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Program 3. jednání ŘV ITI 18.3.2015 v Hradci Králové 

Program:  
1. Úvod 
2. Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní 
oblasti 
3. Integrace projektů, informace z jednání pracovních skupin 
4. Informace o aktuálním vývoji ITI 
5. Informace z jednání s řídícími orgány jednotlivých operačních programů 
6. Informace o právní úpravě ITI – zprostředkující subjekt 
7. Informace o SEA 
8. Schvalování: 
  a) Statut horizontální pracovní skupiny 
 b) Tematický koordinátor PS3 
 c) Složení pracovních skupin 
9. Různé 
10. Diskuze a závěr 
 



2. Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické MO 

3 

Aktuální vývoj: 
• do 30.1.2015 probíhalo druhé kolo sběru projektových záměrů v PS a jejich 

rozpracování → upřesnění tematického zaměření naší aglomerace 
• 30.1.2015 – pracovní skupiny provedly sběr projektových listů, včetně 

požadovaných alokací (projektové záměry za cca 9,5 mld) 
• jednání PS → upřesňování projektových záměrů (indikátory, finanční plán, 

atd.) 
• revize Strategie leden-březen 2015 
• je zadáno dopracování Strategie ITI (CIRI) – verze 1.1 bude dokončena 31. 3. 

2015 – bude následovat další připomínkování – „finální“ podoba až po – 
schválení OP, NDÚD, MPIN, vyjednaných financí – cca červenec-srpen 2015, 
schvalování Strategií v orgánech města podzim 2015, první výzvy konec roku 
2015-začátek roku 2016 

• první výzvy ITI → přelom roku 2015/2016 



2. Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické MO 
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2. Informace o zpracování Strategie ITI Hradecko-pardubické MO 
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Udržitelná, chytrá a kreativní 
metropolitní oblast 

PO1: Udržitelná metropolitní oblast PO2: Chytrá a kreativní metropolitní oblast 

SC 1.1 Atraktivní a 
bezpečná, 

environmentálně 
příznivá doprava          

v aglomeraci 

- Ekologická VD 
- Významné přestupní 

uzly v aglomeraci a 
návazná 
infrastruktura 

- ITS, IDS 
- Nemotorová 

doprava s důrazem 
na cyklodopravu 
(bezpečnost a 
bezbariérovost) 

SC 1.2 Životní 
prostředí 

- Vodní 
hospodářství 

- Odpadové 
hospodářství 

- Krajina a sídlení 
zeleň 

SC 2.1 Vzdělávání 

- Polytechnické 
vzdělávání 

- ICT konektivita 
škol 

SC 2.2 Výzkum, 
vývoj a inovace 

- Kapacity pro 
výzkum, vývoj a 
inovace 

- Podpůrné 
instituce VaVaI 
(vědecko 
technické parky, 
transfer 
technologií, 
inkubátory …) 

SC 2.3  Kulturní a 
kreativní oblast 

- Ochrana zdrojů 
paměťových 
institucí, jejich 
zpřístupnění a 
využití pro 
rozvoj 
kreativního 
průmyslu 

- Revitalizace 
kulturních 
památek a jejich 
využití pro 
vzdělávací, 
kulturní a 
komunitní účely 

Pracovní verze Strategie 1.1 



3. Integrace projektů, informace z jednání pracovních skupin 

 
Strategie bude obsahovat pouze tři integrované projekty,  
a to v oblastech: 

 
• 1. dopravy 
• 2. životního prostředí 
• 3. vzdělávání 
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3. Integrovaný projekt – doprava 
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3. PS1:  Atraktivní a environmentálně příznivá doprava 
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Řešená témata: 

• Přestupní terminály 
• Nemotorová doprava (pěší, cyklistická), bezpečnost, bezbariérovost 
• Inteligentní dopravní systém (ITS) 
• Veřejná hromadná doprava (nízkoemisní a bezemisní vozy, rozšíření trolejbusové 

trakce, integrovaný dopravní systém) 

Aplikace ITI v OP D a IROP pro témata PS1: 

OP D (MD) 
• Rezervace ITI v PO 1 (SC 1.4 elektrická trakce, SC 1.5 ITS → provazba na IROP SC 1.2) 

