
33. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ 

AGLOMERACE

HRADEC KRÁLOVÉ
19. ČERVNA 2019



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Změna zastoupení v ŘV ITI 
3) Výstupy korespondenčního hlasování – 31. a 32. jednání 
4) Žádosti o podstatnou změnu integrovaných projektů
5) Projednávání projektového záměru předloženého do výzvy nositele č. 53, který byl 

vrácen ŘV ITI jeho předkladateli k dopracování, z hlediska souladu se Strategií ITI 
6) Projednávání projektových záměrů předložených do výzev nositele č. 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 63, 64 doporučených pracovními skupinami k projednání v ŘV ITI 
7) Plnění Strategie ITI 
8) Harmonogramy výzev nositele ITI pro rok 2019
9) Informace z řídicích orgánů operačních programů
10) Příprava dalšího programového období 
11) Revize Strategie ITI
12) Diskuze



2. ZMĚNA ZASTOUPENÍ V ŘV ITI

• nový náhradník za Univerzitu Hradec Králové
• Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 31. JEDNÁNÍ

• probíhalo ve dnech 14. 5. – 17. 5. 2019
• potřeba projednání podstatné změny integrovaného projektu „Pardubice, Opočínek –

kanalizace“
• snížení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru 42201 – Délka vybudovaných 

kanalizací (km) z původní hodnoty 1,86 km na 1,449 km
• uvedená změna byla dle informací od žadatele vyžádána Státním fondem 

životního prostředí v průběhu hodnocení žádosti o dotaci

• přijato usnesení:
USNESENÍ ŘV ITI 31/1:
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu
integrovaného projektu týkající se projektu „Pardubice, Opočínek – kanalizace“, která
byla předložena dne 14. 5. 2019.
PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO

pozn. hlasování se neúčastnili zástupci statutárního města Pardubice M. Charvát, M.
Čada a T. Pelikán z důvodu střetu zájmů



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 32. JEDNÁNÍ

• probíhalo ve dnech 17. 5. – 21. 5. 2019
• potřeba projednání PZ předložených do výzev nositele ITI č. 51 a 62

• přijata usnesení: 
USNESENÍ ŘV ITI 32/1:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 51 (Ekologická
veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) III) projednal předložený
projektový záměr „Modernizace měnírny Nový Hradec Králové“ 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“.
PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
SCHVÁLENO

pozn. hlasování se zdrželi zástupci statutárního města Hradec Králové A.
Hrabálek a K. Vít, zástupce Dopravního podniku města Hradec Králové Z.
Abraham nehlasoval z důvodu střetu zájmů



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 32. JEDNÁNÍ

USNESENÍ ŘV ITI 32/4:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 62 (Ekologická
veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) IV) projednal předložený
projektový záměr „Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní nádraží“ 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“.
PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO

pozn. hlasování se neúčastnili zástupci statutárního města Pardubice M.
Charvát a M. Čada a zástupce Dopravního podniku města Pardubic T. Pelikán z
důvodu střetu zájmů



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 32. JEDNÁNÍ

USNESENÍ ŘV ITI 32/2:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 62 (Ekologická
veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) IV) projednal předložený
projektový záměr „Trolejbusová trať a měnírna 6 Plačice“ 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“.
PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
SCHVÁLENO

pozn. hlasování se zdrželi zástupci statutárního města Hradec Králové A.
Hrabálek a K. Vít, zástupce Dopravního podniku města Hradec Králové Z.
Abraham nehlasoval z důvodu střetu zájmů

Dopravní podnik města Hradec Králové dne 22. 5. 2019 nositeli ITI písemně
oznámil stažení tohoto projektového záměru.



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 32. JEDNÁNÍ

USNESENÍ ŘV ITI 32/3:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 62 (Ekologická
veřejná doprava (Infrastruktura veřejné hromadné dopravy) IV) projednal předložený
projektový záměr „Měnírna 6 Plačice“ 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“.
PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
SCHVÁLENO

pozn. hlasování se zdrželi zástupci statutárního města Hradec Králové A.
Hrabálek a K. Vít, zástupce Dopravního podniku města Hradec Králové Z.
Abraham nehlasoval z důvodu střetu zájmů



4. 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.

V období od 18. 4. 2019 byly schváleny 3 změny projektů (úprava finančních plánů).



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: 

• úprava finančního plánu – snížení čerpání v roce 2019, zvýšení čerpání v 
roce 2020

2. Žadatel: RETIA, a.s.
Projekt s názvem: Radarový systém pro detekci pozemních a LSS vzdušných cílů

Změny: 
• úprava finančního plánu – snížení čerpání v roce 2019, zvýšení čerpání v 

roce 2020



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

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

Změny: 

• úprava finančního plánu – snížení čerpání v roce 2019, zvýšení čerpání v 
roce 2020



USNESENÍ ŘV ITI 33/1:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace bere na vědomí žádosti o podstatné

změny integrovaných projektů, které byly v období od 18. 4. 2019 do 19. 6. 2019

schváleny manažerem ITI.



Předložená změna, která vyžaduje schválení ze strany ŘV ITI:

Žadatel: Hradubická labská
Projekt s názvem: Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – trasa přes 
slepé rameno

Navrhované změny:

- předpokládaný termín ukončení realizace projektu z 05/2019 na 07/2019

Důvodem je odstranění vad a nedodělků před kompletním dokončením díla.
Navrhovaná změna nemá vliv na plnění Strategie ITI, neboť závěrečná žádost o platbu stále 
čerpáním spadá do roku 2019.

USNESENÍ ŘV ITI 33/2:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje změnu finančního plánu projektu

Hradubické labské s názvem „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku –

trasa přes slepé rameno“, která byla předložena nositeli ITI dne 24. 5. 2019.



Předložená změna, která vyžaduje schválení ze strany ŘV ITI:

Žadatel: statutární město Hradec Králové
Projekt s názvem: Revitalizace budovy Muzea východních Čech

Navrhované změny:

- předpokládaný termín ukončení realizace projektu z 09/2019 na 12/2020

Důvodem je skutečnost, že na část projektu Expozice se nepodařilo vysoutěžit žádného 
dodavatele. 
Navrhovaná změna má vliv na plnění Strategie ITI, neboť sníží čerpání v roce 2019 o 15,5 mil. Kč.

USNESENÍ ŘV ITI 33/3:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje změnu finančního plánu projektu

statutárního města Hradec Králové s názvem „Revitalizace budovy Muzea východních Čech“,

která byla předložena nositeli ITI dne 7. 6. 2019.



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.



5. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 
PŘEDLOŽENÉHO DO VÝZVY NOSITELE Č. 53, KTERÝ BYL 
VRÁCEN ŘV ITI JEHO PŘEDKLADATELI 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 Č. 53 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE –
APLIKACE II

Číslo výzvy ŘO 01_19_275
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP 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
Druh výzvy Kolová

Min. a max. výše dotace 1 – 41 mil. Kč (70 %)
Alokace výzvy ERDF 123 000 000 Kč 

Požadavek na účinnou spolupráci



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 

Cílové území: Území ITI Hradecko-pardubické aglomerace dle Přílohy č. 8 Seznam obcí.
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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ZACÍLENÍ PODPORY

Oprávněný žadatel

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;

Projekt v této výzvě musí naplnit následující indikátor:

21610 Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu
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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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VÝZVA NOSITELE ITI Č. 53: PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE – APLIKACE II

Nové a pokročilé metody hodnocení chemických látek
(18 102 500 Kč)

Datum předložení doplněného projektového záměru: 7. 5. 2019
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
3. 4. 2019

Odůvodnění
Vyjádření PS 
12. 6. 2019

Odůvodnění

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 splňuje formální náležitosti 
(např. podepsáno statutárním zástupcem 
předkladatele, datum podpisu, vyplněny 

všechny náležitosti PZ dle osnovy)

Zápis z jednání 
PS4, projektový 

záměr
DOPRACOVÁNÍ

Projektový 
záměr nebyl 

před 
předložením do 
výzvy nositele 

ITI prezentován 
na PS4 ITI.

Nesoulad v 
bodu 7 PZ: 

Plátce DPH ano 
vs. nezpůsobilé 

výdaje 0 Kč.

ANO

Projektový 
záměr již byl 

představen na 
PS4 ITI.

Nesoulad v PZ 
byl odstraněn, 

nezpůsobilé 
výdaje byly 
navýšeny.



