
20. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ 

AGLOMERACE

HRADEC KRÁLOVÉ
20. ČERVNA 2018



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem 
2) Změna zastoupení v ŘV ITI 
3) Projednávání projektových záměrů předložených do výzev nositele č. 29, 30, 31 

vrácených ŘV ITI k dopracování
4) Projednávání projektových záměrů předložených do výzev nositele č. 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 doporučených pracovními skupinami 
k projednání v ŘV ITI 

5) Žádosti o podstatnou změnu integrovaných projektů
6) Aktualizace harmonogramů výzev nositele pro rok 2018
7) Informace z řídicích orgánů operačních programů
8) Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (za 

období 2016-17)
9) Plnění Strategie ITI 
10) Příprava dalšího programového období – Poziční dokument statutárních měst 

České republiky k podobě integrovaných urbánních nástrojů po roce 2020
11) Diskuze



2. ZMĚNA ZASTOUPENÍ V ŘV ITI

Zástupce za Magistrát města Hradec Králové
• nový člen: PhDr. Karel Vít, Ph.D.



3. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘEDLOŽENÝCH 
DO VÝZEV NOSITELE 

UPOZORNĚNÍ

Jednací řád ŘV ITI
4.4 Každý člen Řídicího výboru ITI se musí vyvarovat střetu zájmů.
Pokud se rozhodnutí Řídicího výboru ITI přímo týká jeho osobních
zájmů či konkrétních zájmů organizace, již zastupuje, nesmí se účastnit
rozhodování v daném bodě.



STŘET ZÁJMŮ – PRÁVNÍ VÝKLAD

Jednací řád Řídicího výboru ITI:
4.4 Každý člen Řídícího výboru se musí vyvarovat střetu zájmů. Pokud se rozhodnutí 
Řídícího výboru přímo týká jeho osobních zájmů či konkrétních zájmů organizace, již 
zastupuje, nesmí se účastnit rozhodování v daném bodě.

Doporučení právního oddělení MmP (Jiří Turek): Doporučuji zdržet se hlasování v
případě, že se jedná o zastupitele města, byť je členem ŘV ITI jako zástupce akciové
společnosti města.



3. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘEDLOŽENÝCH 
DO VÝZVY NOSITELE Č. 29, 30, 31, KTERÉ BYLY VRÁCENY ŘV 
ITI JEJICH PŘEDKLADATELŮM K DOPRACOVÁNÍ, Z HLEDISKA 

SOULADU SE STRATEGIÍ ITI



VRÁCENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ K DOPRACOVÁNÍ

Pokud je 1 a více odpovědí ŘV ITI „NE“ či „DOPRACOVÁNÍ“

1) Vrácení PZ předkladateli k dopracování a znovupředložení do PS, nebo

2) vydání negativního stanoviska ŘV ITI.

Vrácení PZ k dopracování – postup:

• Informování předkladatele tzv. Výzvou ŘV ITI (poštou, datovou schránkou) nejpozději do
7 dnů od jednání ŘV ITI

• Ve Výzvě ŘV ITI uveden závazný termín, do kterého musí předkladatel dopracovaný PZ
včetně všech požadovaných příloh předložit (min 10 pracovních dní)



VRÁCENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ K DOPRACOVÁNÍ

• Dopracovaný PZ bude projednán na dalším jednání PS, které proběhne nejpozději do 90 dnů od
rozhodnutí ŘV ITI;

• o termínu jednání PS je předkladatel informován emailem manažerem ITI nejpozději 3 dny před
konáním;

• následně je PZ znovu předložen na nejbližší jednání ŘV ITI;

• dopracovaný PZ již ŘV ITI nemůže vrátit a musí ve lhůtě 7 dnů od jednání vydat Vyjádření ŘV ITI o
souladu/nesouladu PZ se Strategií ITI;

• pokud předkladatel nepředloží dopracovaný PZ ve stanovené lhůtě, PZ není znovu projednáván
na PS a ŘV ITI vydá vyjádření k původně předloženému PZ;

• PZ předložený na základě Výzvy ŘV ITI není možné po datu stanoveném ve Výzvě ŘV ITI dále
doplňovat či jakkoli upravovat.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 29 – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PARDUBICKÁ ČÁST AGLOMERACE II

Číslo výzvy ŘO IROP 66. 
Operační program Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení

Číslo výzvy nositele ITI 29.
Opatření int. strategie 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT 

konektivita škol a školských zařízení
Podopatření int. strategie 2.1.1.A Infrastruktura škol a školských 

zařízení
Příjem projekt. záměrů do PS3 1.2.2018 – 21.2.2018
Min. a max. výše CZV projektu 1 000 000 – 17 650 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Část aglomerace spadající do Pardubického kraje
Oprávnění žadatelé Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a
církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti
základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

• Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory);

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol;

• zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.
• Projektové záměry musí být v souladu s MAP.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury ZŠ včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí;

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.);

• nákup pozemků a staveb;
• pořízení vybavení budov a učeben;
• pořízení kompenzačních pomůcek;
• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

• Podpora na infrastrukturu škol a školských zařízení pro základní
vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zapsaných v
Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na
klíčové kompetence.
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VÝZVA NOSITELE ITI Č. 29: INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PARDUBICKÁ ČÁST AGLOMERACE II

Výstavba odborných učeben fyziky a chemie
(8 775 060 Kč)

Doplněný projektový záměr nebyl předložen ve stanoveném termínu.
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
6. 3. 2018

Odůvodnění
Vyjádření PS 

6. 6. 2018

Stavební povolení s nabytím právní moci nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení, pokud se v projektu 
nepočítá s takovými stavebními úpravami, které 

podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, 
je tato příloha nerelevantní.

V případě, že tato příloha není relevantní, doloží 
předkladatel statutárním zástupcem podepsané 
čestné prohlášení, že aktivity realizované v rámci 

projektu nepodléhají povinnosti stavebního 
povolení/ohlášení.

dokument vydaný v 
souladu se 

stavebním zákonem 
(viz příloha 2 PZ)

DOPRACOVÁNÍ

Žadatel nedoložil 
stavební povolení 
s nabytím právní 

moci.

NE



Usnesení  PS3 19/1:
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 29 (Infrastruktura základních škol – pardubická část
aglomerace II), na základě usnesení PS3 18/11, na základě usnesení ŘV ITI 19/16 a na základě
Výzvy k dopracování projektového záměru ze dne 28. 3. 2018 projednala projektový záměr
„Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“ nesplňuje kritéria ŘV ITI:
1) Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného

stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení,
pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti
stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní

Projektový záměr „ Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“ není v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru
předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého
Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/1:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 29
(Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace II) projednal
předložený projektový záměr „Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“ a
posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
nesouladu projektového záměru se Strategií ITI“.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 29: INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PARDUBICKÁ ČÁST AGLOMERACE II

ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování 
bezbariérovosti školy

(11 619 276,45 Kč)
Datum předložení doplněného projektového záměru: 28. 5. 2018
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Kritérium Referenční dokument
Vyjádření PS 

6. 3. 2018
Odůvodnění

Vyjádření PS 
6. 6. 2018

Potřebnost realizace je odůvodněná 
projektový záměr DOPRACOVÁNÍ

Z popisu výstupů 
projektu jednoznačně 

nevyplývá, jaké odborné 
učebny a kabinety mají 

být vybudovány.

ANO

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 PS)

projektový záměr, zápis z 
PS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace, 
monitorovací zpráva ITI 
Hradecko-pardubické 

aglomerace 

DOPRACOVÁNÍ
Projektový záměr byl 

poprvé prezentován na 
PS3 dne 6. 3. 2018.

