
40. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ 

AGLOMERACE

PARDUBICE
21. LEDNA 2020



PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Změna ve složení pracovní skupiny PS4
3. Výstupy korespondenčního hlasování – 38. a 39. jednání 
4. Žádosti o podstatnou změnu integrovaných projektů
5. Projednávání projektových záměrů předložených do výzev nositele č. 67, 69 

vrácených ŘV ITI k dopracování
6. Projednávání projektových záměrů předložených do výzev nositele č. 72, 73, 

74, 75, 76 doporučených pracovními skupinami k projednání v ŘV ITI 
7. Plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
8. Harmonogramy výzev nositele ITI pro rok 2020
9. Soubory souvisejících projektových záměrů 
10. Informace z řídicích orgánů operačních programů
11. Příprava dalšího programového období 
12. Diskuze



1. ZMĚNA VE SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PS4

• nový člen: 

• Pardubický podnikatelský inkubátor, z. ú.

USNESENÍ ŘV ITI 40/1:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje změny ve složení

pracovní skupiny 4 ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
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2. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 38. JEDNÁNÍ

• probíhalo ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2019

• potřeba projednání PZ „Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu
Pardubice“ předloženého do výzvy nositele ITI č. 71

USNESENÍ ŘV ITI 38/1:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 71 Vodní
hospodářství projednal předložený projektový záměr „Zajištění kapacity a kvality
skupinového vodovodu Pardubice“ 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: 3
SCHVÁLENO

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



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 39. JEDNÁNÍ

• probíhalo ve dnech 27. 11. – 2. 12. 2019

• potřeba schválení:
• Žádosti o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem Oživení pevnosti

Josefov
• prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 12/2021 na 5/2022 a s

tím spojené úpravy finančního plánu

• Žádosti o podstatnou změnu integrovaného projektu s názvem Stezka pro pěší a
cyklisty Pouchov - Piletice
• prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 11/2019 na 5/2020 a s

tím spojené úpravy finančního plánu



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 39. JEDNÁNÍ

• přijata usnesení:
USNESENÍ ŘV ITI 39/1:
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu
integrovaného projektu týkající se projektu „Oživení pevnosti Josefov“, která byla
předložena dne 29. 10. 2019.
PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO

• pozn. hlasování se neúčastnil zástupce města Jaroměř J. Kubina z důvodu střetu zájmů

USNESENÍ ŘV ITI 39/2:
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu
integrovaného projektu týkající se projektu „Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice“,
která byla předložena dne 19. 11. 2019.
PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO

• pozn. hlasování se neúčastnili zástupci statutárního města Hradec Králové K. Vít a A. Hrabálek 
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 20. 6. 2019 bylo schváleno 7 změn projektů (úprava finančních plánů,
indikátorů a termínů ukončení realizace projektů).



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

1. Žadatel: Biskupství královéhradecké
Projekt s názvem: Zřízení odborných učeben pro výuku polytechnických 

předmětů při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole 
Jana Pavla II v Hradci Králové

Změny: 

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

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

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

roce 2020



USNESENÍ ŘV ITI 40/2:

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

podstatné změny integrovaných projektů, které byly v období od 10. 10. 2019 do

21. 1. 2020 schváleny manažerem ITI.



PŘEDLOŽENÁ ZMĚNA, KTERÁ VYŽADUJE SCHVÁLENÍ ZE STRANY ŘV ITI

Žadatel: Město Jaroměř
Projekt s názvem: Dopravní terminál v Jaroměři

Navrhované změny:

• předpokládaný termín ukončení realizace projektu z 2/2020 na 6/2020

Důvodem je zpoždění stavebních prací způsobené zjištěním nepředvídatelných víceprací
souvisejících s nedostatečnou únosností zemní pláně.
Navrhovaná změna nemá vliv na plnění Strategie ITI, neboť závěrečná žádost o platbu stále
čerpáním spadá do roku 2020.

USNESENÍ ŘV ITI 40/3:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje změnu předpokládaného termínu

ukončení realizace projektu s názvem „Dopravní terminál v Jaroměři“, která byla předložena

nositeli ITI dne 13. 12. 2019.