USNESENÍ PS4 19/1: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje“
(PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 53 (Podnikový výzkum, vývoj a inovace - Aplikace
II), projednala předložený projektový záměr „Nové a pokročilé metody hodnocení
chemických látek“ 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 „Nové a pokročilé metody hodnocení chemických látek“ 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.



USNESENÍ ŘV ITI 33/4:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 53 (Podnikový
výzkum, vývoj a inovace - Aplikace II) projednal předložený projektový záměr „Nové a
pokročilé metody hodnocení chemických látek“ 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“.



5. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 
PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE Č. 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 63, 64 DOPORUČENÝCH PRACOVNÍMI 
SKUPINAMI K PROJEDNÁNÍ V ŘV ITI 



VÝZVA NOSITELE Č. 56 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA - BEZPEČNOST 
DOPRAVY

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 56.
Opatření int. strategie 1.1.4 Nemotorová doprava
Podopatření int. strategie 1.1.4.A Nemotorová doprava
Druh výzvy Kolová

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 12 000 000,00 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



VÝZVA NOSITELE Č. 56 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA - BEZPEČNOST 
DOPRAVY

ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
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, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., jedná-li se
o obchodní společnosti
- EFRR 85 %
- státní rozpočet 0 %



VÝZVA NOSITELE Č. 56 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA - BEZPEČNOST 
DOPRAVY

PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a
místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I.,
II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k
zastávkám veřejné hromadné dopravy

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes
silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu,
přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících
na bezbariérové komunikace pro pěší

• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy
(bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze,
veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 56

• Vybudování chodníku v ulici Spojovací – 10 200 000 Kč (dotace EU)

• celkem: 10 200 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 12 000 000 Kč (dotace EU)

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

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 1.1.4.A: 81 797 215,51 Kč

• souhrnná výše požadované dotace PZ v rámci výzev 56 a 57 (podopatření 1.1.4.A): 
19 479 647,23 Kč 



USNESENÍ PS1 22/1:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 56 (Nemotorová doprava - Bezpečnost 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 „Vybudování chodníku v ulici Spojovací“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/5:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 56 (Nemotorová doprava
- Bezpečnost dopravy) projednal předložený projektový záměr „Vybudování chodníku
v ulici Spojovací“ 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. 57 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA – CYKLODOPRAVA 
VI

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 57.
Opatření int. strategie 1.1.4 Nemotorová doprava
Podopatření int. strategie 1.1.4.A Nemotorová doprava
Druh výzvy Kolová

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 10 000 000,00 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



VÝZVA NOSITELE Č. 57 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA –
CYKLODOPRAVA VI

ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a 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 %



VÝZVA NOSITELE Č. 57 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA – CYKLODOPRAVA 
VI

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



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 57

• Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“ 
– 5 100 000 Kč (dotace EU)

• Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes - 4 179 647,23 (dotace EU)

• celkem: 9 279 647,23 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 10 000 000 Kč (dotace EU)

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

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 1.1.4.A: 81 797 215,51 Kč

• souhrnná výše požadované dotace PZ v rámci výzev 56 a 57 (podopatření 1.1.4.A): 
19 479 647,23 Kč 



USNESENÍ PS1 22/2:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 57 (Nemotorová doprava - Cyklodoprava VI) 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 „Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního
stadionu a trasy na „Hučák“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/6:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 57
(Nemotorová doprava - Cyklodoprava VI) projednal předložený projektový záměr
„Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na
„Hučák“ 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 33/6 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS1 v souladu s výzvou nositele č. 57.



USNESENÍ PS1 22/3:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 57 (Nemotorová doprava - Cyklodoprava VI) 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 „Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/7:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 57
(Nemotorová doprava - Cyklodoprava VI) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes“ 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 33/7 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS1 v souladu s výzvou nositele č. 57.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 58 – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KRÁLOVÉHRADECKÁ ČÁST AGLOMERACE III

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 58.
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 2.5.2019 – 23.5.2019
Min. a max. výše CZV projektu 1 000 000 – 11 764 705,88 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.

• 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, budování bezbariérovosti škol.
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DALŠÍ SPECIFIKA VÝZVY

• žadatel v popisu projektu popíše plánovanou spolupráci s Centrálními
polytechnickými dílnami v době udržitelnosti

• minimální požadavky na spolupráci žadatele s CPD v aglomeraci:
• 1) dle požadované výše dotace z EU – 200 000,- Kč = 1 návštěva/školní rok)
• 2) dle počtu tříd druhého stupně ZŠ – min počet návštěv na 1 třídu jsou 2

návštěvy

• budou posuzovány oba způsoby výpočtu a bude použit ten, u kterého
vyjde počet návštěv nižší

• minimální rozsah spolupráce – 10 návštěv za školní rok
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 58

• Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – 4 723 871,60 Kč (dotace EU)

• celkem: 4 723 871,60 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 30 000 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.1.1: 626 300 000 Kč

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.1.1.A: 278 096 801,05 Kč

45
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Usnesení PS3 22/1: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 58
(Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace III)
projednala předložený projektový záměr „Modernizace infrastruktury v ZŠ
Plotiště“ 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 „Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/8:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 58 (Infrastruktura
základních škol – královéhradecká část aglomerace III) projednal předložený
projektový záměr „Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště“ 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. 59 – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PARDUBICKÁ ČÁST AGLOMERACE III

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 59.
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 2.5.2019 – 23.5.2019
Min. a max. výše CZV projektu 1 000 000 – 11 764 705,88 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.

• 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, budování bezbariérovosti škol.
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DALŠÍ SPECIFIKA VÝZVY

• žadatel v popisu projektu popíše plánovanou spolupráci s Centrálními
polytechnickými dílnami v době udržitelnosti

• minimální požadavky na spolupráci žadatele s CPD v aglomeraci:
• 1) dle požadované výše dotace z EU – 200 000,- Kč = 1 návštěva/školní rok)
• 2) dle počtu tříd druhého stupně ZŠ – min počet návštěv na 1 třídu jsou 2

návštěvy

• budou posuzovány oba způsoby výpočtu a bude použit ten, u kterého
vyjde počet návštěv nižší

• minimální rozsah spolupráce – 10 návštěv za školní rok
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 59

• Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí – 10 000 000 Kč 
(dotace EU)

• Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Dubina – 10 000 000 Kč (dotace EU)

• Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla – 10 000 000 Kč (dotace EU)

• ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně vybudování bezbariérovosti školy – 10 000 
000 Kč (dotace EU)

• celkem: 40 000 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 30 000 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.1.1: 626 300 000 Kč

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.1.1.A: 278 096 801,05 Kč
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Usnesení PS3 22/2: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 59
(Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace III) projednala
předložený projektový záměr „Rekonstrukce odborných učeben na Základní
škole Benešovo náměstí“ 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 „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole
Benešovo náměstí“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/9:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 59 (Infrastruktura
základních škol – pardubická část aglomerace III) projednal předložený projektový
záměr „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí“ 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 PS3 22/3: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 59
(Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace III) projednala
předložený projektový záměr „Rekonstrukce odborných učeben na Základní
škole Dubina“ 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 „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole
Dubina“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/10:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 59 (Infrastruktura
základních škol – pardubická část aglomerace III) projednal předložený projektový
záměr „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Dubina“ 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 PS3 22/4: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 59
(Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace III) projednala
předložený projektový záměr „Rekonstrukce odborných učeben na Základní
škole Josefa Ressla“ 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 „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole
Josefa Ressla“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/11:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 59 (Infrastruktura
základních škol – pardubická část aglomerace III) projednal předložený projektový
záměr „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla“ 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 PS3 22/5: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 59
(Infrastruktura základních škol – pardubická část aglomerace III) 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/12:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 59 (Infrastruktura
základních škol – pardubická část aglomerace III) 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. 60 – INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, 
NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

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 60.
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 2.5.2019 – 23.5.2019
Min. a max. výše CZV projektu nebyla stanovena
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Území vymezené ve Strategii ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale
místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve,
církevní organizace, OSS, příspěvkové organizace OSS, školy a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

• 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).