ANO



Usnesení  PS3 19/2:
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního
průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 29 (Infrastruktura základních škol –
pardubická část aglomerace II), na základě usnesení PS3 18/12, na základě usnesení ŘV ITI
19/17 a na základě Výzvy k dopracování projektového záměru ze dne 28. 3. 2018 projednala

předložený projektový záměr „ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování
bezbariérovosti školy“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné
diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti
školy“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru
předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého
Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/2:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 29
(Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace II) projednal
předložený projektový záměr „ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně
vybudování bezbariérovosti školy“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 30 – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KRÁLOVÉHRADECKÁ ČÁST AGLOMERACE II

Číslo výzvy ŘO IROP 66. 
Operační program Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení

Číslo výzvy nositele ITI 30.
Opatření int. strategie 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT 

konektivita škol a školských zařízení
Podopatření int. strategie 2.1.1.A Infrastruktura škol a školských 

zařízení
Příjem projekt. záměrů do PS3 1.2.2018 – 21.2.2018
Min. a max. výše CZV projektu 1 000 000 – 17 650 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Část aglomerace spadající do Královéhradeckého kraje
Oprávnění žadatelé Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve a
církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti
základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

• Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení
kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory);

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol;

• zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.
• Projektové záměry musí být v souladu s MAP.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury ZŠ včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí;

• rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.);

• nákup pozemků a staveb;
• pořízení vybavení budov a učeben;
• pořízení kompenzačních pomůcek;
• zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

• Podpora na infrastrukturu škol a školských zařízení pro základní
vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zapsaných v
Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na
klíčové kompetence.
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VÝZVA NOSITELE ITI Č. 30: INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KRÁLOVÉHRADECKÁ ČÁST AGLOMERACE II

Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř
(4 317 120,29 Kč)

Datum předložení doplněného projektového záměru: 5. 4. 2018
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Kritérium Referenční dokument
Vyjádření PS 

6. 3. 2018
Odůvodnění

Vyjádření PS 
6. 6. 2018

Stavební povolení s nabytím právní moci nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení, pokud se v projektu 
nepočítá s takovými stavebními úpravami, které 

podléhají povinnosti stavebního 
povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní

dokument vydaný v souladu se 
stavebním zákonem (viz příloha 

2 PZ)
DOPRACOVÁNÍ

Žadatel nedoložil 
stavební povolení s 

nabytím právní moci.
ANO

Projektový záměr splňuje formální náležitosti 
(např. podepsáno statutárním zástupcem 

předkladatele, datum podpisu, vyplněny všechny 
náležitosti PZ dle osnovy).

Projektový záměr DOPRACOVÁNÍ

V části "povinné 
přílohy" žadatel uvedl, 

že bylo předloženo 
stavební povolení s 

nabytím právní moci, 
ačkoliv toto povolení 
právní moci nenabylo

ANO



Usnesení  PS3 19/3:
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 30 (Infrastruktura základních škol – královéhradecká část
aglomerace II), na základě usnesení PS3 18/25, na základě usnesení ŘV ITI 19/30 a na základě
Výzvy k dopracování projektového záměru ze dne 28. 3. 2018 projednala předložený projektový
záměr „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř“ a
posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze,
PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové
Jaroměř“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru
předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého
Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/3:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 30
(Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace II) projednal
předložený projektový záměr „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní
školy Boženy Němcové Jaroměř“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 31 – PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY –
MUZEA II

Číslo výzvy ŘO IROP 48. 
Operační program Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP SC 3.1: Zefektivní prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Číslo výzvy nositele ITI 31.
Opatření int. strategie 2.3.1 Paměťové instituce a kulturní 

památky
Podopatření int. strategie 2.3.1.A Paměťové instituce a kulturní 

památky
Příjem projekt. záměrů do PS3 1.2.2018 – 21.2.2018
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše celkových výdajů – 123 282 000 Kč

24



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 31 – PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY 
– MUZEA II

SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a 
technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové

(100 000 000 Kč)
Datum předložení doplněného projektového záměru: 9. 4. 2018
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Kritérium Referenční dokument
Vyjádření PS 

6. 3. 2018
Odůvodnění

Vyjádření PS 
6. 6. 2018

Stavební povolení s nabytím právní moci 
nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo účinná 
veřejnoprávní smlouva nahrazující 

stavební povolení, pokud se v projektu 
nepočítá s takovými stavebními úpravami, 

které podléhají povinnosti stavebního 
povolení/ohlášení, je tato příloha 

nerelevantní

dokument vydaný v 
souladu se stavebním 
zákonem (viz příloha 2 

PZ)

DOPRACOVÁNÍ

Žadatel nedoložil 
stavební 

povolení s 
nabytím právní 

moci.

ANO



Usnesení  PS3 19/4:
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 31 (Paměťové instituce a kulturní památky – Muzea II), na
základě usnesení PS3 18/26, na základě usnesení ŘV ITI 19/31 a na základě Výzvy k dopracování
projektového záměru ze dne 28. 3. 2018 projednala předložený dopracovaný projektový záměr
„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea
východních Čech v Hradci Králové“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického
zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru
předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého
Kontrolního listu ŘV ITI.



Dne 18. 6. 2018 Královéhradecký kraj oznámil stažení
projektového záměru PZ s názvem SMARTmuzeum: modernizace
depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea
východních Čech v Hradci Králové. O stažení projektového
záměru rozhodlo dne 18. 6. 2018 zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje.

Z tohoto důvodu nebude projekt ze strany ŘV ITI dále hodnocen.



4. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE Č. 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
DOPORUČENÝCH PRACOVNÍMI SKUPINAMI 

K PROJEDNÁNÍ V ŘV ITI 



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 32 – PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI II

Číslo výzvy ŘO 50. 
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy 

Číslo výzvy nositele ITI 32.
Opatření int. strategie 1.1.2 Přestupní uzly v aglomeraci 
Podopatření int. strategie 1.1.2.A Přestupní uzly v aglomeraci 
Druh výzvy Kolová
Příjem projekt. záměrů do PS1 2.5.2018 – 22.5.2018

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 70 000 000 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena/44 000 000 Kč



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících

Míra podpory
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi,
organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
⁻ EFRR 85 %
⁻ státní rozpočet 5 %
Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými
svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících
⁻ EFRR 85 %
⁻ státní rozpočet 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních
uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající
kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty následujících indikátorů:
7 52 01 – Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné
dopravě – 1
7 40 01 – Počet vytvořených parkovacích míst – 80



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 32

• Dopravní terminál v Jaroměři – 37 400 000 Kč (dotace EU)

• Terminál veřejné dopravy v Chrudimi – 30 000 000 Kč (dotace EU)

• celkem: 67 400 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 70 000 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 1.1.2: 228 650 000 Kč

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.2.A: 228 650 000 Kč

• předložené PZ/žádosti v rámci podopatření 1.1.2.A: 16 682 545,89 Kč 

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 1.1.2.A: 211 967 454,11 Kč

32



Usnesení PS1 17/1:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 32 (Přestupní uzly v aglomeraci II) projednala předložený
projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Dopravní terminál v Jaroměři“ je v souladu se Strategií ITI.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií
ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/4:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 32
(Přestupní uzly v aglomeraci II) projednal předložený projektový záměr
„Dopravní terminál v Jaroměři“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného
projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace vydává pro tento
projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se
Strategií ITI“.



Usnesení PS1 17/2:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 32 (Přestupní uzly v aglomeraci II) projednala předložený
projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“ je v souladu se Strategií
ITI.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií
ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/5:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 32
(Přestupní uzly v aglomeraci II) projednal předložený projektový záměr
„Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“ a posoudil jeho soulad se Strategií
ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného
projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace vydává pro tento
projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se
Strategií ITI“.



VÝZVA NOSITELE ITI č. 33 – DOPRAVNÍ TELEMATIKA III

Číslo výzvy ŘO 50. 
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy 

Číslo výzvy nositele ITI 33.
Opatření int. strategie 1.1.3 Dopravní telematika
Podopatření int. strategie 1.1.3.A Dopravní systémy
Druh výzvy Kolová

Příjem projekt. záměrů do PS1 2.5.2018 – 22.5.2018

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 25 500 000,00 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné
dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní
dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti),
Ministerstvo dopravy ČR

Míra podpory

Ministerstvo dopravy ČR, provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o.
- EFRR 85 % , státní rozpočet 15 %

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace
zřizované dobrovolnými svazky obcí
- EFRR 85 % , státní rozpočet 5 %

Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé
dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se o obchodní společnosti
- EFRR 85 % , státní rozpočet 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink
veřejné dopravy

• Zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech
veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné
dopravy

• Zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech
veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné
dopravy a v dopravních informačních centrech včetně dopravních informačních
a zákaznických center provozovaných elektronicky

• Zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných
služeb v přepravě cestujících

• Zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 33

• Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné 
dopravě v Pardubicích – 25 500 000 Kč (dotace EU)

• celkem: 25 500 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 25 500 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 1.1.3: 370 005 000 Kč

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.3.A: 55 505 000 Kč

• předložené PZ/žádosti v rámci podopatření 1.1.3.A: 30 005 000 Kč 

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 1.1.3.A: 25 500 000 Kč

40



Usnesení PS1 17/3:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 33 (Dopravní telematika III) projednala předložený projektový
záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské
hromadné dopravě v Pardubicích“ je v souladu se Strategií ITI.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií
ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/6:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 33
(Dopravní telematika III) projednal předložený projektový záměr
„Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné
dopravě v Pardubicích“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného
projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace vydává pro tento
projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se
Strategií ITI“.



