
• Odhad předložení do výzvy nositele ITI

mailto:vsetecka@cirihk.cz


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.A

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. Výsledky projektu jsou udržitelné.

10. 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).
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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. Projekt je v souladu s finančním plánem Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace:

- do 19ti měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu
minimálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,

- do 31 měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu
minimálně ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu,

- do 43 měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu
minimálně ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů projektu,
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KRITÉRIA ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI

- do 55ti měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu
minimálně ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů projektu

- a do 67mi měsíců od předložení žádosti o podporu předloží žádosti o platbu
minimálně ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

13. Projekt splňuje požadavky na minimální výši indikátorů, pokud byly ve výzvě
nositele integrované strategie stanoveny.

14. Projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podepsáno statutárním
zástupcem předkladatele, datum podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ
dle osnovy).
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KRITÉRIA ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI

+ navíc kritérium u výzvy Předaplikační výzkum

Projekt jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním partnerem, jenž
zároveň splňuje definici partnera dle výzvy ŘO č. 02_17_048 s názvem
Předaplikační výzkum pro ITI, který:

a) realizoval projekt v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace;

b) plánuje realizaci projektu v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
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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



INFORMACE K VÝZVÁM ŘO 
PRO ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
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Výzvy ŘO (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

Předaplikační výzkum pro ITI (PAV pro ITI) 

• číslo výzvy: 02_17_048

• vyhlášení výzvy: 10. 2. 2017

• ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 6. 2017

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI) (předpoklad)

• číslo výzvy: 02_17_049

• vyhlášení výzvy: květen 2017

• ukončení příjmu žádostí o podporu: srpen 2017
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Výzvy nositele ITI

Předaplikační výzkum  

• vyhlášení výzvy a příjem projektových záměrů: květen 2017

• ukončení příjmu projektových záměrů: květen 2017

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (předpoklad)

• vyhlášení výzvy a příjem projektových záměrů: květen 2017

• ukončení příjmu projektových záměrů: květen 2017



• http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv - webové stránky ŘO

• http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=vyhlasene-vyzvy-nositele-iti – webové 
stránky ITI Hradecko-pardubické aglomerace
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Informace o výzvách

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv
http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=vyhlasene-vyzvy-nositele-iti


Místo dopadu realizace projektu:

• PAV – Česká republika

• PAV pro ITI - území Hradecko-pardubické aglomerace (přesah dopadu mimo území 
aglomerace není vyloučen)

Alokace na výzvu:

• PAV – 700 mil. Kč

• PAV pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace – 416,4 mil. Kč 

Výzvy nositele:

• PAV pro ITI – projednání projektového záměru na jednání pracovní skupiny, vyjádření ŘV ITI

Přílohy žádosti o podporu:

• PAV pro ITI – povinnou přílohou žádosti je dokument Přílohy ITI (Žadatelé a příjemci →
Dokumentace pro žadatele a příjemce → Vzory dokumentů OP VVV → Přehled vzorů – Přílohy
k výzvám → Vzory příloh pro výzvu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI → Přílohy ITI)
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Rozdíly výzev PAV a PAV pro ITI



Místo dopadu: 

• popis dopadu na území Hradecko-pardubické aglomerace - dopad na cílovou skupinu 
(pracovníci výzkumných organizací a studenti vysokých škol)

Soulad žádosti o podporu s tematickým zaměřením Strategie ITI:

• popis souladu projektu s tematickým zaměřením strategie ITI příslušné oblasti/aglomerace, 
jejím strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření a podopatření

• Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

Strategický cíl: „Chytrá a kreativní aglomerace“

Specifický cíl: „Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace

Opatření: „Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace“

Podopatření: „Kapacity výzkumu a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou“.

Přílohy:

• Součástí této přílohy je Vyjádření Řídícího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace
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Přílohy ITI:



V dalších hlediscích se výzvy PAV a PAV pro ITI shodují:

- věcné zaměření výzev

- oprávnění žadatelé a partneři

- délka trvání projektu

- minimální a maximální výše způsobilých výdajů

- způsob financování

- míra podpory

- podmínky veřejné podpory

- způsobilost výdajů

- místo realizace projektu
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Projektový záměr, vyjádření ŘV

- nositel Strategie ITI

Žádost o podporu vč. příloh

• Mgr. Helena Hořáková, tel.: +420 234 814 263, e-mail: helena.horakova@msmt.cz

Přílohy ITI

• ZS ITI  

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

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

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

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


Počet projektových žádostí

• na jednoho žadatele (IČ) je stejně jako ve výzvě PAV omezen dle počtu bodů v Rejstříku 
informací o výsledcích RIV za rok 2014

• nesmí být podána duplicitní žádost o podporu do výzev PAV a PAV pro ITI 

Oborové skupiny

• jedna žádost o podporu musí obsahovat jeden nebo více výzkumných záměrů – ty musí být 
zařazeny do hlavní oborové skupiny (podle převažujícího oboru) - je třeba vycházet ze 
členění ve Stromu odborností a oborů OP VVV 

• toto členění je použito jako podklad při výběru projektů
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PAV pro ITI



Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

• probíhá na ZS ITI

• kritéria přijatelnosti – neopravitelná (s výjimkou P10)

• kritéria formálních náležitostí – opravitelná a neopravitelná

• nesplnění neopravitelného kritéria → projekt je vyřazen z dalšího procesu 
hodnocení

• nesplnění opravitelného kritéria → žadatel je maximálně jednou vyzván k 
doplnění chybějících informací (lhůta 10 PD od doručení žádosti o doplnění údajů) 
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Schvalovací proces - Příloha č. 2 Výzvy – Hodnotící kritéria