• Projektové záměry musí být v souladu s MAP nebo s KAP.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury, přístavby,
nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání;

• 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.
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 60

• Centrální polytechnické dílny – 114 996 500 Kč (dotace EU)

• celkem: 114 996 500 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 115 000 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.1.1: 626 300 000 Kč

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.1.1.A: 278 096 801,05 Kč
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Usnesení PS3 22/6: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 60 (Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání) projednala předložený projektový záměr „Centrální polytechnické dílny“ 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 „Centrální polytechnické dílny“ 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 PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



Projekt: Vybudování CPD
celkové výdaje: 182,8 mil. Kč
dotace EU: 114,99 mil. Kč
žadatel: město Pardubice
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• Areál – viz prezentace na poradu ředitelů 



USNESENÍ  ŘV ITI 33/13:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 60
(Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) projednala
předložený projektový záměr „Centrální polytechnické dílny“ a posoudila 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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 33/13 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 60.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 61 – PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY
– PAMÁTKY VI

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 61.
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 2.5.2019 – 23.5.2019

Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena
maximální výše nebyla stanovena

70



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Území vymezené ve Strategii integrované územní
investice Hradecko-pardubické aglomerace, přičemž
rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace.

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.
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DALŠÍ SPECIFIKA VÝZVY

Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty následujících indikátorů:
9 05 01 – Počet revitalizovaných památkových objektů – 1
9 10 05 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a
přírodních památek – 1 000

Spolupráce s projekty realizovanými v areálu Gočárových mlýnů:
Žadatel, který předkládá projektový záměr do výzvy ITI Hradecko-pardubické
aglomerace s místem realizace v areálu Gočárových mlýnů, konkrétně v
katastrálním území Pardubice, parcelní č.: stavební 1617/2, st. 1617/3, poz. 5206,
p. 5262, poz. 520/4, poz. 520/6, st. 7416 (dále jen Areál Gočárových mlýnů): uvede
v části Popis projektu způsob, jak bude v době udržitelnosti projektu
spolupracovat s dalšími projekty v Areálu Gočárových mlýnů, které, dle zápisů
z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace, plánují žadatelé předložit
do výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 61

• Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – 20 060 000 Kč (dotace EU)

• Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii – 245 000 000 Kč 
(dotace EU)

• Galerie města Pardubic – 17 000 000 Kč (dotace EU)

• Automatické mlýny – silo a parter – 69 997 500 Kč (dotace EU) 

• Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí – 60 000 000,60 Kč (dotace EU) 

• celkem: 412 057 500,60 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 278 096 801,05 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.3.1: 916 660 000 Kč

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 2.3.1.A: 278 096 801,05 Kč 

• projekty nad alokací výzvy o 133 960 699,55 Kč
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 61

• celková alokace předložených projektových záměrů je ve výši 412 057 500,60 Kč 
(dotace EU), což přesahuje volnou alokaci a podopatření Strategie ITI o 133 960 
699,55 Kč

• všechny předložené projektové záměry jsou v souladu s kritériem č. 12 „Projekt 
je v souladu s minimální a maximální výši celkových výdajů/celkových 
způsobilých výdajů, pokud byly limity uvedeny ve výzvě nositele integrované 
strategie“ 

• vzhledem ke kritériím Zprostředkujícího subjektu ITI nemůže dojít ke schválení 
projektové žádosti nad alokaci výzvy/podopatření Strategie ITI

• nositel ITI navíc stále jedná s řídicím orgánem IROP o navýšení alokace pro SC 
3.1, která může být navýšena i v průběhu hodnocení projektů na ZS ITI/CRR
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Usnesení PS3 22/7: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VI) projednala předložený projektový
záměr „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ 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 „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ 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.







USNESENÍ  ŘV ITI 33/14:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 61 (Paměťové instituce a
kulturní památky – Památky VI) projednal předložený projektový záměr
„Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ 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 PS3 22/8: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VI)
projednala předložený projektový záměr „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro
krajskou galerii“ 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 „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“
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 PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.
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• nositel ITI při interní kontrole zjistil, že projektový záměr „Obnova 
Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“ nesplňuje další 
kritérium ŘV ITI: 

1) Potřebnost realizace je odůvodněná - žadatel v části „podporované aktivity“
chybně zvolil aktivitu „Revitalizace a zatraktivnění národních kulturních památek
k 1. 1. 2014“, ačkoliv správně je „Revitalizace a zatraktivnění památek
evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014“,
protože Automatické mlýny se NKP staly dle nařízení vlády ČR č. 106/2014 Sb. dne
28. 5. 2014.



Projekt : Rekonstrukce pro Východočeskou galerii
celkové výdaje: 299 mil. Kč
dotace EU: 245 mil. Kč
žadatel: Pardubický kraj











USNESENÍ  ŘV ITI 33/15:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VI) projednala předložený projektový záměr
„Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“ a posoudila
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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 33/15 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 61.
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Usnesení PS3 22/9: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VI)
projednala předložený projektový záměr „Galerie města Pardubic“ 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 „Galerie města Pardubic“ 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 PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



Projekt IV: Vybudování 
GAMPA

celkové výdaje: 54,5 mil. Kč
dotace EU: 17 mil. Kč
žadatel: město Pardubice
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USNESENÍ  ŘV ITI 33/16:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VI) projednala předložený projektový záměr
„Galerie města Pardubic“ a posoudila 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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 33/16 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 61.
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Usnesení PS3 22/10: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VI)
projednala předložený projektový záměr „Automatické mlýny – silo a parter“ 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 „Automatické mlýny – silo a parter“ 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 PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



Projekt: Vybudování expozice Gočárova muzea v silu              
a veřejných prostranství na území NKP

celkové výdaje: 85,57 mil. Kč
dotace EU: 70 mil. Kč
žadatel: manželé Smetanovi



• Areál – viz prezentace na poradu ředitelů 





USNESENÍ  ŘV ITI 33/17:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VI) projednala předložený projektový záměr
„Automatické mlýny – silo a parter“ a posoudila 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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 33/17 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 61.
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Usnesení PS3 22/11: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 61 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VI) projednala předložený projektový
záměr „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“ 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 „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/18:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 61 (Paměťové instituce a
kulturní památky – Památky VI) projednal předložený projektový záměr „Kunětická
hora – divadlo na hradě i v podhradí“ 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. 63 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ 
PODNIKŮ – SLUŽBY INFRASTRUKTURY A/B/C/D

Číslo výzvy ŘO IROP 01_19_288, 01_19_287, 01_19_286, 01_19_285 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v 

MSP

Číslo výzvy nositele ITI 63.
Opatření int. strategie 2.2.2.A Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků
Podopatření int. strategie 2.2.2.A Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků

Příjem projekt. záměrů do PS4 2.5.2019 – 23.5.2019

Alokace výzvy ERDF 58 500 000 Kč
Min. a max. výše CZV projektu 1 – 15 mil. Kč (A), 1 – 58,5 mil. Kč (B, C, D)
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace

Cílové území: Území ITI Hradecko-pardubické aglomerace dle Přílohy č. 8 Seznam
obcí. 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.

Oprávněný žadatel
b) je municipalitou, nebo
c) je výzkumnou organizací nebo výzkumnou infrastrukturou.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• A) Poskytování služeb inovačním podnikům – MSP

• B) Provozování inovační infrastruktury - pouze v režimu de minimis.

• C) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a 
zlepšení kapacit pro

• společné využívání technologií.

• D) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude 
prokázán nedostatek

• vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.
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SPECIFIKA VÝZVY

Projekt jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním jiným inovačním
centrem v rámci aglomerace, který realizoval projekt v OPPIK ITI Služby
infrastruktury nebo plánoval tuto realizaci (tzn. představil projektový
záměr na PS4 ITI).

104



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 63

• Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP – 2 500 000 Kč 
(dotace EU)

• Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK - 16 500 
000 Kč (dotace EU)

• celkem: 19 000 000,00 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 58 500 000,00 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.2.2: 58 500 000 Kč

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.2.A: 58 500 000,00 Kč 
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Usnesení PS4 19/2: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje“
(PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 63 (Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků -
Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D), projednala předložený projektový záměr
„Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP“ 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 „Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-PINK pro MSP“
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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/19:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 63 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků - Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D) projednal
předložený projektový záměr „Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-
PINK pro MSP“ 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 19/3: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje“
(PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 63 (Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků -
Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D), projednala předložený projektový záměr
„Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK“ 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 „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-
PINK“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/20:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 63 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků - Služby infrastruktury - aktivita A, B, C, D) projednal
předložený projektový záměr „Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372
pro umístění P-PINK“ 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. 64 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ 
PODNIKŮ – NEMOVITOSTI IV

Číslo výzvy ŘO IROP 01_19_295
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v 

MSP

Číslo výzvy nositele ITI 64.
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 15.5.2019 – 5.6.2019

Alokace výzvy ERDF 61 000 000 Kč
Min. a max. výše CZV projektu 1 – 50 mil. Kč (MP 45 %, SP 35 %)
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 

Cílové území: Území ITI Hradecko-pardubické aglomerace dle Přílohy č. 8 Seznam 
obcí. 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. 