VÝZVA NOSITELE č. 34 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA - CYKLODOPRAVA III

Číslo výzvy ŘO 50. 
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem 

dopravy 

Číslo výzvy nositele ITI 34.
Opatření int. strategie 1.1.4 Nemotorová doprava
Podopatření int. strategie 1.1.4.A Nemotorová doprava
Druh výzvy Kolová

Příjem projekt. záměrů do PS1 2.5.2018 – 22.5.2018

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 45 000 000,00 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace
zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky
obcí

Míra podpory
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi,
organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
⁻ EFRR 85 %
⁻ státní rozpočet 5 %
Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými
svazky obcí
⁻ EFRR 85 %
⁻ státní rozpočet 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo
stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s
dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo
společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních
komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě
do zaměstnání, škol a za službami

• Úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru
silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty,
piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro
autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 34

• Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58 – 34 000 000 Kč 
(dotace EU)

• celkem: 34 000 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 45 000 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 1.1.4:  229 095 000 Kč

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.4.A: 229 095 000 Kč

• předložené PZ/žádosti v rámci podopatření 1.1.4.A: 40 142 843 Kč 

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 1.1.4.A: 188 952 157 Kč

46



Usnesení PS1 17/4:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 34 (Nemotorová doprava - Cyklodoprava III) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58“
nesplňuje kritérium ŘV ITI:
1) Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení, pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami,
které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha
nerelevantní. V případě, že tato příloha není relevantní, doloží předkladatel
statutárním zástupcem podepsané čestné prohlášení, že aktivity realizované v
rámci projektu nepodléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru
k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS1 a ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/7:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 34
(Nemotorová doprava - Cyklodoprava III) projednal předložený projektový
záměr „Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58“ a
posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného
projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace vrací projektový záměr
předkladateli k dopracování a vyzývá předkladatele k jeho
znovupředložení na další jednání PS1. ŘV ITI pověřuje manažera ITI ve
lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele projektového
záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 20/7 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS1 v souladu s výzvou nositele č. 34.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 35 – PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY –
PAMÁTKY IV

Číslo výzvy ŘO IROP 48. 

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 3.1: Zefektivní prezentace, posílení 

ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Číslo výzvy nositele ITI 35.
Opatření int. strategie 2.3.1 Paměťové instituce a kulturní 

památky
Podopatření int. strategie 2.3.1.A Paměťové instituce a kulturní 

památky
Příjem projekt. záměrů do PS3 2.5.2018 – 22.5.2018

Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena
maximální výše CZV – 117 647 000 Kč

maximální výše celkových výdajů – 123 282 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Území vymezené ve Strategii integrované územní
investice Hradecko-pardubické aglomerace

Oprávnění žadatelé Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření
(podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických
osob nepodnikajících.

• obnova památek
• restaurování části památek a mobiliářů
• odstraňování přístupových bariér
• zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
• rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
• digitalizace památek a mobiliářů
• obnova parků a zahrad u souboru památek
• modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a

technologického zázemí
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Revitalizace a zatraktivnění:
• Národních kulturních památek k 1. 1. 2014
• Památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních

památek k 1. 1. 2014

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty následujících indikátorů:
9 10 05 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a
přírodních památek – 6 000
9 05 01 – Počet revitalizovaných památkových objektů – 1
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 35

• Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

• celkem: 79 998 991 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 180 000 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.3.1: 854 160 000 Kč

• předložené PZ/žádosti v rámci podopatření 2.3.1.A: 343 569 116,68 Kč 

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.3.1.A: 510 590 883,32 Kč
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Usnesení PS3 19/5: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 35 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky IV) projednala předložený projektový
záměr „Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad
Cidlinou“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v
Chlumci nad Cidlinou“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto
projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho
souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/8:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 35
(Paměťové instituce a kulturní památky – Památky IV) projednal předložený
projektový záměr „Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci
nad Cidlinou“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 36 – PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM II 
Číslo výzvy ŘO OP VVV 02_18_069
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Specifický cíl OP VVV SC 1.2. Budování kapacit a posílení 

dlouhodobé spolupráce výzkumných 
organizací s aplikační sférou

Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a 
inovace

Podopatření int. strategie 2.2.1.A Kapacity výzkumu a spolupráce
výzkumných organizací s aplikační sférou

Příjem projekt. záměrů do PS4         2.5.2018 – 22.5.20178
Min. a max. výše CZV 10 – 150 mil. Kč 
Alokace výzvy (CZV)            192 171 693,17 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace

Přípustné místo dopadu realizace operace nebo typ území dle Národního
dokumentu pro územní dimenzi:
Místo dopadu realizace je území vymezené ve Strategii integrované územní
investice Hradecko-pardubické aglomerace, přičemž rozhodující není sídlo
žadatele.
(Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je umístěna na webových
stránkách Hradecko-pardubické aglomerace - http://iti.hradec.pardubice.eu).

Přípustné místo realizace:
Projekt musí být realizován na území Evropské unie.
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ZACÍLENÍ PODPORY

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

Povinné aktivity

Žadatel je povinen realizovat všechny níže uvedené povinné aktivity:

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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PODPOROVANÉ AKTIVITY
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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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Volitelné aktivity

Žadatel si může vybrat s následujících volitelných aktivit:

h) Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich
experimentální ověřování.
i) Odborné vzdělávání nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit projektu.
j) Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich
výstupů.
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PROJEKT V TÉTO VÝZVĚ MUSÍ NAPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ 
INDIKÁTORY:

• 20400 (CO24) Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných
subjektech – 6 pracovníků (FTE)

• 24101 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť – 3
pracoviště

• 20500 (CO25) Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v
modernizovaných výzkumných infrastrukturách – 55 pracovníků (FTE)

• 20211 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené
podpořenými subjekty – 14 publikací

• 22011 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými
subjekty – 2 přihlášky
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KRITÉRIUM PARTNERSTVÍ

Projektový záměr musí popisovat roli zapojených subjektů v návaznosti na
kritérium č. 7 ŘV ITI:

Projekt jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním partnerem, jenž
zároveň splňuje definici partnera dle výzvy ŘO č. 02_18_069 s názvem
Předaplikační výzkum pro ITI II, který:

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

b) plánuje realizaci projektu v OP VVV v rámci ITI Hradecko-pardubické
aglomerace (představil svůj projektový záměr na jednání dané PS).
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 36

• Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií 
(InoMed) – 88 503 302,20 Kč (dotace EU)

• IT4Neuro (degeneration) – 69 013 749,95 Kč (dotace EU)

• celkem: 157 517 051,95 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 163 345 939,19 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.2.1: 712 950 000 Kč

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.A: 413 950 000,00 Kč

• předložené PZ/žádosti v rámci podopatření 2.2.1.A: 250 580 173,61 Kč 

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.2.1.A: 163 369 826,39 Kč
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Usnesení PS4 15/1: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu
a vývoje “ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 36 (Předaplikační výzkum
II) projednala předložený projektový záměr „Předaplikační výzkum
inovativních léčiv a medicínských technologií (InoMed)“ a posoudila jeho
soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného projektového záměru,
prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS4 došla k následujícímu
závěru:
Projektový záměr „Předaplikační výzkum inovativních léčiv a
medicínských technologií (InoMed)“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto
projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení
jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/9:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 36
(Předaplikační výzkum II) projednal předložený projektový záměr
„Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií
(InoMed)“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS4 15/2: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu
a vývoje “ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 36 (Předaplikační výzkum
II) projednala předložený projektový záměr „IT4Neuro (degeneration)“ a
posoudila jeho soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného
projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze
PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „IT4Neuro (degeneration)“ je v souladu se Strategií ITI.

Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto
projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení
jeho souladu se Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/10:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 36
(Předaplikační výzkum II) projednal předložený projektový záměr „IT4Neuro
(degeneration)“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 37 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 
– APLIKACE

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_17_125
Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků
Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a 

inovace
Podopatření int. strategie 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace
Příjem projekt. záměrů do PS4    2. 5. 2018, 10:00 – 22. 5. 2018, 10:00
Min. a max. výše dotace 1 – 35 mil. Kč (70%)
Alokace výzvy ERDF 97 308 200 Kč (25 mil. pro velké podniky)
Požadavek na účinnou spolupráci
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 

Území vymezené ve Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické
aglomerace (kapitola 5.3, resp. kapitola 5.5).
(Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je umístěna na webových stránkách
Hradecko-pardubické aglomerace - http://iti.hradec.pardubice.eu).