→ nedořešena podmínka nutnosti zpracování Plánů městské udržitelné mobility 
(SUMP) 

IROP (MMR) 
• Rezervace v SC 1.2: značný převis poptávky nad současnou alokovanou částkou → 

nedořešena podmínka nutnosti zpracování SUMP 



3. Integrovaný projekt – životní prostředí 
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3. PS2:  Životní prostředí 
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Řešená témata: 

• Odpady – zvýšení podílu tříděných odpadů na začátku procesu vzniku odpadů → 
třídění, úprava a využití separovaných složek komunálního odpadu; separační dvory 
a zařízení pro separaci a úpravu odpadů; rekonstrukce a zkapacitnění spaloven 
nebezpečného zdravotnického odpadu 

• Voda – ochrana podzemních vod; zvýšení bezpečnosti pitné vody; protipovodňová 
ochrana intravilánu 

• Zeleň – revitalizace polabské krajiny aglomerace a sídelní zeleně měst 

Aplikace ITI v OP ŽP (MŽP) pro témata PS2: 

• Rezervace pro všech 7 aglomerací ITI zatím pouze 0,5 mld. Kč. 
• Rezervace pro ITI HK-Pce v současné době cca 54 mil. Kč. 
• Bez rezervace ITI v PO 4 (ochrana a péče o přírodu a krajinu).    



PS2:  Životní prostředí 
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Odpady - problémy: 

• Služby města Pardubice příliš nechtějí problematiku odpadů skrze ITI řešit 
• Marius Pedersen (na hradecké straně) se s MmHK domluvil na společném postupu 

v jednotlivých záměrech  
• Zpracovatel strategie (CIRI) upozorňuje na komplikovanost udržení odpadů 

vzhledem k integrovanosti ostatních témat 
• MŽP sdělilo, že příliš nevidí v odpadech integrovanost s ostatními tématy 
• Aktéři v území (města, nemocnice Pardubice a Hradec Králové) čekají na rozhodnutí, 

jestli budou problematiku odpadů řešit → pokud ne, bude celé téma odpadů z ITI 
vyřazené a také jejich projektové záměry budou muset řešit pouze skrze individuální 
výzvy 
 

Odpady – pozitiva: 
• Udržení problematiky ITI a navýšení finančních alokací znamená získání finančních 

prostředků na financování projektů 
• Pokud se problematiku odpadu podaří v ITI udržet (přestože ji nebude skrze nástroj 

ITI možné financovat), bude možné projekty stále řešit skrze individuální výzvy a dle 
MŽP bude možné získat na tyto projekty bonifikační body 
 

  Návrh Usnesení ŘV 3/1. 



3. Integrovaný projekt – vzdělávání, výzkum, vývoj, …  
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3.PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 
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Řešená témata: 

• Polytechnické, odborné a inkluzivní vzdělávání + konektivita 
• Rozvoj kvality vzdělávání - vybavení a infrastruktura 
• Klíčové kompetence 
• Ochrana kulturního dědictví 

Aplikace ITI v OP VVV a IROP pro témata PS3: 

OP VVV (MŠMT) 
• PO 3 - neinvestiční aktivity (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) → nutný soulad s místními a krajskými 

akčními plány rozvoje vzdělávání (MAP, KAP) 
• Čerpání z PO 3 podmíněno vznikem KAPů a MAPů (provazba na IROP, SC 2.4), ale 

rezervace prostředků pro ITI nebude 
IROP (MMR) 
• SC 2.4: výrazně převyšujeme nabízenou alokaci potřebami jednotlivých ITI, projekty 

musí být v souladu s MAP/KAP; podpora polytechnického vzdělávání nebude možná 
pro MŠ (MŠ v MAP nebudou); nebudou podpořena centra popularizace vědy (IQ 
parky apod.). 