Oprávněný žadatel
je malým a středním podnikem podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv
výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu
brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v
seznamu podporovaných CZ-NACE.
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 64

• Konstrukční pracoviště JHV - ENGINEERING s.r.o. – 11 879 135 Kč (dotace EU)

• Rekonstrukce haly NPK Rybitví - 14 283 000 Kč (dotace EU)

• Rekonstrukce areálu Jeníkovice, p.č. 54/1 - 24 241 500 Kč (dotace EU)

• celkem: 50 403 635,00 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 61 000 000,00 Kč (dotace EU)

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.C: 79 885 960,00 Kč 
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Usnesení PS4 19/4: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 64 (Infrastruktura a služby pro rozvoj
podniků - Nemovitosti IV), projednala předložený projektový záměr „Konstrukční
pracoviště JHV - ENGINEERING 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 „Konstrukční pracoviště JHV - ENGINEERING s.r.o.“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/21:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 64 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti IV) projednal předložený projektový záměr
„Konstrukční pracoviště JHV - ENGINEERING 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 vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS4 19/5: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje“
(PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 64 (Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků -
Nemovitosti IV), projednala předložený projektový záměr „Rekonstrukce haly NPK
Rybitví“ 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 „Rekonstrukce haly NPK Rybitví“ 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.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/22:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 64 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti IV) projednal předložený projektový záměr
„Rekonstrukce haly NPK Rybitví“ 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 19/6: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 64 (Infrastruktura a služby pro rozvoj
podniků - Nemovitosti IV), projednala předložený projektový záměr „Rekonstrukce
areálu Jeníkovice, p.č. 54/1“ 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 „Rekonstrukce areálu Jeníkovice, p.č. 54/1“ nesplňuje kritérium č.
9 ŘV ITI 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) .
Na základě výše uvedeného PS4 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS4 a ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 33/23:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 64 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti IV) projednal předložený projektový záměr
„Rekonstrukce areálu Jeníkovice, p.č. 54/1“ 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 33/23 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 64.



SOUHRN SCHVÁLENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 19. 6. 2019

Celkem schváleno 13 PZ za 198 248 507 Kč dotačních

• IROP SC 1.2 schválen 1 PZ za 10 200 000 Kč dotačních

• IROP SC 2.4 schváleno 5 PZ za 44 723 872 Kč dotačních

• IROP SC 3.1 schváleny 2 PZ za 80 060 000 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.1 schválen 1 PZ za 18 102 500 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.2 schváleny 2 PZ za 19 000 000 Kč dotačních

• OPPIK SC 2.3 schváleny 2 PZ za 26 162 135 Kč dotačních



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 19. 6. 2019

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

(Kč)

Nové a pokročilé metody
hodnocení chemických látek

53. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - APLIKACE II

Výzkumný ústav 
organických syntéz 

a.s.
32 500 000,00 32 500 000,00 18 102 500,00

Vybudování chodníku v ulici 
Spojovací

56. Nemotorová doprava -
Bezpečnost dopravy

statutární město 
Hradec Králové

12 000 000,00 12 000 000,00 10 200 000,00

Modernizace infrastruktury v ZŠ 
Plotiště

58.  Infrastruktura základních škol –
královéhradecká část aglomerace

statutární město 
Hradec Králové

5 557 496,00 5 557 496,00 4 723 871,60

Rekonstrukce odborných učeben
na Základní škole Josefa Ressla

59.  Infrastruktura základních škol –
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

29 055 693,70 11 764 705,88 10 000 000,00

Rekonstrukce odborných učeben na 
Základní škole Benešovo náměstí

59.  Infrastruktura základních škol –
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

23 840 412,20 11 764 705,88 10 000 000,00

Rekonstrukce odborných učeben
na Základní škole Dubina

59.  Infrastruktura základních škol –
pardubická část aglomerace

statutární město 
Pardubice

44 061 283,64 11 764 705,88 10 000 000,00

ZŠ Klas – Vybudování odborných 
učeben včetně vybudování 

bezbariérovosti školy

59.  Infrastruktura základních škol –
pardubická část aglomerace

Základní škola a 
mateřská škola KLAS 

s.r.o.
15 545 813,91 11 764 705,88 10 000 000,00



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 19. 6. 2019

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

(Kč)

Rekonstrukce a modernizace 
Památníku Zámeček

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

statutární město 
Pardubice

26 620 000,00 23 600 000,00 20 060 000,00

Kunětická hora - divadlo na hradě
i v podhradí

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Národní památkový 
ústav

70 788 236,00 70 588 236,00 60 000 000,60

Zvýšení kvality a rozšíření 
poskytovaných služeb P-PINK pro 

MSP
63. Služby infrastruktury

Pardubický 
podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

5 000 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00

Revitalizace objektu na Jana Palacha 
čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK

63. Služby infrastruktury
Pardubický 

podnikatelský 
inkubátor, z.ú.

33 000 000,00 33 000 000,00 16 500 000,00

Konstrukční pracoviště JHV –
ENGINEERING s.r.o.

64. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků - Nemovitosti IV

JHV - ENGINEERING 
s.r.o.

41 067 869,00 33 940 386,00 11 879 135,10

Rekonstrukce haly NPK Rybitví
64. Infrastruktura a služby pro 

rozvoj podniků - Nemovitosti IV
SK - EKO Pardubice

s. r. o.
38 405 400,00 31 740 000,00 14 283 000,00



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 19. 6. 2019

Celkem vráceno k dopracování 7 PZ za 480 515 147 Kč dotačních

• IROP SC 1.2 vráceny k dopracování 2 PZ za 9 279 647 Kč dotačních

• IROP SC 2.4 vrácen k dopracování 1 PZ za 114 996 500 Kč dotačních

• IROP SC 3.1 vráceny k dopracování 3 PZ za 331 997 500 Kč dotačních

• OPPIK SC 2.3 vrácen k dopracování 1 PZ za 24 241 500 Kč dotačních



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 19. 6. 2019

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

(Kč)

Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy 

na „Hučák“

57. Nemotorová doprava -
Cyklodoprava VI

statutární město 
Hradec Králové

14 300 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00

Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes
57. Nemotorová doprava -

Cyklodoprava VI
statutární město 

Pardubice
5 128 982,03 4 917 232,03 4 179 647,23

Centrální polytechnické dílny
60. Infrastruktura pro neformální, 
zájmové a celoživotní vzdělávání

statutární město 
Pardubice

182 800 000,00 135 290 000,00 114 996 500,00

Automatické mlýny - silo a parter
61. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500,00 82 350 000,00 69 997 500,00

Galerie města Pardubic
61. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
statutární město 

Pardubice
54 500 000,00 20 000 000,00 17 000 000,00

Obnova Winternitzových 
automatických mlýnů pro krajskou 

galerii

61. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Pardubický kraj 299 000 000,00 288 235 294,12 245 000 000,00

Rekonstrukce areálu Jeníkovice,
p.č. 54/1

64. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků - Nemovitosti IV

VIBROM spol. s.r.o. 65 182 700,00 53 870 000,00 24 241 500,00



7. PLNĚNÍ STRATEGIE ITI



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 

• Vyhlášeno a ukončeno 64 výzev nositele ITI v celkové sumě 4 828 533 616 Kč

• Vyjádření ŘV ITI získalo 139 projektových záměrů v částce 3 377 846 767 Kč

• z toho 3 projektové záměry v částce 47 875 060 Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI (bez
možnosti úspěšně podat plnou žádost)

• 116 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU
2 672 983 508 Kč

• aktuálně vráceno k dopracování 7 PZ za 480 515 147 Kč dotačních

• Vyhlášeno 34 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 2 682 593 981 Kč
(ukončeno 21 výzev ZS ITI, 13 výzev probíhá)