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, nýbrž místo
realizace projektu, tj. identifikace místa (obce, okresu, kraje), na kterém probíhá
fyzická realizace projektu. Místo realizace může být odlišné od místa dopadu projektu,
byť ve většině případů platí, že místo dopadu = místu realizace. Místem dopadu se
rozumí území, na které má realizace projektu dopad z hlediska jeho přínosů do
Hradecko-pardubické aglomerace.
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ZACÍLENÍ PODPORY
Oprávněný žadatel

a) žadatelem je vždy podnikatelský subjekt; příjemcem mohou být podnikatelské subjekty,
partnerem (spolupříjemcem) pak podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření
znalostí (výzkumné organizace). Žádost o podporu mohou předkládat subjekty (podniky) i
konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí; v
případě konsorcií vystupuje jako žadatel/příjemce vždy jeden subjekt (podnikatelský
subjekt) z konsorcia, další subjekty vystupují jako partneři zapojení do realizace projektu,
kteří mají vlastní rozpočet, případně i odlišné míry podpory; podmínky a povinnosti
programu/Výzvy pro partnery platí stejné jako pro hlavního žadatele;

b) prokáže odbornou způsobilost k řešení projektu ;
c) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž

uskutečňování je realizován projekt;
d) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z

členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období
předcházejících datu podání žádosti o podporu; žadatel bere na vědomí, že nejpozději v
okamžiku vyplacení podpory bude muset mít v České republice založenou provozovnu nebo
pobočku;
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ZACÍLENÍ PODPORY
Oprávněný žadatel

e) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi
svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky;

f) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců;

g) výše uvedené povinnosti a podmínky platí pro všechny členy konsorcia z ČR
h) projekt musí být realizován na území uvedeném v této výzvě v části Území realizace.
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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 (dále jen
„Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem.
Ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 se musí jednat o účinnou
spolupráci 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním
podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech
nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a
jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých výdajů, nebo 2.) mezi
podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí,
jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých výdajů a má právo
zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.
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PROJEKT V TÉTO VÝZVĚ MUSÍ NAPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ INDIKÁTORY

Povinné k naplnění:

• 21610 Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 37

• FLEET SHARING – 23 800 000 Kč (dotace EU)

• Radarový systém pro detekci pozemních a  LSS vzdušných cílů – 22 116 
100 Kč (dotace EU)

• celkem: 45 916 100 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 97 308 200 Kč (CZV)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.2.1: 712 950 000 Kč

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 221 614 040 Kč

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 194 800 864 Kč
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Usnesení PS4 15/3: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje “ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 37 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace) projednala předložený projektový záměr „FLEET SHARING“
a posoudila jeho soulad se Strategií ITI. Na základě odevzdaného projektového
záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS4 došla k
následujícímu závěru:
Projektový záměr „FLEET SHARING“ je v souladu se Strategií ITI.

Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/11:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 37
(Podnikový výzkum, vývoj a inovace – Aplikace) projednal předložený
projektový záměr „FLEET SHARING“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS4 15/4: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje “ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 37 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace), projednala předložený projektový záměr „Radarový
systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů“ a posoudila jeho soulad
se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Radarový systém pro detekci pozemních a LSS
vzdušných cílů“ nesplňuje kritérium č. 13 ŘV ITI: Projektový záměr splňuje
formální náležitosti (např. podepsáno statutárním zástupcem předkladatele,
datum podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle osnovy)

Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového
záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS4 a ŘV ITI.
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NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/12:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 37 (Podnikový
výzkum, vývoj a inovace – Aplikace) projednal předložený projektový záměr „Radarový
systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů“ a posoudil jeho soulad se
Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vrací projektový záměr předkladateli k dopracování a vyzývá
předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS4. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 20/12 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 37.



38. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - PODNIKOVÝ 
VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_17_127
Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků 
Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace
Podopatření int. strategie 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace
Příjem projekt. záměrů do PS4    2.5.2018 – 22.5.2018
Alokace výzvy ERDF 50 503 500 Kč (25 mil. pro velké podniky)
Min. a max. výše dotace 1 – 16,8 mil. Kč
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Do této výzvy nositele ITI nebyl předložen žádný projektový záměr.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 39 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE –
POTENCIÁL

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_17_121
Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků 
Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace
Podopatření int. strategie 2.2.1.B Podnikový výzkum, vývoj a inovace
Příjem projekt. záměrů do PS4    2.5.2018 – 22.5.2018
Alokace výzvy ERDF 33 052 340 Kč (25 mil. pro velké podniky)
Min. a max. výše dotace 1 – 20 mil. Kč (50%)
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 

Území vymezené ve Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické
aglomerace (kapitola 5.3, resp. kapitola 5.5).
(Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je umístěna na webových stránkách
Hradecko-pardubické aglomerace - http://iti.hradec.pardubice.eu).

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, nýbrž místo
realizace projektu, tj. identifikace místa (obce, okresu, kraje), na kterém probíhá
fyzická realizace projektu. Místo realizace může být odlišné od místa dopadu projektu,
byť ve většině případů platí, že místo dopadu = místu realizace. Místem dopadu se
rozumí území, na které má realizace projektu dopad z hlediska jeho přínosů do ITI
Hradecko-pardubické aglomerace.
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http://iti.hradec.pardubice.eu/


ZACÍLENÍ PODPORY

Oprávněný žadatel

a) 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.

b) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k
jejímuž uskutečňování je realizován projekt,

c) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v
některém z členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou
uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu;
žadatel bere na vědomí, že nejpozději v okamžiku vyplacení podpory bude muset
mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku. Žadatel musí mít
pobočku zapsanou k první žádosti o platbu ve výpisu Registru živnostenského
podnikání.
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ZACÍLENÍ PODPORY

Oprávněný žadatel

d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči
poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za
vypořádané nedoplatky.

e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho
zaměstnanců.

f) předkládaný projekt musí být realizován na území uvedeném v této výzvě v části
Území realizace.
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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.
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PROJEKT V TÉTO VÝZVĚ MUSÍ NAPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ INDIKÁTOR

Povinné k naplnění:

• 24102 Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných
pracovišť podniků (1 výzkumné pracoviště = 1 místo realizace)
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 39

• Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice 
s.r.o. – 10 300 000 Kč (dotace EU)

• Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA a.s. – 7 400 
000 Kč (dotace EU)

• celkem: 17 700 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 33 052 340 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.2.1: 221 614 040 Kč

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 221 614 040 Kč

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 194 800 864 Kč
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Usnesení PS4 15/5: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 39 (Podnikový výzkum, vývoj a inovace
– Potenciál), projednala předložený projektový záměr „Rozšíření výzkumných a
vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice s.r.o.“ a posoudila jeho soulad se
Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS
Pardubice s.r.o.“ nesplňuje kritérium č. 13 ŘV ITI: Projektový záměr splňuje
formální náležitosti (např. podepsáno statutárním zástupcem předkladatele,
datum podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle osnovy)

Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS4 a ŘV ITI.
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NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/13:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 39 (Podnikový
výzkum, vývoj a inovace – Potenciál) projednal předložený projektový záměr „Rozšíření
výzkumných a vývojových kapacit společnosti ELDIS Pardubice s.r.o.“ a posoudil jeho
soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vrací projektový záměr předkladateli k dopracování a vyzývá
předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS4. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 20/13 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 39.
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Usnesení PS4 15/6: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 39 (Podnikový výzkum, vývoj a inovace
– Potenciál), projednala předložený projektový záměr „Rozšíření výzkumných a
vývojových kapacit společnosti RETIA a.s.“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „ Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA
a.s.“ nesplňuje kritérium č. 13 ŘV ITI: Projektový záměr splňuje formální
náležitosti (např. podepsáno statutárním zástupcem předkladatele, datum
podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle osnovy)

Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS4 a ŘV ITI.
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NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/14:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 39 (Podnikový
výzkum, vývoj a inovace – Potenciál) projednal předložený projektový záměr „Rozšíření
výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA a.s.“ a posoudil jeho soulad se
Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vrací projektový záměr předkladateli k dopracování a vyzývá
předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS4. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 20/14 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 39.



40. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - INFRASTRUKTURA A 
SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKŮ – NEMOVITOSTI

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_17_172
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl OP PIK SC 1.1: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro 
podnikání

Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace

Podopatření int. strategie 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou činnost

Příjem projekt. záměrů do PS4    2.5.2018 – 22.5.2018
Alokace výzvy ERDF 32 829 550 Kč 
Min. a max. výše dotace 1 – 25 mil. Kč
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Do výše uvedené výzvy nositele ITI nebyl podán žádný projektový záměr.



41. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - INFRASTRUKTURA A 
SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKŮ - ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_17_171
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Specifický cíl OP PIK SC 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné 
vzdělávání v MSP

Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace

Podopatření int. strategie 2.2.1.D Školicí střediska firem

Příjem projekt. záměrů do PS4    2.5.2018 – 22.5.2018
Alokace výzvy ERDF 1 552 280 Kč 
Min. a max. výše dotace 500 000 – 1 552 280 Kč

92

Do výše uvedené výzvy nositele ITI nebyl podán žádný projektový záměr.