Věcné hodnocení

1. krok (V1) – hodnotí interní hodnotitel (ano/ne)

- posouzení duplicity žádostí o podporu předložených žadatelem do PAV a PAV pro ITI

- ověření správnosti procesu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

2. krok (V2-V9) – provádí dva externí hodnotitelé, nezávisle na sobě (přidělují body)

- výsledný počet bodů je průměr vypočtený z hodnocení obou hodnotitelů 

- arbitr: - při větším rozdílu v bodovém hodnocení než je uveden v Hodnotících 
kritériích u daného kritéria

- pokud bodový rozdíl hodnotitelů činí min. 20 % z celkového počtu bodů 

- hodnotitelé se liší v celkovém ne/doporučení žádosti o podporu k 
financování

- celkovým bodovým výsledkem hodnocení projektu je počet bodů 
přidělený arbitrem

- hodnotitelé využívají pro vybraná kritéria odborný posudek  zahraničního experta
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Schvalovací proces



Věcné hodnocení

• maximální výše bodů – 140 

• Žádost postoupí do další fáze procesu schvalování pokud splní současně tyto podmínky:

- projekt získá min. 95 bodů 

- splní vylučovací kritéria 

- dosáhne minimální bodové hranice pro kombinovaná kritéria (uvedené v příloze č. 2)

Závěrečné ověření  způsobilosti

• ověření způsobilosti výdajů (hodnotitel posoudí, zda je projekt způsobilý k financování nebo 
způsobilý s výhradou – tj. při splnění určitých podmínek např. při úpravě rozpočtu, vyjmutí 
nezpůsobilého výdaje)

• ověření procesů věcného hodnocení

• možnost vyzvat žadatele k doplnění při nesplnění napravitelných kritérií (max. jednou – lhůta 
5 PD od doručení žádosti o doplnění)
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Schvalovací proces



Výběrová komise

• odborníci, externí hodnotitelé dle tematického zaměření žádostí o podporu

• rozhoduje o ne/doporučení žádosti k financování příp. doporučuje s výhradou (projekt bude 
podpořen až po splnění podmínek stanovených výběrovou komisí)

• stanoví bodovou hranici pro doporučené projekty (s ohledem na finanční alokaci pro výzvu ITI)

• projekty doporučené k financování budou rozděleny podle oborové příslušnosti (hl. oboru) do 
oborových skupin

• v každé oborové skupině jsou projekty seřazeny sestupně podle bodového hodnocení 
a projekty na prvních místech jednotlivých oborových skupin jsou následně seřazeny sestupně 
podle svého bodového hodnocení

• zbývající projekty jsou do výsledného pořadí zařazeny v pořadí dle svého bodového hodnocení 
bez ohledu na příslušnost k oborové skupině

• možnost negociace při výběru projektů – žadatel smí upravit žádost o podporu v souladu 
s návrhy výběrové komise
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Výběr projektů
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Výběr projektů



• změna stavu projektu v IS KP14+, interní depeše

• Interní depeše s výzvou k doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu 
o poskytnutí podpory
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Oznámení výsledku



KRITÉRIA HODNOCENÍ ZPROSTŘEDKUJÍCÍHO 
SUBJEKTU ITI

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
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Předaplikační výzkum pro ITI (PAV) 

• číslo výzvy: 02_17_048

Příloha č. 2 - Hodnoticí kritéria výzvy - kontrola přijatelnosti

• P9 - Místo dopadu projektu je na území Hradecko-pardubické aglomerace a je 
v souladu se Strategií ITI

• P10 - Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své 
vyjádření Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace

• P11 - Projekt je v souladu 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 VVV

• P12 - Projekt je v souladu s výzvou nositele Hradecko-pardubické aglomerace
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P9 - Místo dopadu projektu je na území Hradecko-pardubické aglomerace a 
je v souladu se Strategií ITI

• posuzuje se dopad na území aglomerace definované ve Strategii ITI (na 
cílové skupiny výzvy)

• přesah dopadu mimo území aglomerace není vyloučen
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P10 - Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal 
své vyjádření Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

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

- žadatel, 

- popis projektu, 

- hodnoty indikátorů povinných k výběru uvedených v projektovém 
záměru, 

- požadovaná výše dotace z EU uvedená v žádosti o podporu 
nepřevyšuje částku uvedenou v projektovém záměru – přesnost na 
haléře!

• opravitelné kritérium 
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P11 - Projekt je v souladu 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 VVV

• Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

Strategický cíl: „Chytrá a kreativní aglomerace“

Specifický cíl: „Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu 
aglomerace“

Opatření: „Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace“

Podopatření: „Kapacity výzkumu a spolupráce výzkumných organizací 
s aplikační sférou“.
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P12 - Projekt je v souladu s výzvou nositele Hradecko-pardubické aglomerace

• posuzuje se, zda je projekt v souladu s výzvou nositele příslušné 
aglomerace, a to především v následujících parametrech:

- harmonogram

- indikátory

- aktivity

- oprávněnost žadatele

- limity celkových způsobilých výdajů stanovených výzvou



MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

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

http://iti.hradec.pardubice.eu/
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Monitorovací zpráva - nástroj k podpoře řízení Strategie ITI HK-PCE

Moduly MZ:

• Projekt

• Hlavička MZ

• Financování projektu

• Žádosti o platbu

• Plán přípravy projektové dokumentace (vyplnit pouze v relevantních případech)

• Příprava a realizace projektu

• Výběrová a zadávací řízení k projektu

• Rizika projektu

• Indikátory

• Projektový záměr - předkládá se do výzvy Nositele ITI

• Poznámky 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