• K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 95 projektů v celkové částce 2 213 684 733 Kč

• 82 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v
částce 2 002 665 061 Kč

• 69 projektů v částce 1 350 980 086 Kč má vydaný právní akt

• 30 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 327 221 781 Kč

• 24 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 259 208 912 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

2 157 360 000

3 717 640 000

2.4 626 300 000

3.1 916 660 000

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

1.1 321 614 040

460 000 000

1.2 58 500 000

2.1 0

2.3 79 885 960

2.4 0



ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC
Projekty s rozhodnutím ŘV ITI

- kladným; 
- záporným s možností předložení do výzvy ZS ITI

Projekty vrácené ŘV ITI k dopracování

IROP

1.2 536 985 475

1 999 798 314

3 329 971 707

9 279 647

456 273 647

480 515 147

2.4 554 460 297 114 996 500

3.1 908 352 543 331 997 500

OPD
1.4 180 876 249

494 796 429
0

0
2.3 313 920 180 0

OPŽP
1.1 10 800 000

10 800 000
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 220 431 400

311 097 664

0

24 241 500

1.2 21 500 000 0

2.1 0 0

2.3 64 276 264 24 241 500

2.4 4 890 000 0



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 Vyjádřením ŘV, ale ještě 
nepředložené na ZS/ŘO

IROP

1.2 60 010 000

233 572 430

257 810 033

163 480 210

288 264 082

753 059 017

2.4 4 313 439 44 723 872

3.1 169 248 991 80 060 001

OPD
1.4 0

0
0

303 567 500
2.3 0 303 567 500

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 6 750 000

24 237 603

116 065 300

161 227 435

1.2 2 500 000 19 000 000

2.1 0 0

2.3 14 987 603 26 162 135

2.4 0 0



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

1.2 301 615 554

1 411 139 111

2 213 684 733

237 440 554
1 330 394 

212

2 002 665 061

224 555 121

876 519 444

1 350 980 086

2.4 470 855 570 454 285 671 397 650 137

3.1 638 667 986 638 667 986 254 314 187

OPD
1.4 166 324 272

176 676 951
50 448 022

50 448 022
36 580 345

36 580 345
2.3 10 352 680 0 0

OPŽP
1.1 10 800 000

10 800 000
10 800 000

10 800 000
0

0
1.2 0 0 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 513 479 301 513 479 301 390 132 847 390 132 847

OPPIK

1.1 74 417 002

101 589 370

74 417 002

97 543 527

29 577 818

47 747 450

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 23 126 525 23 126 525 18 169 632

2.4 4 045 844 0 0



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC Fyzicky ukončené projekty Projekt finančně ukončen ze strany ŘO

IROP

1.2 128 621 792

290 641 436

327 221 781

128 621 792

259 208 912

259 208 912

2.4 152 488 840 130 587 120

3.1 9 530 803 0

OPD
1.4 36 580 345

36 580 345
0

0
2.3 0 0

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 0

0

0

0

1.2 0 0

2.1 0 0

2.3 0 0

2.4 0 0



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (ČERVEN 2019)

OP
Alokace cekem v 

SITI (OP)

Projekty s 
rozhodnutím ŘV ITI 
(s možností podání 

úspěšné plné 
žádosti)

Projekty předložené 
k hodnocení na ZS 

ITI/ŘO

Projekty splnily při 
hodnocení ZS ITI/ŘO 
formální náležitosti a 

podmínky 
přijatelnosti

Projekty s vydaným 
právním aktem

IROP 2 157 360 000 1 999 798 314 1 411 139 111 1 330 394 212 876 519 444

OPD 486 330 000 494 796 429 176 676 951 50 448 022 36 580 345

OPŽP 200 000 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 0

OPVVV 413 950 000 513 479 301 513 479 301 513 479 301 390 132 847

OPPIK 460 000 000 311 097 664 101 589 370 97 543 527 47 747 450

Celkem 3 717 640 000 3 329 971 707 2 213 684 733 2 002 665 061 1 350 980 086

% 100 89,57 59,55 53,87 36,34

Počet projektů 136 95 82 69

Duben 2019 3 717 640 000 3 055 223 200 2 104 762 980 1 890 158 481 1 287 544 185

% 100 82,18 56,62 50,84 34,63



Počet PZ: 116 Podpora EU: 2 864,07 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 
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Operační program

Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle OP
(výše podpory ve Vyjádření ŘV ITI)



Počet PZ:116

Podpora EU: 
2 672,98 mil. Kč 

Alokace SITI: 
3 717,64 mil. Kč 

PCE
271 207 000,85

10%

HK
478 811 572,13

18%

PK
282 886 184,97

11%

KHK
285 712 555,97

11%

DPMP
164 076 094,95

6%

DPMHK
145 031 250,00

5%

VŠ
357 018 841,95

13%

OSTATNÍ
688 240 006,89

26%

Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů
(aktuální známá výše podpory EU)



Počet PZ: 116 Podpora EU: 2 672,98 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 
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IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2019

IROP
Alokace ve 

Strategii
41,17% alokace

dle Strategie

Dle informací 
od žadatelů, z 
MS ITI a MS 

2014+ (1/2019)

Dle informací 
od žadatelů, z 
MS ITI a MS 

2014+ (4/2019) 

Dle aktuálních 
informací od 

žadatelů, z MS 
ITI a MS 2014+ 

SC 1.2 614 400 000 252 948 480 182 099 163 194 661 477 184 889 573

SC 2.4 626 300 000 257 847 710 390 425 066 371 063 879 372 108 071

SC 3.1 916 660 000 377 388 922 218 011 043 251 119 946 220 966 046

CELKEM 2 157 360 000 888 185 112 790 535 272 816 845 301 777 963 690

• dle finančních plánů předložených projektů v MS2014+ a projektových záměrů
evidovaných v MS ITI nositel ITI avizuje vysoké riziko možnosti nenaplnění finančního
milníku pro rok 2019:
• celková alokace ve Strategii ITI kumulativně pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): 2 157 360 000 Kč
• milník 2019 – 41,17 % (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2019): 888 185 112 Kč
• predikce nositele ITI plnění milníku 2019: 777 963 690 Kč

• do milníku chybí ŽoP v částce 110 221 421 Kč!!!



8. HARMONOGRAMY VÝZEV NOSITELE ITI PRO 
ROK 2019 



HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2019

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 - Terminály 1.1.2/1.1.2.A 27 000 000 09/2019 09/2019 09/2019 09/2019 09/2019 12/2019 2.-8.10.2019 14.-20.10.2019



HARMONOGRAM VÝZEV OPPIK PRO ROK 2019

Specifický cíl IROP -
aktivita

Program
podpory

Opatření/ 
Podopatření ISg

Příspěvek Unie 
(CZK)

Nositel ITI

Plánovaný 
termín jednání 

PS

Plánovaný 
termín jednání 

ŘV

Plánované 
vyhlášení výzvy

Plánované 
zahájení  příjmu 

proj. záměrů

Plánované 
ukončení příjmu 

proj. záměrů

1.1 - Zvýšit inovační 
výkonnost podniků

Aplikace 2.2.1/2.2.1.B 79 198 410* 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

1.1 - Zvýšit inovační 
výkonnost podniků

Potenciál 2.2.1/2.2.1.B 3 790 750* 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

1.1 - Zvýšit inovační 
výkonnost podniků

Inovace 2.2.1/2.2.1.B 50 503 500 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

1.2 - Zvýšit intenzitu a 
účinnost spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a 
inovacích

Služby 
infrastruktury, 

aktivity a, b, c, d
2.2.2/2.2.2.A 37 500 000* 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

2.3 – Zvýšit využitelnost 
infrastruktury pro 

podnikání
Nemovitosti 2.2.1/2.2.1.C 10 596 365* 05/2019 05/2019 05/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

* Alokace výzvy může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání



HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP PRO ROK 2019

Specifický cíl IROP -
aktivita

Opatření/ 
Podopatření ISg

Příspěvek Unie 
(CZK)

Nositel ITI

Plánovaný 
termín jednání 

PS

Plánovaný 
termín jednání 

ŘV

Plánované 
vyhlášení výzvy

Plánované 
zahájení  příjmu 

proj. záměrů

Plánované 
ukončení příjmu 

proj. záměrů

1.2 - Zajistit dodávky pitné 
vody v odpovídající jakosti a 

množství
1.2.1/1.2.1.B 189 200 000 * 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