VÝZVA NOSITELE Č. 42 - EKOLOGICKÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA (INFRASTRUKTURA 
VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY) II

Číslo výzvy ŘO 59. 
Operační program Operační program Doprava
Specifický cíl OP SC 1.4: Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání 

veřejné hromadné dopravy ve městech v 
elektrické trakci

Číslo výzvy nositele ITI 42. 
Opatření int. strategie 1.1.1 Ekologická veřejná doprava
Podopatření int. strategie 1.1.1.A Infrastruktura veřejné hromadné dopravy
Druh výzvy Kolová

Příjem projekt. záměrů do PS1 2.5.2018 – 22.5.2018

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 50 000 000,00 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Míra podpory – rozpad zdrojů financování
⁻ Příspěvek Unie - 85 % ze způsobilých výdajů
⁻ Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele) - 15 % ze způsobilých výdajů

Podporované aktivity
⁻ Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na

drážním principu (trolejbusy)



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 42

• Trolejbusová trať Pod Strání – 10 221 250 Kč (dotace EU)

• Měnírna 5 Cihelna – 5 355 000 Kč (dotace EU)

• celkem: 15 576 250 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 50 000 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 1.1.1: 272 980 000 Kč

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.1.A: 171 830 000 Kč

• předložené PZ/žádosti v rámci podopatření 1.1.1.A: 36 210 345 Kč 

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 1.1.1.A: 135 619 655 Kč
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Usnesení PS1 17/5:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 42 (Ekologická veřejná doprava – Infrastruktura veřejné
hromadné dopravy) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho
soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Trolejbusová trať Pod Strání“ je v souladu se Strategií ITI.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií
ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/15:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 42
(Ekologická veřejná doprava – Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)
projednal předložený projektový záměr „Trolejbusová trať Pod Strání“ a
posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného
projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace vydává pro tento
projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se
Strategií ITI“.



Usnesení PS1 17/6:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 42 (Ekologická veřejná doprava – Infrastruktura veřejné
hromadné dopravy) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho
soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Měnírna 5 Cihelna“ je v souladu se Strategií ITI.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií
ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



NÁVRH USNESENÍ ŘV ITI

Usnesení  ŘV ITI 20/16:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 42
(Ekologická veřejná doprava – Infrastruktura veřejné hromadné dopravy)
projednal předložený projektový záměr „Měnírna 5 Cihelna“ a posoudil
jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného
projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace vydává pro tento
projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se
Strategií ITI“.



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 20. 6. 2018

Celkem schváleno 11 PZ za 385 728 689,69 Kč dotačních

• IROP SC 1.2 schváleny 3 PZ za 92 900 000,00 Kč dotačních

• IROP SC 2.4 schváleny 2 PZ za 15 936 396,74 Kč dotačních

• IROP SC 3.1 schválen 1 PZ za 79 998 991,00 Kč dotačních

• OPD SC 1.4 schváleny 2 PZ za 15 576 250,00 Kč dotačních

• OPVVV SC 1.2 schváleny 2 PZ za 157 517 051,95 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.1 schválen 1 PZ za 23 800 000 Kč dotačních



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 20. 6. 2018

Název projektu Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek Unie 

(Kč)

ZŠ Klas – Vybudování odborných 
učeben včetně vybudování 

bezbariérovosti školy 

29. Infrastruktura základních škol II 
– pardubická část aglomerace

Základní škola a 
mateřská škola KLAS 

s.r.o.
16 788 691 13 669 737 11 619 276,45

Polytechnická učebna a učebna 
Fyziky Základní školy Boženy 

Němcové Jaroměř 

30. Infrastruktura základních škol II 
– královéhradecká část aglomerace

Základní škola Boženy 
Němcové Jaroměř

5 078 965,05 5 078 965,05 4 317 120,29 

Dopravní terminál v Jaroměři 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Jaroměř 65 000 000 44 000 000 37 400 000

Terminál veřejné dopravy v 
Chrudimi

32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Chrudim 59 371 808,34 35 294 117,65 30 000 000

Modernizace odbavovacího
systému cestujících v městské

hromadné dopravě v Pardubicích
33. Dopravní telematika III

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

36 300 000 30 000 000 25 500 000



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 20. 6. 2018

Název projektu Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek Unie 

(Kč)

Revitalizace zámeckého areálu 
Karlova Koruna v Chlumci nad 

Cidlinou

35. Paměťové instituce a kulturní 
památky – Památky IV

Kinský dal Borgo, a.s. 119 066 773,17 94 116 460 79 998 991

Předaplikační výzkum 
inovativních léčiv a 

medicínských technologií 
(InoMed)

36. Předaplikační výzkum II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302,20

IT4Neuro(degeneration) 36. Předaplikační výzkum II
Univerzita Hradec 

Králové
81 192 647 81 192 647 69 013 749,95

FLEET - SHARING
37. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 

INOVACE – APLIKACE
Hi-Tech inovační klastr 

z.s.
42 740 000 34 000 000 23 800 000

Trolejbusová trať Pod Strání
42 Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové a.s.

19 329 750 12 025 000 10 221 250

Měnírna 5 Cihelna
42 Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné hromadné 
dopravy) II

Dopravní podnik města 
Hradce Králové a.s

18 150 000 6 300 000 5 355 000



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR, KE KT. ŘV ITI VYDAL DNE 8. 6. 2017 NEGATIVNÍ STANOVISKO

Název projektu Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek Unie 

(Kč)

Výstavba odborných učeben 
fyziky a chemie 

29. Infrastruktura základních škol II –
pardubická část aglomerace

Bohemia – Hotelová 
škola a Střední 

pedagogická škola a 
Základní škola s.r.o.

10 423 600 10 323 600 8 775 060 



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 20. 6. 2018

Celkem vráceny k dopracování 4 PZ za 73 816 100 Kč dotačních

• IROP SC 1.2 vrácen k dopracování 1 PZ za 34 000 000 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.1 vráceny k dopracování 3 PZ za 39 816 100 Kč dotačních



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY, KT. ŘV ITI DNE 20. 6. 2018 VRÁTIL K DOPRACOVÁNÍ

Název projektu Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek Unie 

(Kč)

Lávka pro pěší a cyklisty 
(Poseidon - Polabiny) - úsek 58

34. Nemotorová doprava -
Cyklodoprava II

Statutární město 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000

Radarový systém pro detekci 
pozemních a LSS vzdušných cílů

37. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE – APLIKACE

RETIA, a.s. 40 580 000 40 580 000 22 116 100

Rozšíření výzkumných a 
vývojových kapacit společnosti 

ELDIS Pardubice, s.r.o.

39. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE – POTENCIÁL

ELDIS Pardubice, s.r.o. 20 600 000 20 600 000 10 300 000

Rozšíření výzkumných a 
vývojových kapacit společnosti 

RETIA, a.s.

39. PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A 
INOVACE – POTENCIÁL

RETIA, a.s. 14 800 000 14 800 000 7 400 000



NÁVRH POSTUPU DOPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V RÁMCI OPPIK

Z důvodu ukončení probíhajících výzev v rámci OPPIK na program Aplikace a 
Potenciál k 31. 7. 2018 a z důvodu toho, že předložené PZ do těchto výzev 
obsahují pouze formální nedostatky, navrhuje nositel ITI následující postup:

• Výzva ŘV ITI k dopracování PZ: dle postupů nositel nesmí být termín na 
dopracování kratší než 10 PD, maximálně až 90 dnů => v termínu do 6. 7. 2018

• PS4 posoudí dopracované PZ per rollam v termínu 9. 7. – 12. 7. 2018

• ŘV ITI projedná dopracované PZ per rollam 13. – 20. 7. 2018

• Vyjádření ŘV ITI o souladu se Strategií ITI obdrží žadatel do 25. 7. 2018 

• konec výzvy ŘO 31. 7. 2018



5. ŽÁDOSTI O PODSTATNOU ZMĚNU INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ

• dle MPIN se k podstatným změnám vyjadřuje ŘV ITI, k některým pouze 
manažer ITI

ŘV ITI schvaluje změny týkající se:

• Snížení hodnot závazných indikátorů;

• Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu.

Manažer ITI se vyjadřuje k následujícím změnám:

• Snížení výše celkových způsobilých výdajů nebo dotace;

• Zpoždění v plnění finančního plánu projektu;

• Zvýšení hodnot závazných indikátorů;

• Prodloužení předpokládaného termínu ukončení realizace projektu.