• SC 3.1: podpora památek UNESCO, národních kulturních památek, vč. kandidátů k 
1.1.2014, knihovní fondy krajských knihoven, depozitáře muzeí a galerií zřizovaných 

kraji, digitalizace 



3. PS4:  VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje 
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Řešená témata: 

• VŠ a firemní výzkum 
• Transfer technologií 
• Podnikatelské akcelerátory a inkubátory 
• Lidské zdroje pro výzkum a inovace 
• Vývoj a inovace 

Aplikace ITI v OP VVV a OP PIK pro témata PS4: 

OP VVV (MŠMT) 
• Rezervace ITI v PO 1 ERDF (výzkum) → zde nutný soulad s RIS3 
 
OP PIK (MPO) – zatím neuvažuje o rezervaci pro ITI 
• Vazba na ITI v PO 1 (výzkum a vývoj ve firmách, podpůrné instituce VaV). 
• Vazba na ITI v části PO 2 (start-upy, poradenství). 
• Nutný soulad s RIS3. 



4. Informace o aktuálním vývoji ITI 

 
• 2. 2. 2015 – Všech sedm aglomerací ITI dospělo k internímu 

konsenzu v rozdělení 65 mld. 
 

• Z pohledu naší aglomerace problematické OP OPŽP, IROP, 
OPVVV 
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4. Informace o aktuálním vývoji ITI 
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  Požadavky MO 
Vyjednáno s 
ŘO pro MO 

V % Poznámka 

OPŽP 11 858 500 4,2 

OPZ 2 995 700 23,4 Neintervenujeme 

OPPIK 4 065 5 500 135,3 

OPD II 6 561 5 500 83,8 Dohoda 

IROP 32 721 17 556 53,7 Problém SC 1.2 

OPVVV  4 630 2 700 58 
Pouze SC 1.2, 

PO3 0 Kč 

OPPHA 500  500 100  

Celkem 63 329 30 256 47,8  

„Finanční realita“ ITI z pohledu metropolitních oblastí 



4. Informace o aktuálním vývoji ITI 
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Absorpce 
PCE-HK 

Požadavek 
HK-PCE 

Vyjednáno V % Poznámka 

OPŽP 2 913 1 292 54 4   

OPZ 0 0 0     

OPPIK 460 460 460 100   

OPD II 320 320 320 100   

IROP 4 267 3 400 1 597 47 Problém SC 1.2 

OPVVV  1 724 468 600 128 Pouze SC 1.2 

Celkem 9 685 5 940 3 031     

„Finanční realita“ ITI – Hradecko pardubická aglomerace 



5. Informace z jednání s řídícími orgány 

 OPVVV – 23. 1. 
 ITI – pouze SC 1.2: Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost 
 čerpání z PO3 podmíněno vznikem KAPů a MAPů (provazba na IROP SC 

2.4), ale rezervace prostředků pro ITI nebude 
 další jednání 25. 3.  

 

 OPŽP - 17.2.  
 potvrzení alokace 0,5 mld. pro ITI 
 nelze podpořit PO4 – zeleň, ALE bonifikace projektů, kt. budou ve Strategii 

(součást integrovaného projektu, ale bez vazby na finance ITI) 
 MŽP má k dispozici rezervy – přesná výše neupřesněna, pokud bude převis 

rozpočtu rozumný, MŽP možná poskytne další finance  
 možnost navýšení financí pro ITI v případě funkčnosti nástroje 
 MŽP chce mezi ITI zachovat soutěž nebo „něco na ten způsob“ 
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5. Informace z jednání s řídícími orgány 

 OPD – 19. 2.   
 financování projektů by nemělo být problém – pokrytí našich požadavků 

 
 IROP – 24.2.  

 konzultace konkrétních záměrů 
 SC 2.4 – zvlášť výzvy pro ITI a individuální projekty (podpora v OPVVV 

neznamená bonifikaci v IROPu) 
 podpořené aktivity – viz výše 

 
 OPPIK – 27.2.  