PŘEDLOŽENÁ ZMĚNA, KTERÁ VYŽADUJE SCHVÁLENÍ ZE STRANY ŘV ITI

Žadatel: RETIA, a.s.
Projekt s názvem: Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti RETIA, a.s.

Navrhované změny:

• předpokládaný termín ukončení realizace projektu z 6/2020 na 12/2021

Situace je způsobena výrazným/neplánovaným zpožděním nejvýznamnějšího projektu RETIA
posledních let – dodávky 3D radarů Armádě ČR. Tato skutečnost pozastavila plánované investice do
vybavení pro VaV ve společnosti.
Navrhovaná změna má vliv na plnění Strategie ITI, nicméně vzhledem k tomu, že v OPPIK nejsou
nastaveny finanční milníky, není toto neplnění pro Strategii ITI zásadní.

USNESENÍ ŘV ITI 40/4:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje změnu předpokládaného termínu

ukončení realizace projektu s názvem „Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti

RETIA, a.s.“, která byla předložena nositeli ITI dne 3. 1. 2020.



PŘEDLOŽENÁ ZMĚNA, KTERÁ VYŽADUJE SCHVÁLENÍ ZE STRANY ŘV ITI

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

Navrhované změny:

• předpokládaný termín ukončení realizace projektu z 12/2019 na 04/2020

Situace je způsobena zdržením výstavby o 3 měsíce z důvodu dodatečných statických prací vč.
sanace základů.
Navrhovaná změna nemá vliv na plnění Strategie ITI, neboť závěrečná žádost o platbu stále
čerpáním spadá do roku 2020.

USNESENÍ ŘV ITI 40/5:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje změnu předpokládaného termínu

ukončení realizace projektu s názvem „Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny

DELTA“, která byla předložena nositeli ITI dne 7. 1. 2020.



PŘEDLOŽENÁ ZMĚNA, KTERÁ VYŽADUJE SCHVÁLENÍ ZE STRANY ŘV ITI

Žadatel: ELDIS Pardubice, s.r.o.
Projekt s názvem: Modernizace pracovišť pro výzkum a vývoj ve společnosti ELDIS Pardubice, 
s.r.o.

Navrhované změny:

• úprava PZ v části Popis pozitivního dopadu na vymezené území a v části Role zapojených 
subjektů

V původním projektovém záměru žadatel, který je velkým podnikem, uvedl, že plánuje spolupráci
s MSP v rámci splnění podmínek výzvy OPPIK. Do projektového záměru chce doplnit druhý
možný způsob splnění těchto podmínek, tedy splnění pozitivního dopadu projektu na životní
prostředí, a to pro případ, kdyby se spolupráci s MSP nepodařilo zrealizovat.
Navrhovaná změna nemá vliv na plnění Strategie ITI.

USNESENÍ ŘV ITI 40/6:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje úpravu Popisu pozitivního dopadu na

vymezené území a Role zapojených subjektů projektového záměru s názvem „Modernizace

pracovišť pro výzkum a vývoj ve společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.“, která byla předložena nositeli

ITI dne 16. 1. 2020.



PŘEDLOŽENÁ ZMĚNA, KTERÁ VYŽADUJE SCHVÁLENÍ ZE STRANY ŘV ITI

Žadatel: ELDIS Pardubice, s.r.o.
Projekt s názvem: Výzkum a vývoj v oblasti zpracování a generování radarového signálu

Navrhované změny:

• úprava v části Popis pozitivního dopadu na vymezené území a v části Role zapojených subjektů

V původním projektovém záměru žadatel, který je velkým podnikem, uvedl, že plánuje spolupráci
s MSP v rámci splnění podmínek výzvy OPPIK. Do projektového záměru chce doplnit druhý možný
způsob splnění těchto podmínek, tedy splnění pozitivního dopadu projektu na životní prostředí, a
to pro případ, kdyby se spolupráci s MSP nepodařilo zrealizovat. V takovém případě by však
zároveň uzavřel účinnou spolupráci s VŠ/výzkumnou organizací z území aglomerace.
Navrhovaná změna nemá vliv na plnění Strategie ITI.

USNESENÍ ŘV ITI 40/7:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje úpravu Popisu pozitivního dopadu na

vymezené území a Role zapojených subjektů projektového záměru s názvem „Výzkum a vývoj v

oblasti zpracování a generování radarového signálu“, která byla předložena nositeli ITI dne 16. 1.