ŽÁDOSTI O PODSTATNOU ZMĚNU V INTEGROVANÝCH PROJEKTECH

V období od posledního jednání ŘV ITI schválil manažer ITI následující změny:

1. Žadatel: Královéhradecký kraj
Projekt s názvem: Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

Změny: - zkrácení etap ve finančním plánu
- rozdělení 2. ŽoP ve výši 35 155 095,24 Kč na dvě po cca 17.5 mil. Kč, kdy 
poslední je až v roce 2020 

2.  Žadatel: DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Projekt s názvem: Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny DELTA 

Změny: - úprava etap ve finančním plánu, ukončení projektu se nemění



ŽÁDOSTI O PODSTATNOU ZMĚNU V INTEGROVANÝCH PROJEKTECH

V období od posledního jednání ŘV ITI schválil manažer ITI následující změny:

3.   Žadatel: Pardubický kraj
Projekt s názvem: SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen

Změny: - snížení dotace dle skutečné výše
- zkrácení termínu ukončení realizace projektu dle skutečnosti



ŽÁDOSTI O PODSTATNOU ZMĚNU V INTEGROVANÝCH PROJEKTECH

Předložená změna, která vyžaduje schválení ze strany ŘV ITI:

Žadatel: Královéhradecký kraj
Projekt s názvem: Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování 
digitálních dokumentů V SVK HK 

Navrhované změny:

- předpokládaný termín ukončení realizace projektu z 1. 10. 2018 na 26. 10. 
2018

Navrhovaná změna nemá vliv na plnění Strategie ITI, neboť závěrečná žádost o platbu 
stále čerpáním spadá do roku 2018.



Usnesení ŘV ITI 20/17:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje/neschvaluje

změnu finančního plánu projektu Královéhradeckého kraje s názvem

„Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování

digitálních dokumentů V SVK HK“, která byla předložena nositeli ITI dne

22. 5. 2018.



6. AKTUALIZACE HARMONOGRAMŮ 
VÝZEV NOSITELE PRO 

ROK 2018



AKTUALIZACE HARMONOGRAMU VÝZEV IROP PRO ROK 2018

Specifický cíl IROP 
- aktivita

Opatření/ 
Podopatření ISg

Příspěvek Unie 
(CZK)

Nositel ITI ZS ITI

Plánovaný 
termín jednání 

PS

Plánovaný termín 
jednání ŘV

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
ukončení 

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  
příjmu 

žádostí o 
podporu

Plánované 
ukončení 

příjmu 
žádostí o 
podporu 

1.2 -
Cyklodoprava

1.1.4/1.1.4.A 60 000 000 09/2018 09/2018 09/2018 09/2018 10/2018 06/2019 1.-5.10.2018 15.-19.10.2018

3.1 - Muzea 2.3.1/2.3.1.A 200 000 000 09/2018 09/2018 09/2018 09/2018 10/2018 06/2019 1.-5.10.2018 15.-19.10.2018

3.1 - Revitalizace 
vybraných
památek

2.3.1/2.3.1.A 95 000 000 09/2018 09/2018 09/2018 09/2018 10/2018 06/2019 1.-5.10.2018 15.-19.10.2018

1.2 - Bezpečnost 
dopravy

1.1.4/1.1.4.A 20 000 000 12/2018 12/2018 12/2018 12/2018 01/2019 11/2019 2.-4.1.2019 14.-18.1.2019

1.2 -
Cyklodoprava

1.1.4/1.1.4.A 30 000 000 12/2018 12/2018 12/2018 12/2018 01/2019 11/2019 2.-4.1.2019 14.-18.1.2019

3.1 - Revitalizace 
vybraných
památek

2.3.1/2.3.1.A 20 000 000 12/2018 12/2018 12/2018 12/2018 01/2019 1/2020 2.-4.1.2019 14.-18.1.2019



AKTUALIZACE HARMONOGRAMU VÝZEV OPPIK PRO ROK 2018

Specifický cíl OP PIK -
aktivita

Program 
podpory

Opatření/ 
Podopatření

ISg
Příspěvek 
Unie (CZK)

Nositel ITI

Termín 
ukončení výzvy 

ŘO

Plánovaný 
termín jednání 

ŘV

PoznámkyPlánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
ukončení 

příjmu proj.
záměrů

2.3 – Zvýšit využitelnost 
infrastruktury pro 

podnikání
Nemovitosti 2.2.1/2.2.1.C 32 829 550 09/2018 09/2018 09/2018 N/A 15.-19.10.2018

Alokace výzvy může být 
navýšena na základě 

vyhodnocení 
předcházející výzvy

1.2 - Zvýšit intenzitu a 
účinnost spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a 
inovacích

Služby 
infrastruktury

2.2.2/2.2.2.A 50 000 000 09/2018 09/2018 09/2018 N/A 15.-19.10.2018 aktivity b, c, d

2.1 - Zvýšit 
konkurenceschopnost 

začínajících a 
rozvojových MSP

Poradenství 2.2.2/2.2.2.B 2 500 000 09/2018 09/2018 09/2018 N/A 15.-19.10.2018
Přesun alokace do 

programu Nemovitostí

1.2 - Zvýšit intenzitu a 
účinnost spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a 
inovacích

Služby 
infrastruktury

2.2.2/2.2.2.A 52 500 000 12/2018 12/2018 12/2018 N/A 15.-19.1.2019

aktivita a, b, c, d
Alokace výzvy může být 

navýšena na základě 
vyhodnocení 

předcházející výzvy



AKTUALIZACE HARMONOGRAMU VÝZEV OPD PRO ROK 2018

Specifický cíl OPD
Opatření/ 

Podopatření
ISg

Příspěvek 
Unie (CZK)

Nositel ITI

Termín 
ukončení výzvy 

ŘO

Plánovaný 
termín jednání 

ŘV

PoznámkyPlánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
ukončení 

příjmu proj.
záměrů

2.3 - Zlepšení řízení 
dopravního provozu a 
zvyšování bezpečnosti 
dopravního provozu

1.1.3/1.1.3.B 85 000 000 09/2018 09/2018 09/2018 12/2019 15.-19.10.2018



Usnesení ŘV ITI 20/18
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace bere na vědomí
Harmonogramy výzev pro rok 2018 IROP, OPPIK a OPD.



7. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ - MMR

• limit malého měřítka (tzv. small scale) pro SC 3.1
• měl by vejít v účinnost během července 2018
• limity by se měly zdvojnásobit a týkat se pouze EFRR:

• památky UNESCO: 470 000 000 Kč
• ostatní případy: 235 000 000 Kč

• dle informací z ŘO IROP nelze toto navýšení příspěvku z EFRR aplikovat na dříve
podané projekty (= budou dále uplatněny limity dotace EU ve výši 5/10 mil. euro)

• retrospektivně lze v době udržitelnosti uplatnit pouze navýšení celkových
výdajů projektu (tj. investice do projektu z vlastních prostředků žadatele), kt.
již nebudou ze strany ŘO IROP omezeny



7. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – MMR

• dne 13. 6. 2018 ŘO IROP navýšil alokaci individuálních výzev pro ZŠ o 1,36 mld. Kč – týká
se projektů předložených do individuálních výzev
• 30 % částky bude využito na pro ORP bez SVL, 70 % pro ORP se SVL

• v 9/2018 bude ŘO IROP vyhlášena výzva pro „speciální školy“ – dotace EU 456 mil. Kč

• na základě absorpční kapacity usiluje aglomerace o navýšení alokace o dalších cca 200
mil. Kč v IROP SC 3.1 (památky), a to takto:
o 75 mil. Kč chce aglomerace získat převedením alokace od IPRÚ Karlovy Vary

(uvolní celkem 150 mil. Kč – o zbývajících 75 mil. Kč usiluje ITI Olomouc)
o aglomerace požádala IROP o navýšení alokace ve výši 150 mil. Kč - dle informací z

MMR prostředky rezervované pro integrované nástroje (více než 1 mld.)
převedeny do individuálních výzev (důvodem nevyčerpání alokace ve schválených
strategiích) – proto zatím nelze požadavku vyhovět – bude se čekat na
vyhodnocení individuálních projektů – probíhají další jednání

o v případě navýšení alokace bude odpovídajícím způsobem navýšena hodnota MI



7. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ - MD

• 15. 3. 2018 aktualizována Výzva č. 40 – ITS ve městech – projekty v rámci ITI a
IPRÚ → nejdůležitější změny: prodlouženo ukončení příjmu předběžných žádostí
do 28. 6. 2019, příjmu žádostí do 31. 12. 2019 a fyzické realizace projektu do 31.
12. 2022

• 11. 4. 2018 vyhlášena Výzva č. 59 – Specifický cíl 1.4 – Hradecko-pardubická
aglomerace (Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a
příměstské dopravy na drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy) s
alokací 135 619 655 Kč → ukončení příjmu předběžných žádostí 31. 5. 2019,
ukončení příjmu žádostí o podporu 29. 11. 2019, nejzazší datum pro ukončení
fyzické realizace operace: 31. 12. 2022

http://web.opd.cz/vyzva-40/
http://web.opd.cz/vyzva-59/


7. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ - MŽP

• Národní program Životní prostředí - výzva „Čisté ovzduší ve městech a obcích“
(IV. čtvrtletí roku 2018) s alokací 130 mil. Kč → příjem žádostí I. a II. čtvrtletí 2019,
realizace a čerpání III. čtvrtletí 2019 - I. čtvrtletí 2022 → podporovanou aktivitou
mj. plány udržitelné městské mobility (SUMP)

