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Harmonogram jednání

1. Uvítání
2. Informace o manažerovi ITI 
3. Schválení Statutu Řídícího výboru a Jednacího řádu, složení ŘV
4. Volba předsedy Řídícího výboru ITI
5. Vypořádání připomínek k Strategii ITI
6. Informace o aktuálním vývoji ITI v ČR

 jednání s řídícími orgány (Plzeň)
 jednání s Evropskou komisí
 SEA hodnocení
 právní úprava ITI – zprostředkující subjekt

7. Seznámení s činností pracovních skupin ITI
 informace o tematických koordinátorech

7.   Schválení Jednacího řádu a Statutu pracovních skupin
8.   Připomínky ke složení pracovních skupin
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Manažer ITI 

odchod Mgr. Zdeňka Semoráda z MMP

 vedením Odboru rozvoje a strategie pověřen Mgr. 
Miroslav Janovský

 pověřený Nositeli ITI funkcí manažera ITI
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Schválení Statutu ŘV ITI, Jednacího řádu a složení ŘV

 viz tištěné podklady

Návrhy usnesení:

Řídící výbor ITI schvaluje předložený Statut Řídícího 
výboru.

Řídící výbor ITI schvaluje předložený Jednací řád 
Řídícího výboru.

Řídící výbor ITI schvaluje změnu textu Strategie ITI 
v části „POPIS ZPŮSOBU ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE ITI“.
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Volba předsedy Řídícího výboru ITI

Návrh usnesení: 

Řídící výbor ITI jmenuje MUDr. Zdeňka Finka, primátora 
statutárního města Hradec Králové, předsedou Řídícího 
výboru ITI.
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Vypořádání připomínek k Strategii ITI

Návrh usnesení: 

Řídící výbor ITI bere na vědomí informace o 
připomínkách k textu Strategie ITI a pověřuje Manažera 
ITI jejich vypořádáním.
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Novinky z řídících orgánů – MMR (IROP)

 předpoklad schválení IROPu do 3/2015; pomalejší OP by mohly být schváleny 6-7/2015
 potvrzení pravidla realizace projektů v režimu n+3 
 novinka: plánuje se vypsání výzev ještě před schválením OP – IROP se prý pokusí výzvy 

vypsat co nejdřív (x Plzeň) – 1. pol. r. 2015
 Plán udržitelné městské mobility – povinnost zpracovat pro aglomerace nad 150 tis. 

obyvatel (ve shodě s OPD)
 podporované památky

 památky na seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty  do tohoto 
Seznamu

 NKP a kulturní památky zapsané na Indikativním seznamu NKP
 nejvýznamnější muzea národního významu
 knihovny zřizované kraji
 revitalizace, ochrana a zpřístupnění památek a parků/zahrad; posílení ochrany, 

dlouhodobého uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání sbírkových a 
knihovních fondů

→ pro EK je to stále široké, MMR netuší, co se jim podaří prosadit
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Novinky z řídících orgánů – MMR (IROP)

15. 12. 2014 snaha MMR vyvěsit na web novou verzi 
IROPu

 snaha zapracování připomínek předjednat, aby se 
jednání více nezdržovalo, nicméně MMR očekává, že po 
1. opravě bude následovat další

 EK má následně 3 měsíce na to, aby se k připomínkám 
vyjádřila a MMR očekává, že tuto lhůtu plně využije
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Novinky z řídících orgánů – MŽP (OPŽP)

 OPŽP již poslán EK 
 MŽP chce vypisovat výzvy před podpisem OP
 ŘO chce zvýhodnit vysoce připravené projekty (např. s DUR, stavením 

povolením apod.)
 připravuje se plán výzev – měl by být do konce r. 2014 + rámcový plán do r. 