 OP připraven, dořešují se otázky zprostředkujících subjektů a využití 
finančních nástrojů 

 ITI ve specifických cílech dle NDÚD 
 ITI projekty soutěží s ostatními v rámci ČR 
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6. Informace o zprostředkujícím subjektu 

 
 
 

• Intenzivní řešení problematiky zprostředkujícího subjektu 
• MMR připravilo „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje“, včetně právní úpravy ITI 
• Návrh zákona bude zařazen na program jednání PS ČR 1. 4. 2015 
• V zákoně bude nutné přímo uvést jména statutárních měst, která budou vykonávat roli 

zprostředkujícího subjektu (Pardubice nebo Hradec Králové) 
 

Činnosti zprostředkujícího subjektu: 
• Nositel bude zajišťovat v samostatné působnosti zejména administrativní podporu pro činnost ŘV 

a personálně zajistí výkon funkce manažera ITI 
• V přenesené působnosti bude provádět výběr operací, který zahrnuje zejména hodnocení 

souladu předložených projektů s příslušnou strategií → kompletní rozsah činností je v současné 
době předmětem jednání 

• Z OPTP bude financována činnost  2-3 zaměstnanců magistrátu 
 

 MMR vyzvalo ŘV k projednání návrhu doporučení vedoucího města Hradecko-
 pardubické aglomerace.  
  

   Návrh Usnesení ŘV 3/2. 
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7. Informace o SEA 

• Tvorba Strategie ITI H-PA a posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) → 

dva procesy, které musí být sladěny  

• Dodatek ke smlouvě se společností EKOTOXA: prodloužení termínu 

vyhotovení díla 

• Postup prací: Průběžné zasílání připomínek ke koncepci z hlediska vlivů na 

ŽP a veřejné zdraví → Zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví vč. Natura 2000 → Návrh připomínek 

vyplývajících z vyhodnocení vlivů → Předložení návrhu koncepce vč. 

vyhodnocení na MŽP → Veřejné projednání koncepce a vyhodnocení vlivů 

→ Vydání stanoviska MŽP k návrhu koncepce 
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8. a) Statut PS horizontální:  Obecní spolupráce v aglomeraci 
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Složení: 

• Zástupci obcí s více než 5 tis. obyvateli 
• MAS 
• KHK, PK 
• Regionální rozvojové agentury – CIRI, RRA PK 

Úloha PS horizontální: 

• posuzovat míru dopadu věcného zaměření Strategie ITI na rozvoj celé MO, 
• navzájem se informovat o přípravách strategií a projektů, které by mohly ovlivnit 

realizaci Strategie a posuzovat jejich dopad na rozvoj metropolitní oblasti, 
• v případě navržených projektů, které mají významný dopad na rozvoj MO a 

odpovídají jejímu věcnému zaměření a geografickému vymezení postupovat 
věcně příslušným pracovním skupinám tyto projekty k posouzení, 

• spolupracovat při sledování indikátorů, 
• doporučovat ŘV ITI návrhy na změnu Strategie, 
• podílet se v rámci možností na propagaci aktivit realizovaných prostřednictvím ITI 

 

Návrh Usnesení ŘV 3/3. 



8. b) Tematičtí koordinátoři ITI 

PS1: Ing. Tomáš Kořínek 
e-mail: tomas.korinek@mmp.cz 
telefon: 466 859 453, 734 877 736 

PS2: Ing. Karolína Koupalová 
e-mail: karolina.koupalova@mmp.cz 
telefon: 466 859 167 

PS3: Mgr. Václav Víška, Ph.D. 
e-mail: vaclav.viska@uhk.cz 
telefon: 777 484 221 

PS4: Daniel Všetečka, MSc.  
e-mail: vsetecka@cirihk.cz 
telefon: 720 404 204 
 
Návrh Usnesení ŘV 3/4. 
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8. c) úprava složení pracovních skupin 
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• Členové PS1 a PS2:  

• Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 

• Krajská hospodářská komora Pardubického kraje  
 

• Stálý host PS1: 

• DSO Hradubická Labská - projektový manažer cyklostezek 
 

• Stálý host PS2: 

• Univerzita Pardubice - odborník na oblast ochrany životního prostředí 
 

• Stálý host PS3: 

• Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor regionálního rozvoje, grantů a 

dotací, oddělení evropských dotací  
 

• Stálý host v PS1, PS2, PS3 a PS4: 

• Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje  

 

Návrh Usnesení ŘV 3/5. 

 



9. Různé 
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• Webové stránky ITI 
 

• Termínovník: 
• 31. 3. nová verze Strategie → rozeslání k připomínkování  
• Do 13. 4. zasílání připomínek k textu Strategie 
• Jednání ŘV 6. 5. v Pardubicích 
• Jednání PS 1-4: 13. a 15. 4.  