• na základě znalosti stavu přípravy projektů v rámci OPŽP vyjednává nositel s MŽP
o možnosti prodloužení stávající výzvy za stávající termín, tj. 2. 1. 2019

• dle neoficiálních informací od zástupců MŽP budou výzvy prodlouženy, avšak
ŘO požaduje, aby všechny projekty byly předloženy do výzev nositele
nejpozději v prosinci 2018 (2 projekty by měly termín stihnout, 1 ne)



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – MPO

• dne 20. 6. 2018 jednání s MPO o stavu ITI v rámci OPPIK – stále přetrvává
negativní postoj MPO k nástroji ITI, který je plný obstrukcí a vytváření umělých
překážek pro implementaci nástroje ITI v OPPIK – zcela rozdílný přístup například
od ostatních ŘO. Na jednání s MPO budeme mj. požadovat podporu publicity
nástroje ITI ze strany MPO, resp. Agentury API; dále požadujeme snížení
minimální požadované bodové hranice pro úspěšnost projektů a zlepšení
komunikace se zodpovědnými garanty MPO

• Program podpory Poradenství – problém s veřejnou podporou - MPO navrhlo
přesun prostředků do jiných výzev – nositel navrhujeme přesun celé alokace (2,5
mil. Kč dotačních) do programu Nemovitosti

• Program služby infrastruktury – výzva ŘO končí k 31. 7. 2018; probíhají jednání s
MPO o vyhlášení navazující výzvy – musí schválit MV OPPIK v říjnu 2018

• nositel navrhuje oslovit potenciální žadatele (P-PINK a TCHK), zda budou mít
zájem předložit projekty do výzev nositele, pokud ne, tak by bylo nutné
přesunout alokaci do jiného programu



Usnesení ŘV ITI 20/19
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera
ITI:
a) vyzvat potenciální žadatele a jejich zřizovatele, kteří mohou

předložit projekty do výzev programu podpory Služby
infrastruktury, aby předložili informace o svých konkrétních
projektových záměrech, včetně harmonogramů a financování, a to
nejpozději do 30. 9. 2018;

b) na základě informací od potenciálních žadatelů, především v
programu podpory Služby infrastruktury, připravit a projednat s
MPO návrhy na přealokování volných prostředků do programů
podpory, kde aglomerace monitoruje zájem žadatelů;

c) vyzvat zodpovědné zástupce MPO na Národní stálé konferenci, aby
se oficiálně vyjádřili k problémům implementace nástroje ITI v
OPPIK.



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – MŠMT

• dle předložených PZ a snížení CZV projektů předložených do výzev ŘO
předpokládáme zbytkovou alokaci v rámci OPVVV cca 15 mil. Kč

• po vyhodnocení 2 PZ, ke kterým dnes vydal ŘV ITI Vyjádření o souladu se strategií
ITI, bude s MŠMT jednáno o využití zbývající alokace

Uvolnění alokace pro tzv. druhou vlnu:
• až dle vyhodnocení dalších výzev ITI
• OPVVV má převis v PO1, takže nejsou úplně otevřeni a nakloněni k vyhlášení

druhé vlny pro ITI



8. SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ (ZA OBDOBÍ 2016-17)

• zpracování dokumentu, kt. posuzuje vliv Strategie ITI na ŽP, vyplývá ze zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ze stanoviska MŽP k této
koncepci

• posuzování je vždy prováděno zpětně (aktuálně souhrnně za roky 2016, 2017),
bude zpracováno každoročně do r. 2024

• dokument sleduje projekty schválené ŘV ITI a jejich možný dopad na ŽP

• hlavní závěr:
• Na základě sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce

nemá nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné
zdraví, a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto
vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. (str. 24)

• dokument dostupný zde: http://iti.hradec.pardubice.eu//upload/files/2018-06-
19/postmonitoring-hradec-pardubice_2016-17---final.pdf

http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2018-06-19/postmonitoring-hradec-pardubice_2016-17---final.pdf


9. PLNĚNÍ STRATEGIE ITI



PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI PRO ROKY 2016, 2017 A 2018

OP SC 2016 + 2017 + 2018 (vypsáno)
2018 (plán dle harmonogramu 

výzev 5-12/2018)
Výzvy celkem (2016 + 2017 + 2018)

IROP

1.2 481 492 180

1 672 492 180

2 849 692 609

110 000 000

425 000 000

786 129 550

591 492 180

2 097 492 180

3 635 822 159

2.4 431 000 000 0 431 000 000

3.1 760 000 000 315 000 000
1 075 000 

000

OPD
1.4 115 000 000

165 000 000
85 000 000

85 000 000
200 000 000

250 000 000
2.3 50 000 000 0 50 000 000

OPŽP
1.1 40 000 000

40 000 000
10 800 000

190 800 000
50 800 000

230 800 000
1.2 0 180 000 000 180 000 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939 0 0 577 295 939 577 295 939

OPPIK

1.1 219 611 700

394 904 490 85 329 550

219 611 700

480 234 040

1.2 63 525 000 52 500 000 116 025 000

2.1 0 0

2.3 103 773 230 32 829 550 136 602 780

2.4 7 994 560 7 994 560



ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC Projekty s rozhodnutím ŘV ITI Projekty vrácené ŘV ITI k dopracování

IROP

1.2 388 805 265

1 343 247 810

2 057 710 168

34 000 000

34 000 000

73 816 100

2.4 510 400 003

3.1 444 042 542

OPD
1.4 80 576 249

90 928 929 0
2.3 10 352 680

OPŽP
1.1 0

0 0
1.2 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0

OPPIK

1.1 64 550 000

110 054 128

39 816 100

39 816 100

1.2 2 500 000

2.1 0

2.3 38 114 128

2.4 4 890 000



ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC

Projekty stažené žadatelem po vydání 
rozhodnutí ŘV ITI nebo které nepředložily 

projekt do výzvy ZS/ŘO (výzva již 
skončila)

Projekty s vyjádření ŘV, ale ještě 
nepředložené na ZS/ŘO

IROP

1.2 55 505 000

65 300 060

66 787 663

162 855 000

374 626 911

597 872 893

2.4 9 795 060 42 522 920

3.1 169 248 991

OPD
1.4

0
15 576 250

25 928 930
2.3 10 352 680

OPŽP
1.1

0
0

0
1.2 0

OPVVV 1.2 0 157 517 052 157 517 052

OPPIK

1.1

1 487 603

23 800 000

39 800 000

1.2 2 500 000

2.1

2.3 1 487 603 13 500 000

2.4



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC
Projekty předložené k hodnocení  na 

ZS ITI/ŘO

Projekty splnily při hodnocení ZS 
ITI formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti
Projekty s vydaným právním aktem

IROP

1.2 121 468 800

816 493 695

1 264 139 510

121 468 800

635 999 939

1 042 410 210

16 682 546

419 447 616

646 608 135

2.4 440 606 908 330 572 707 218 806 639

3.1 254 417 986 183 958 432 183 958 432

OPD
1.4 50 448 022

50 448 022
50 448 022

50 448 022
36 580 345

36 580 345
2.3 0 0 0

OPŽP
1.1 0

0
0

0
0

0
1.2 0 0 0

OPVVV 1.2 355 962 249 355 962 249 355 962 249 355 962 249 190 580 174 190 580 174

OPPIK

1.1 14 063 176

41 235 544

0

0

0

0

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 23 126 525 0 0

2.4 4 045 844 0 0



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC
Projekty nesplnily podmínky 

hodnocení ZS/ŘO - vrácené žadateli 
(vráceno do alokace)

Projekty stažené žadateli ve fázi 
hodnocení ZS/ŘO

Přesunuto do NZV v průběhu 
hodnocení ZS/ŘO

IROP

1.2 0

0

112 662 677

38 675 000

43 775 000

43 775 000

3 684 087

42 770 010

49 357 085

2.4 0 5 100 000 38 987 055

3.1 0 0 98 868

OPD
1.4 13 867 677

13 867 677
0

0
0

0
2.3 0 0 0

OPŽP
1.1 0

0
0

0
0

0
1.2 0 0 0

OPVVV 1.2 98 795 000 98 795 000 0 0 6 587 075 6 587 075

OPPIK

1.1 0

0

0

0

0

0

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 0 0 0

2.4 0 0 0



VÝZVY NOSITELE ITI 2019+

OP SC
Zbývající alokace (po odpočtu 

nepředložených a neúspěšných projektů a 
po odečtu NZV)