* Alokace výzvy může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání



PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC Vyhlášené výzvy 2016-5/2019
9-12/2019

(dle harmonogramu výzev)
Výzvy celkem (2016-2019)

IROP

1.2 653 497 180

2 682 593 981

4 828 533 616

27 000 000

27 000 000

397 789 025

680 497 180

2 709 593 981

5 226 322 641

2.4 606 000 000 0 606 000 000

3.1 1 423 096 801 0 1 423 096 801

OPD
1.4 251 323 405

684 758 225
0

0
251 323 405

684 758 225
2.3 433 434 820 0 433 434 820

OPŽP
1.1 50 800 000

50 800 000
0

189 200 000
50 800 000

240 000 000
1.2 0 189 200 000 189 200 000

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

OPPIK

1.1 501 167 540

833 085 470

133 492 660

181 589 025

634 660 200

1 014 674 495

1.2 122 025 000 37 500 000 159 525 000

2.1 0 0 0

2.3 201 898 370 10 596 365 212 494 735

2.4 7 994 560 0 7 994 560



V roce 2019 bude v rámci ITI vyhlášeno ještě 7 výzev s alokací 397 789 025 Kč, z
toho:
• 27 000 000 Kč (IROP)
• 189 200 000 Kč (OPŽP)
• 181 589 025 Kč (OPPIK)

USNESENÍ ŘV ITI 33/24:
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace bere na vědomí Harmonogram
výzev OPPIK pro rok 2019.



9. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – OPD 

24. 4. 2019 – jednání statutárních zástupců ITI/IPRÚ s náměstkem T. Čočkem na téma 
prodloužení výzev

SC 1.4 – trakce a měnírny
• příjem předběžných (do 31. 5. 2019) a plných žádostí (29. 11. 2019) skončí tak, jak je

naplánováno, další prodloužení výzvy č. 59 ani vyhlášení nové možné není
• prodloužení termínu pro předložení územní rozhodnutí do plné žádosti až do 30.6.2020
• 20. 5. 2019 proběhla společná konzultace nositele, potencionálních žadatelů (DPMP,

DPMHK) a zástupců ŘO OPD k projektovým záměrům podaným do výzvy nositele

SC 2.3 - ITS
• příjem předběžných (do 28. 6. 2019) a plných žádostí (31. 12. 2019) ve stávající výzvě č. 40

skončí tak, jak je naplánováno
• OPD vyhlásí, pravděpodobně na začátku roku 2020, novou výzvu, do které bude

převedena nevyužitá alokace z výzvy č. 40
• finanční realizace projektů zůstane do 12/2022, ale technická realizace bude umožněna do

5/23, do avizované průběžné výzvy se bude rovnou podávat plná žádost, předběžná ne



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – VÝZVY ŘO IROP

• v roce 2020 nebudou vyhlášeny žádné výzvy pro IROP, všechny stávající výzvy 
budou prodlouženy (aktuálně končí 31. 12. 2019)

• ŘO IROP vyžaduje v roce 2019 kumulativní plnění v min. výši 41,17 % celkové
rezervované alokace integrované strategie v IROP (tj. předložené ŽoP k 31. 10.
2019)

• po roce 2019 bude IROP dále požadovat minimální kumulativní plnění z celkové
rezervované alokace:

• 2020 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020): 50,44 %

• 2021 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2021): 70,00 %

• 2022 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2022): 84,85 %



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – MPO

• probíhají jednání o možnosti přesunu alokací mezi programy podpory do těch
s větší absorpční kapacitou (z Inovací do Potenciálu)

• zbývající volná alokace:

Inovace 50 503 500 Kč
Potenciál 3 400 000 Kč
Aplikace 78 534 700 Kč
Služby infrastruktury 39 500 000 Kč
Nemovitosti 10 596 365 Kč

USNESENÍ ŘV ITI 33/25:
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyzývá partnery v území,
především krajské hospodářské komory, k propagaci výzev ITI Hradecko-
pardubické aglomerace v rámci OPPIK tak, aby mohlo dojít k vyčerpání zbývající
alokace.



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – OPŽP

• nositel ITI stále usiluje o navýšení alokace pro SC 1.2 o 100 mil. Kč (projekt úpravny
vody v Hrobicích)

• nositel ITI po dohodě s MŽP čeká na vyhodnocení projektů předložených do
individuálních výzev a případné uvolnění finančních prostředků

• dle posledních informací od ŘO OPŽP se stále nepodařilo uvolnit potřebné
prostředky

• nositel ITI vyjednal a čeká na formální úpravu termínu příjmu žádostí pro výzvu ve
SC 1.2 do 31. 10. 2019 (aktuálně do 1. 7. 2019)



KONTROLA NKÚ

• dne 1. 2. 2019 byla zahájena kontrola NKÚ č. 18/24 u kontrolované osoby
statutární město Pardubice - Podpora veřejné městské a regionální dopravy
financovaná v rámci IROP

• kontrola se primárně týkala procesních a schvalovacích postupů nositele ITI
Hradecko-pardubické aglomerace a ZS ITI

• kontrola byla ukončena dne 3. 5. 2019 předáním kontrolního protokolu

→ V rámci kontrolovaných oblastí nebyla ze strany NKÚ nalezena žádná
pochybení.



10. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 



STANOVISKO STATUTÁRNÍCH MĚST 
ČESKÉ REPUBLIKY 

K AKTUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ POLITIKY SOUDRŽNOSTI (2021-2027) 
PARDUBICE 
23. 4. 2019



Stanovisko, které je určeno řídicím orgánům budoucích operačních programů
(Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu dopravy,
Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvu práce a sociálních věcí) a také Ministerstvu financí, podepsalo všech 27
primátorů statutárních měst.

Klíčové body statutárních měst
• velice pozitivně vnímají, že se do aktuálních návrhů Nařízení zřetelně vepsala velice

silná a jasná role měst, a to v podobě jejich udržitelného rozvoje prostřednictvím
územních nástrojů

• pozitivně hodnotí, že na české straně je shoda použít pro udržitelný rozvoj měst opět
nástroj Integrovaných územních investic

• vítají použití nástroje ITI pro 13 městských aglomerací – sedm stávajících ITI a šest
současných IPRÚ

• jsou znepokojena negativním, rezervovaným a nedůvěřivým postojem některých
ministerstev k nástroji ITI a vyzývají proto všechny řídicí orgány, aby roli měst a
nástroje ITI, tak jak ji do svých dokumentů vepsala Evropská komise (EK), promítly do
svých připravovaných operačních programů a do uplatnění ITI v těchto programech



• vyzývají Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v roli gestora regionální politiky dohlédlo
na implementaci ITI ve všech operačních programech

• požadují vyčlenit na realizaci nástroje ITI částku v minimální výši 75 miliard korun a po
negativní zkušenosti ze současného programového období požadují fixaci této částky
v Dohodě o partnerství

• pozitivně hodnotí, že budoucí Integrované (územní) strategie mohou obsahovat
seznamy konkrétních projektů a žádají, aby MMR akceptovalo definici strategického
projektu předložené při jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj

• vzhledem k tomu, že Integrované strategie v dalším období již nebudou vázány pouze
na evropské zdroje, opětovně vyzývají všechna ministerstva k jednání o vyčlenění
národních zdrojů na realizaci Integrovaných strategií

• pozitivně hodnotí roli Ministerstva pro místní rozvoj a zároveň MMR upozorňují na
některé body, které je nutné dořešit pro hladký průběh implementace ITI (pevnější
legislativní ukotvení aglomerací ITI, jednotné vymezení aglomerací ITI, jak budou
strategie ITI provázány se SRR, jaký bude vztah ITI – CLLD – RAP – individuálních
projektů atd.)