2020.



5. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE Č. 67 A 69, KTERÉ

BYLY VRÁCENY ŘV ITI JEJICH PŘEDKLADATELŮM K 
DOPRACOVÁNÍ Z HLEDISKA SOULADU SE STRATEGIÍ ITI 



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.



VRÁCENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ K DOPRACOVÁNÍ

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

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

2) vydání negativního stanoviska ŘV ITI.

Vrácení PZ k dopracování – postup:

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

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



VRÁCENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ K DOPRACOVÁNÍ

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

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

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

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

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

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



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 67 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE –
INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT III

Projekt vrácený ŘV ITI k dopracování:

• MATRIX a.s.: Konstrukční lepený hranol doplněný kompozitními
materiály společnosti MATRIX a.s. – stažen žadatelem



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 69 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ 
PODNIKŮ – SLUŽBY INFRASTRUKTURY A/B/C/D

Číslo výzvy ŘO OP PIK 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

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. 9. 2019 – 23. 9. 2019
Alokace výzvy ERDF 39 500 000 Kč 
Min. a max. výše dotace 1 – 15 mil. Kč (A), 1 – 58,5 mil. Kč (BCD)
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 
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.

Předkládaný projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy.
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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.

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).
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 69 VRÁCENÉ ŘV ITI K 
DOPRACOVÁNÍ

• Rexala a.s.: INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE (30 000 000 Kč)

• Technologické centrum Hradec Králové z. ú.: Poskytování expertních služeb 
pro MSP (2 250 000 Kč)

• termín pro předložení dopracovaných projektových záměrů: 31. 12. 2019, 
10:00 hodin 



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 69 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKŮ –
SLUŽBY INFRASTRUKTURY A/B/C/D

INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE
(30 000 000 Kč)

Projektový záměr nebyl předložen v termínu stanoveném Výzvou ŘV ITI k dopracování.
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
2. 10. 2019

Odůvodnění
Vyjádření PS 

7. 1. 2020
Odůvodnění

Potřebnost realizace je odůvodněná Projektový záměr Dopracování

Není pravda, že v aglomeraci chybí 
inovační infrastruktura. Z popisu není 

zřejmé, jaké služby s přidanou hodnotou 
budou poskytovány, jaký dopad a přínos 

budou mít na nové inovativní firmy v 
aglomeraci v kontextu podmínek výzvy a 
zda má žadatel kapacity na poskytování 

těchto služeb.

NE

Není pravda, že v aglomeraci chybí 
inovační infrastruktura. Z popisu není 

zřejmé, jaké služby s přidanou hodnotou 
budou poskytovány, jaký dopad a přínos 

budou mít na nové inovativní firmy v 
aglomeraci v kontextu podmínek výzvy a 
zda má žadatel kapacity na poskytování 

těchto služeb.

Projekt má jednoznačně určené žadatele v souladu s výzvou a v případě 
dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v projektu

Projektový 
záměr, Strategie 

ITI HK-PA
Dopracování

Informace vztahující se k popisu Role 
zapojených subjektů nejsou potvrzeny 

zástupci Univerzity Pardubice, kteří jsou 
členy PS4. Je nutné doplnit souhlas 
univerzity nebo příslušné fakulty s 

uvedenou rolí.

NE

Informace vztahující se k popisu Role 
zapojených subjektů nejsou potvrzeny 

zástupci Univerzity Pardubice, kteří jsou 
členy PS4. Je nutné doplnit souhlas 
univerzity nebo příslušné fakulty s 

uvedenou rolí.

Projekt jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním jiným inovačním 
centrem aglomerace, který:

a)realizoval projekt v  OPPIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve 
výzkumu, vývoji  a inovacích, program podpory Služby infrastruktury, v rámci 

ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
b) plánuje realizaci projektu v  OPPIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost 

spolupráce ve výzkumu, vývoji  a inovacích, program podpory Služby 
infrastruktury, v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace (představil svůj 

projektový záměr na jednání PS4 ITI Hradecko-pardubické aglomerace).

Projektový záměr Dopracování

Není jednoznačně popsána spolupráce s 
jinými inovačními centry v aglomeraci, 

která jsou/budou vybudována z ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace (P-

PINK a TC HK). Je nutné doložit dohodu s 
P-PINK.