Kolik bude zbývat vypsat v roce 2019

IROP

1.2 338 435 287

956 284 404

1 925 106 260

228 435 287

531 284 404

1 138 976 710

2.4 187 257 227 187 257 227

3.1 430 591 891 115 591 891

OPD
1.4 119 673 405

423 820 726
34 673 405

338 820 726
2.3 304 147 320 304 147 320

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
0

9 200 000
1.2 189 200 000 9 200 000

OPVVV 1.2 5 852 774 5 852 774 5 852 774 5 852 774

OPPIK

1.1 143 934 764

339 148 356

143 934 764

253 818 806

1.2 156 000 000 103 500 000

2.1 2 500 000 2 500 000

2.3 34 317 155 1 487 605

2.4 2 396 437 2 396 437



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE K 17. 6. 2018

OP
Alokace celkem 

v SITI (OP)

Projekty s 
rozhodnutím ŘV ITI 
(mají pravomocné 

SP)

Projekty předložené 
k hodnocení  na ZS 

ITI/ŘO (ukončené VZ)

Projekty splnily při 
hodnocení ZS ITI/ŘO 
formální náležitosti a 

podmínky 
přijatelnosti

Projekty s vydaným 
právním aktem

IROP 2 094 860 000 1 346 647 810 816 493 695 635 999 939 419 447 616

OPD 486 330 000 90 928 929 50 448 022 50 448 022 36 580 345

OPŽP 200 000 000 0 0 0 0

OPVVV 413 950 000 513 479 301 355 962 249 355 962 249 190 580 174

OPPIK 460 000 000 110 054 128 41 235 544 0 0

Celkem 3 655 140 000 2 061 110 168 1 264 139 510 1 042 410 210 646 608 135

% 100 56,39 34,59 28,52 17,69

Počet projektů 97 64 46 20

Březen 2018 1 759 080 297 922 361 840 501 449 525 246 775 453

Březen 2018 48,1 25,2 13,7 6,8



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 

• vyhlášeno a ukončeno 42 výzev nositele ITI v celkové sumě 2 849 692 609 Kč

• Vyjádření ŘV ITI získalo 97 projektů v částce 2 061 110 168 Kč

• harmonogram výzev nositele ITI do konce roku 2018 je vytvořen s alokací 786 129 550 Kč

• vyhlášeno 23 výzev ZS ITI v celkové sumě 1 672 492 180 Kč (ukončeno 10 výzev ZS ITI, 13 výzev
probíhá)

• k hodnocení na ZS ITI/ŘO (projekt tedy má SP/je vysoutěžený) bylo předloženo 64 projektů v
celkové částce 1 256 274 987 Kč

• 46 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce
1 037 310 210 Kč

• 20 projektů v částce 585 504 279 Kč má vydaný právním akt

• 3 projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO - vrácené žadateli (vráceno do alokace) 112
662 677 Kč

• 2 projekty byly stažené žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO 43 775 000 Kč



ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII

OP SC
Alokace celkem v SITI 

(SC)
Alokace celkem v SITI 

(OP)
Alokace celkem v SITI

IROP

1.2 614 400 000

2 094 860 000

3 655 140 000

2.4 626 300 000

3.1 854 160 000

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 221 614 040

460 000 000

1.2 158 500 000

2.1 2 500 000

2.3 70 943 680

2.4 6 442 280



IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ  K 31. 10. 2018 

IROP 27,1% dle Strategie
Dle informací 
od žadatelů 

09/2017

Dle informací 
od žadatelů

12/2017

Dle informací 
od žadatelů

03/2018

Dle aktuálních 
informací 
06/2018

IROP SC 1.2 166 502 400 169 504 779 168 473 882 151 599 735 151 275 519

IROP SC 2.4 169 727 300 208 740 276 227 432 978 280 216 450 272 640 033

IROP SC 3.1 177 277 360* 120 483 250 93 533 251 91 638 819 71 637 747

CELKEM 513 507 060* 486 006 143 489 440 111 523 455 004 495 553 299

• nedodržení finanční milníků = odebrání alokace aglomeraci ITI = omezení
alokace plánovaných výzev

• apel na žadatele, aby do 31. 10. 2018 předložili ŽoP v co největší alokaci

* ve SC 3.1 není promítnuté navýšení alokace o 200 mil., které bylo předmětem schvalování změny
Strategie ITI → v žádosti o navýšení alokace bylo zároveň uvedeno, že žádáme, aby se tato částka
nepromítla do finančního milníku k 31. 10. 2018



IROP – PLNĚNÍ MILNÍKOVÝCH INDIKÁTORŮ K 31. 12. 2018

136

Název milníkového monitorovacího indikátoru Dle Strategie ITI
Dle aktuálního 
monitoringu

Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu 10 10

Počet nových nebo rekonstruovaných terminálů ve 
veřejné dopravě

3 1*

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 16 16

Počet revitalizovaných památkových objektů 0 0

* Dle monitoringu připravenosti projektových záměrů ITI Hradecko-pardubické aglomerace by v červnu
2018 mohly obdržet „Vyjádření ŘV ITI o souladu se Strategií ITI“ dva terminály



Usnesení ŘV ITI 20/20
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace pověřuje manažera
ITI, aby znovu vyzval všechny žadatele, kteří předložili své projektové
záměry do výzev IROP a mohou přispět k plnění finančních milníků pro
rok 2018, k úpravě harmonogramů svých projektů tak, aby byli schopni
do 31. 10. 2018 předložit žádosti o platbu v co největším objemu.



10. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 

Zástupci aglomerace se účastní všech klíčových jednání o podobě budoucího 
programového období. Na jednáních zastupujeme aglomerace ITI a statutární 
města.

Aktuální vývoj
1. EK zveřejnila víceletý finanční rámec (rozpočet) – 1 279,4 mld. eur

• menší objem prostředků na politiku soudržnosti (o cca 10 %)
• bude se rozhodovat o obálce pro Českou republiku
• hlavním ukazatelem bude HDP země (váha 80 %) + další ukazatele 

(nezaměstnanost mladých, migrace, vliv klimatických změn)
• bude záchranná síť – rozpočet nesmí klesnout o více než 24 % a 

stoupnout o více než 8 % oproti současnému období
2. Zveřejněny návrhy obecných nařízení
3. Probíhá zveřejňování legislativy
4. Česká republika je jednou z prvních zemí, která již jedná s EK



10. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ

Cíle kohezní politiky (z 11 priorit jenom 5)

1. Inteligentnější Evropa (inovace, inteligentnější Evropa)

2. Zelenější Evropa (nižší uhlíková stopa, zelené a modré investice)

3. Propojenější Evropa (doprava, dopravní prostředky, ICT, energetické sítě, 
informační a komunikační technologie)

4. Sociálnější Evropa

5. Územní rozvoj - Evropa blíže občanům - územní a integrované cíle, ať už 
v městském území nebo specifických územních požadavcích

• Udržitelný rozvoj měst – zůstane zachován přístup z tohoto období – a 
zvedne se procentuální minimální podíl z 5 na 6 %

• Udržitelný rozvoj měst – EK potřebuje silné partnery a místní strategie –
chce nabídnou širší modely, jak projekty řídit. Potřebujeme silné lokální 
partnery, kteří by dělali výběr projektů. Umožníme, aby odpovědnost za 
řízení projektů byla i jinde, pokud by neměli lokální partneři kapacity.



10. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 

Podmínky
• dle návrhů indikátorů a cílů bude možné financovat podobné aktivity jako v tomto 

období – určitě vypadne veřejná správa
• bude vyšší míra spolufinancování, a to dle typů regionů:

• nejméně rozvinuté regiony - maximální podíl dotace 70 % 
• přechodové regiony – max. podíl dotace 55 % (jihomoravský a západočeský)
• rozvinuté regiony – maximální podíl dotace 40 % (Praha)

• návrat k pravidlu N+2 – EK bude chtít rychlejší výsledky – do roku 2023 vykázat 60 
% alokace

• kohezní politika bude určena na podporu dlouhodobé integrace legálně žijících 
migrantů v dané zemi

• zjednodušování a flexibilita 
• výrazně rozšířené jednodušší vykazování nákladů 
• princip jednotného auditu – zvýšení právní jistoty příjemců
• kontrola projektů zpětně jenom 3 roky
• zjednodušení administrace příjemců



10. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ

Další postup

• do poloviny července bude mít ČR draft rámcových pozic – do srpna bude 
schválený a od září budeme připraveni na projednání s Rakouskem

• Rakousko (předsednická země) už chce zahájit debatu nad programováním
• Komise zveřejní poziční dokument (leden únor 2019) – tedy to, co EK chce od 

ČR – začátek tvorby a vyjednávání operačních programů

• schválení až s novou evropskou vládou – snad to nebude trvat dlouho 
(sestavování)



DISKUZE

TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ: ŘÍJEN 2018 (BUDE UPŘESNĚNO)