KLÍČOVÉ PARAMETRY ITI

• ve Strategiích mohou být přímo uvedeny konkrétní projekty

• 100% soulad se strategickými cíli 1 a 2 v SRR - cca 3 - 4 priority

• výhradně strategické projekty a intervence dle definice strategického projektu 

1, 2, 3

• „akční plán“ se strategickými projekty součástí územní strategie aglomerace XY 

– každoroční aktualizace ve 2letých intervalech -> ITI umožňuje naplnit AP

• projekty (tedy celé ITI) naplňují závazné indikátory na úrovni OP

• nositelem ITI jádrové město - zajišťuje participativní a partnerský přístup v 

definovaném území 



DALŠÍ KROKY V IMPLEMENTACI ITI V ROCE 2019
MMR:

• Dokončit SRR a schválit vládou  

• Projednat a ukotvit vymezení aglomerací

• Poskytnout metodickou pomoc městům při 
aktualizaci strategií a následně výběr projektů 

• Navrhnout celkovou implementaci ITI 
(MPIN2)

• Zasadit implementaci do legislativního rámce 

• Projednat s EK a s dalšími ČS EU

• Moderovat diskuzi s dotčenými OP

• Vytvořit dokument popisující územní průměty 
v operačních programech 

=>   Zapracovat do DoP a předložit na vládu

• Propagovat vícezdrojové financování + 
finanční nástroje

Města: 

• Aktualizovat strategie s využitím SRR 

• Definovat strategické projekty a vytvořit 
AP

• Systematicky jednat s ŘO OP 

• Spolupracovat na legislativně-právním 
ukotvení ITI

• Nacházet věcnou i implementační shodu 
mezi městy, ale také s obcemi v zázemí 

• Postupně řešit vícezdrojové financování na 
místní úrovni (EU, stát, města, 
soukromé…)



STRATEGICKÝ PROJEKT
a) unikátní jeden samostatný projekt (například výstavba jedinečného/ nezastupitelného 

projektu v území: Úpravna vody v Hrobicích) 

b) unikátní projekt složený z navazujících projektů (například projekt Terminál Jih, který je 
složen ze samostatných projektů - realizovaných z různých OP (nebo SC/opatření), v 
různém čase):
• výstavba dopravního terminálu; 
• výstavba nové trolejbusové trakce k terminálu; 
• výstavba lávky přes kolejiště k terminálu Jih; 
• výstavba cyklostezky k terminálu Jih; 
• výstavba parkovacího domu u Terminálu Jih.

c) realizace na sebe navazujících „individuálních“ projektů (síťový projekt), které mají 
strategický význam (řeší vydefinovaný problém) pro aglomeraci (například výstavba 10 
nových mateřských škol v území aglomerace)

Do 30. 6. 2019 za jednotlivé aglomerace ve struktuře: a) název projektu; b) popis projektu 
(max. 200 znaků); c) tematická oblast dle Cílů politiky; d) celkové náklady + finanční plán v 
letech; e) typ integrovaného projektu.



HARMONOGRAM PŘÍPRAVY

• 5/2018 Evropská komise zveřejnila návrhy na víceletý finanční rámec a pravidla

• 2/2019 Vláda schválila návrh národních priorit financování a struktury 

operačních programů (OP)

• 5/2019 volby do Evropského parlamentu (mohou ovlivnit schválení pravidel a 

začátek programového období)

• 7/2019 informace o přípravě OP na vládu

• 4Q první verze OP

• 1/2020 předání návrhu OP předán NOK

• 3/2020 finální verze DoP a OP vládě ČR

• 2020 schválení Obecného nařízení a nařízení k EFRR Evropským parlamentem

• do 3 měsíců od předložení DoP EK předložení OP EK

• 1/2021 předpokládaný začátek programového období



IROP 2021-2027



IROP

• zastupujeme ITI v Přípravném výboru IROP

• silná pozice IN a tedy i ITI

• na ITI by mělo být vyčleněno cca 22 % alokace IROP (z 3,5 – 4 mld. EUR)

• souhlasí s definicí strategických projektů

• souhlasí s výzvami nositele a souladem projektu se Strategií ITI

• soulad se SRR se jim zdá zbytečný a rizikový

• chtějí jednat o tom, jestli se ITI nemají soustředit pouze na některé vybrané 

aktivity (do některých aktivit ITI nechtějí jít, například – zdravotnictví, silnice, IZS)



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

1 – Zlepšení 

výkonu veřejné 

správy 

SC 1.1 eGovernment a 

kybernetická bezpečnost

(Využití přínosů digitalizace 

pro občany, podniky a 

vlády,1 ii)

• Elektronizace vybraných služeb 

veřejné správy (např. eEducation, 

eHealth, eJustice)

• Integrace elektronických služeb 

veřejné správy a informací o 

veřejné správě na 

portal.gov.cz

• Publikace dat veřejné správy jako 

tzv. OpenData

• Vytvoření  tzv. eGovernment

cloud

• Portálová řešení obcí a krajů

• Kybernetická bezpečnost

• Metropolitní sítě

• a další 

CP 120 %



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

2 – Rozvoj 

městské 

mobility, 

revitalizace měst 

a obcí, ochrana 

obyvatelstva 

SC 2.1 Čistá a aktivní mobilita

(Podpora udržitelné 

multimodální městské mobility, 

2 viii)

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro 

veřejnou dopravu

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou 

dopravu 

• Telematika pro veřejnou dopravu

• Multimodální osobní doprava ve 

městech a obcích

• Bezpečnost v dopravě

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

CP 2

SC 2.2 Revitalizace měst a obcí

(Posílení ochrany přírody, 

biologické rozmanitosti, zelené 

infrastruktury v městském 

prostředí a snížení znečištění, 2 

vii)

• Revitalizace veřejných prostranství a 

budování modrozelené infrastruktury 

měst a obcí 

např. parky, náměstí, městské třídy, 

uliční        prostory, retenční nádrže, vodní 

prvky atd.

CP 2

16 %

7 %



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

2 – Rozvoj 

městské 

mobility, 

revitalizace měst 

a obcí, ochrana 

obyvatelstva 

SC 2.3 Prevence rizik, zvýšení 

odolnosti a ochrana 

obyvatelstva

(Podpora přizpůsobení se 

změnám klimatu, prevence rizik 

a odolnosti vůči katastrofám, 2 

iv) 

• Vybavení pro základní složky IZS pro 

předcházení novým hrozbám, pro 

odstraňování následků mimořádných 

událostí, pro zajištění dlouhodobé 

evakuace obyvatelstva a v oblasti 

prevence kriminality

• Výcviková a vzdělávací střediska IZS

• Modernizace jednotného systému 

varování a vyrozumění

• Výstavba a modernizace strategicky 

významných ICT systémů základních 

složek IZS

CP 2

4 %



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

3 - Rozvoj 

dopravní 

infrastruktury 

SC 3.1 Silnice II. třídy 

(Rozvoj udržitelné, inteligentní 

a intermodální celostátní, 

regionální a místní mobility, 

včetně zlepšeného přístupu 

k TEN-T a přeshraniční 

mobilitě (3 iii)

• Silnice II. třídy na Prioritní regionální 

silniční síti
CP 3 

7 %



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

4 - Zlepšení 

kvality a 

dostupnosti 

sociálních a 

zdravotních 

služeb a 

vzdělávací 

infrastruktury 

SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura

(Zlepšení přístupu k inkluzivním 

a kvalitním službám v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a 

celoživotního učení pomocí 

rozvoje infrastruktury (4 ii)

• Navyšování kapacit mateřských škol a 

dětských skupin

• Základní školy ve vazbě na klíčové 

kompetence

• Střední a vyšší odborné školy ve vazbě na 

klíčové kompetence

• Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání ve vazbě na klíčové 

kompetence

• Speciální školy a školská poradenská 

zařízení

CP 4

SC 4.2 Sociální infrastruktura 

(Posílení sociálně-ekonomické 

integrace marginalizovaných

komunit, migrantů a 

znevýhodněných skupin pomoci 

integrovaných opatření, včetně 

bydlení a sociálních služeb (4 iii)

• Infrastruktura pro sociální služby podle 

zákona 108/2006 Sb.