2018
 nová verze OP bude zveřejněna na webu OPŽP do konce prosince 2015
 veřejné osvětlení – na podnět EK z OPŽP odstraněno
 kofinancování bude ve výši 85 %
 1./2. čtvrtletí 2015 chtějí první výzvy
 Vlasák: dotaz na nevstřícnost vůči ITI, slib jen 500 mil. 
 z pohledu MŽP se ITI nekryjí s potřebami sektorových politik → 

proto chce MŽP dát prostor městům, které nejsou v ITI (např. zájem 
MŽP řešit protipovodňová opatření → ITI nespadají do map 
dotčených oblastí)

 pokud OPŽP zjistí, že naplníme aktivity a cíle, které byly stanovené, 
je po dohodě s EK ochotna objem financí navýšit
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Novinky z řídících orgánů – ostatní

 OPVVV 
 patrně neustoupí od zahrnutí aktivit ve školství do KAPů/MAPů, aby 

mohly být v ITI
 stále se hovoří pouze o možnosti aktivit v rámci SC 1.2: Zvýšení 

přínosů výzkumu pro společnost

 OPPIK – již zaslán EK

 všechny ŘO budou muset poskytnout seznam předběžných výzev 
do konce r. 2014 → povinnost  zveřejnění půl roku před 
vyhlášením
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Jednání s MMR v Plzni, zástupci EK v Praze

20. listopadu 2014 – jednání se zástupci MMR (Plzeň)
 interní oponentura Strategie ITI

12. prosince 2014 – setkání se zástupci Evropské 
komise (Praha)
 snaha vyvinout společný nátlak na ŘO
 představení zaměření strategií ITI v ČR
 občanská sdružení v pracovních skupinách
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SEA hodnocení Strategie ITI

 zadáno firmě EKOTOXA, s.r.o.

 v procesu zpracování – je dokončený návrh Oznámení 
koncepce

předpoklad prvního možného termínu dokončení: 
březen 2015
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Právní úprava ITI

diskuze na národní úrovni

prozatím není jasné – zprostředkující subjekt?
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Činnost pracovních skupin ITI

 proběhla 2 jednání tematických pracovních skupin + 1 jednání 
horizontální PS

 podrobnosti o činnosti: viz tištěné podklady (zápisy z jednání)
 v čele PS: tematický koordinátor
 organizačně vede pracovní skupinu

 odpovědný manažerovi ITI za slaďování spolupráce subjektů v území
souvisejících s daným tématem

 podílí se na vytváření partnerství mezi subjekty v rámci jednotlivých 
témat řešených ITI

 může s potenciálními žadateli konzultovat rozsah a obsahové 
zaměření projektového záměru tak, aby byl v co největším souladu s 
integrovanou strategií

 průběžně předává informace manažerovi ITI
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Tematičtí koordinátoři ITI

PS1: Ing. Tomáš Kořínek
e-mail: tomas.korinek@mmp.cz
telefon: 466 859 453, 605 148 947

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

PS3: Mgr. Vladimír Springer
e-mail: ike45@seznam.cz
telefon: 

PS4: Daniel Všetečka, MSc. 
e-mail: vsetecka@cirihk.cz
telefon: 720 404 204

15

mailto:tomas.korinek@mmp.cz
mailto:karolina.koupalova@mmp.cz
mailto:ike45@seznam.cz
mailto:vsetecka@cirihk.cz


Schválení nominovaných tematických koordinátorů 

návrh usnesení:

Řídící výbor ITI souhlasí s nominací tematických 
koordinátorů.
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Informace z dalších PS – typové projekty
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PS1: Doprava
 Inteligentní dopravní systém
 Přestupní terminály 
 Rozšíření trolejbusových tratí – DPMP, DPMHK
 Modernizace a ekologizace vozového parku MHD
 Cyklotrasy v aglomeraci
 Opatření pro zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy, včetně řešení bezbariérovosti
PS2: Životní prostředí
 Revitalizace funkčních a přírodních ploch
 Modernizace třídění a zpracování odpadů
 Modernizace spaloven zdravotnického odpadu
PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu
 Ideový záměr vzdělávání a profesní podpory pedagogů
 Gayerovy kasárna
 Vrbenského kasárna
 Automatické mlýny
PS4: VŠ a spolupráce škol a firem v oblasti VaV
 Hradubický inovační systém
 projekt Lékařské fakulty UK Hradec Králové – postdoktorandi

PS5: Obecní spolupráce v aglomeraci 
 členové PS5 budou prezentovat připravenost projektů napříč skupinami PS1 – PS4 (terminály, cyklotrasy, …)



Schválení Statutu a Jednací řádu PS; složení PS

návrhy usnesení: 

Řídící výbor ITI schvaluje předložený Statut pracovních 
skupin.

Řídící výbor ITI schvaluje předložený Jednací řád 
pracovních skupin.

Řídící výbor ITI schvaluje změnu textu Strategie ITI 
v části „PRACOVNÍ SKUPINY“
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