• Deinstitucionalizace sociálních služeb 

včetně péče o  děti do 3 let

• Sociální bydlení 

CP 4

12 %

11 %



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

4 - Zlepšení 

kvality a 

dostupnosti 

sociálních a 

zdravotních 

služeb a 

vzdělávací 

infrastruktury 

SC 4.3 Infrastruktura ve 

zdravotnictví 

(Zajištění rovného přístupu ke 

zdravotní péči pomocí rozvoje 

infrastruktury, včetně primární 

péče (4 iv) 

• Primární péče – urgentní příjem a 

sdružené praxe

• Deinstitucionalizace psychiatrické péče

• Paliativní péče

• Mobilní zdravotnictví (mHealth) a 

telemedicína

• Centra prevence v páteřních nemocnicích

CP 4

8 %



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

5 – Komunitně 

vedený místní 

rozvoj a rozvoj 

kulturního 

dědictví

SC 5.1 Zvýšení kvality života na 

venkově a mobilizace místního 

potenciálu

(Podpora integrovaného, 

sociálního, hospodářského a 

environmentálního rozvoje a 

kulturního dědictví, cestovního 

ruchu a bezpečnosti mimo 

městská území (5 ii)

• Bezpečnost v dopravě

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 

• Revitalizace veřejných prostranství a budování 

modrozelené infrastruktury měst a obcí

• IZS (jednotky sboru dobrovolných hasičů –

zbrojnice, požární technika, zdroje požární vody)

• Navyšování kapacit mateřských škol a dětských 

skupin

• Základní školy

• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

• Sociální služby

• Komunitní centra

• Kulturní památky, místní muzea, obecní a 

městské knihovny

• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

CP 5

SC 5.2 Kulturní dědictví  a 

cestovní ruch 

(Podpora integrovaného, 

sociálního, hospodářského a 

environmentálního rozvoje a 

kulturního dědictví, cestovního 

ruchu a bezpečnosti v městských 

oblastech (5 i)

o Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení 

k ochraně kulturního dědictví pro oblast:

o kulturních památek

o muzeí

o veřejných a specializovaných knihoven 

o Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (např. 

informační centra, turistické trasy a cyklotrasy, 

doprovodná infrastruktura CR, navigační 

systémy měst a obcí)

CP 5

8 %

7 %



Priorita Specifický cíl Aktivita
Cíl 

politiky

6 – Technická 

pomoc 

SC 6.1 Technická pomoc ŘO a 

ZS IROP



OPD 3

• příprava OPD3 již započala, prvním oficiálním krokem bylo jednání Platformy pro
přípravu OPD3 – proběhlo 21. 5. 2019

• mezi členy Platformy jsou i zástupci územních partnerů

• v rámci OPD3 je počítáno v roli oprávněných žadatelů s městy v oblasti
infrastruktury městské drážní dopravy a ITS pro řízení silničního provozu –
implementace prostřednictvím ITI (ŘO OPD vítá zrušení IPRÚ)

• silná role SUMP, potřeba většího provázání s ITI

• podpora menšího počtu finančně náročnějších projektů s větším významem

• v ostatních podporovaných aktivitách bude územní dimenze aplikována spíše
nepřímo – jádro OPD3 budou tvořit liniové stavby, jejichž trasování a příprava
jasně vychází z přijatých strategických dokumentů na národní úrovni (a z platné
územně plánovací dokumentace)



OP JAK

• principiálně se nebrání spolupráci s ITI v oblasti výzkumu a vývoje:

• PAV a DMS – podobné intervence jako nyní

• důležitá bude přidaná hodnota a specifičnost pro danou aglomeraci –
vnímají to jako zásadní

• jsou možnosti specifické výzvy, bonifikace výzev

• souhlasí se dvěma směry – spolupráce VO v aglomeraci a spolupráce VO a
podniků v aglomeraci (pardubická cesta)

• nutný soulad s krajskou RIS 3 strategií

• v oblasti regionálního školství neplánují ITI

• dopis od primátorů dorazil – vnímají ho

• pozitivně hodnotí zrušení ZS ITI

• chtějí předložit návrhy strategických projektů



OPK

• Hradecko-pardubická aglomerace zastupuje ITI v přípravném výboru OPK

• MPO se líbí principy ITI (strategický projekt, zrušení ZS, projekty přímo ve 

strategiích, akční plány atd.)

• MPO plánuje samostatný program podpory pro ITI (územní program):

• brownfieldy (i na zelené louce), VTP, podnikatelské huby, veškerá 

podnikatelská infrastruktura města, transfer technologií a napojení na 

univerzity, služby infrastruktury, nemovitostí, úspory energií

• MPO se nebrání nabídnout pro výzvy ITI lepší podmínky

• brání se duplicitě projektů

• vznikne pracovní skupina pro horizontální témata – dvě klíčové oblasti: veřejná 

podpora a územní dimenze

• aby mohli nadefinovat programy Podnikání pro ITI, potřebují naše projekty



OPŽP

• potřebují rychle čerpat, viz n+2

• ITI jim v tomto období v čerpání nepomáhají  

• cca 70-80 mld. Kč do životního prostředí

• zeleň do IROP nepustí, ale dohoda s IROP, že v rámci vybraných aktivit bude 

zeleň do 30 % ZV (a opačně v OPŽP budou třeba lavičky ZV)

• IROP dají čistou mobilitu 

• OPPIK dají energetické úspory podnikatelských budov

• budou dělat trochu environmentální vzdělávání - chtějí dovybavit ekocentra, 

která vznikla

• zaměření na: vodu, odpady, sucho, adaptace, ovzduší,…

• zelené střechy budou podmínkou – možná?

• odpady – výrazné téma, které chtějí prosadit! Zaměřit se ve Strategii ITI na to!



OPŽP

• uvítali by v ITI náročné projekty 

• souhlasí se třemi typy strategických projektů

• varianta 3 - 10 zateplených budov ve městě - souhlas

• jsou i pro integrované projekty varianty 2 (hlavně je pro ně důležitý příběh)

• diskuze nad variantou 1 (jeden významný velký projekt) – nakonec shoda, 

že projekty nejdříve budou ve Strategii a my si je budeme obhajovat

• vítají od nás, že jim na začátku července předložíme projekty z území (včetně 

alokace a časové osy!) a jsou připraveni podle nás přizpůsobovat OP

• proces výběru projektů – mohl by zůstat stejný, jako je v současné době u OPŽP 

(tedy specifické výzvy pro aglomerace a na to navazující výzvy nositele ITI) 

• souhlasí s naším návrhem budoucí podoby Strategií ITI (Strategie není zaměřena 

jenom na dotační prostředky z EU, přímo vepsané projekty atd.)



PŘÍPRAVA NOVÉHO OBDOBÍ – ABSORPCE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

• v únoru 2019 byli partneři v území vyzváni k tomu, aby do 14. 4. 2019 předložili 
návrhy klíčových strategických projektů aglomerace pro realizaci v letech 2021-
2027 (bez ohledu na zdroj financování) 

• prostřednictvím monitorovacího systému ITI HK-PA bylo předloženo přes 1200 
projektových záměrů s odhadovanými rozpočty od stovek tisíc až po jednotky 
miliard

• nositel ITI nyní provádí výběr návrhů strategických projektů a strategických aktivit 
→ pracujeme s informacemi získaných z 1 200 projektových záměrů a z informací 
od ŘO k novému období

• do 28. 6. 2019 zašleme návrh strategických aktivit/projektů ŘO, ale dál s nimi 
budeme pracovat



PŘÍPRAVA NOVÉHO OBDOBÍ – ABSORPCE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

• 6-8/2019 budou svolané Přípravné pracovní skupiny ITI 2021+: 
• Doprava
• Vzdělávání
• Památky, muzea a knihovny
• Sociální oblast
• Cestovní ruch
• IT a eGovernment
• Životní prostředí
• Veřejné prostranství a zeleň
• Vysoké školy a výzkumné organizace
• Podpora podnikání
• Horizontální
→ cílem je dál hledat, doplňovat, definovat a dopracovávat strategické projekty 
aglomerace

• 9/2019 budou návrhy strategických projektů (a Strategie ITI) představeny při
setkání klíčových partnerů ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021-2027



PŘÍPRAVA NOVÉHO OBDOBÍ – ABSORPCE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

USNESENÍ ŘV ITI 33/26:
Řídicí výbor ITI vyzývá všechny partnery v území ke spolupráci na přípravě nové
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace a především k vložení projektových
záměrů pro nové období do Monitorovacího systému ITI HK-PA.



11. REVIZE STRATEGIE ITI

• v souvislosti s přípravou programového období 2021+ v současné době probíhá
revize analytické části Strategie ITI → termín dokončení červen 2019 → podklad
pro tvořící se operační programy

• zpracovatelem je Centrum investic, rozvoje a inovací

• představení aktualizace analytické části Strategie ITI



12. DISKUZE



TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ: ŘÍJEN 2019
iti.hradec.pardubice.eu

ITI Hradecko-pardubické aglomerace
iti_hk_pce

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