NE

Není jednoznačně popsána spolupráce s 
jinými inovačními centry v aglomeraci, 

která jsou/budou vybudována z ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace (P-

PINK a TC HK). Je nutné doložit dohodu s 
P-PINK.

Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI Hradecko-
pardubické aglomerace

Projektový 
záměr, Strategie 

ITI HK-PA
Dopracování

Indikátor 24201 Podpořená plocha 
určená pro provoz inovační infrastruktury 
v m2 je relevantní pouze pro aktivitu B) -
v tomto projektovém záměru být uveden 

nemá. 

NE

Indikátor 24201 Podpořená plocha 
určená pro provoz inovační infrastruktury 
v m2 je relevantní pouze pro aktivitu B) -
v tomto projektovém záměru být uveden 

nemá. 

Projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podepsáno statutárním 
zástupcem předkladatele, datum podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle 

osnovy)
Projektový záměr Dopracování

V rozpočtu projektu chybí DPH v 
nezpůsobilých výdajích projektu.

NE
V rozpočtu projektu chybí DPH v 
nezpůsobilých výdajích projektu.
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Usnesení PS4 23/1: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje “ (PS4) na
základě výzvy nositele ITI č. 69 (Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – Služby
infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednala předložený projektový záměr „INOVAČNÍ
CENTRUM PARDUBICE“ 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 „INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE“ nesplňuje kritérium ŘV ITI č. 2
Potřebnost realizace je odůvodněná, kritérium č. 6 Projekt má jednoznačně určené žadatele v
souladu s výzvou a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v
projektu, č. 7 Projekt jednoznačně popisuje spolupráci s alespoň jedním jiným inovačním
centrem aglomerace, dále kritérium č. 8 Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného
opatření ITI Hradecko-pardubické aglomerace a kritérium č. 14 Projektový záměr splňuje
formální náležitosti.

Projektový záměr „INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE“ není 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 40/8:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 69 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednal
předložený projektový záměr „INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE“ a posoudil jeho
soulad se Strategií ITI.

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



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 69 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ 
PODNIKŮ – SLUŽBY INFRASTRUKTURY A/B/C/D

Poskytování expertních služeb pro MSP
(2 250 000 Kč)

Termín předložení dopracovaného projektového záměru: 31. 12. 2019, 12 hodin
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
2. 10. 2019

Odůvodnění
Vyjádření PS 

7. 1. 2020
Odůvodnění

Projekt přispívá k naplnění indikátorů 
příslušného opatření ITI Hradecko-

pardubické aglomerace

Projektový 
záměr, Strategie 

ITI HK-PA
DOPRACOVÁNÍ

Výše indikátoru 
Počet 

nabízených 
oblastí služeb 
neodpovídá 
textu v části 

Popis projektu 
(8, resp. 9)

ANO

Výše indikátoru 
Počet 

nabízených 
oblastí služeb 

odpovídá textu 
v části Popis 

projektu
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Usnesení PS4 23/2: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 69 (Infrastruktura a služby pro rozvoj
podniků – Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednala předložený
projektový záměr „Poskytování expertních služeb 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 „Poskytování expertních služeb 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 40/9:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 69 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednal
předložený projektový záměr „Poskytování expertních služeb 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“.



6. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE Č. 72, 73, 74, 75, 

76 DOPORUČENÝCH PRACOVNÍMI SKUPINAMI 
K PROJEDNÁNÍ V ŘV ITI 



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 72 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE –
APLIKACE IV

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_19_275
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků

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

Příjem projekt. záměrů do PS4    2. 12. 2019, 10:00 – 23. 12. 2019, 10:00
Min. a max. výše dotace 1 – 41 mil. Kč (80 %)
Alokace výzvy ERDF 56 418 700 Kč 

Požadavek na účinnou spolupráci
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 
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.

Předkládaný projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy.
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ZACÍLENÍ PODPORY

Oprávněný žadatel
a) žadatelem je vždy podnikatelský subjekt; příjemcem mohou být podnikatelské subjekty, partnerem

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

b) dle podmínek programu bude žadatel: vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní
požadavky, nebo vést oddělené účetnictví u projektu

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

realizován projekt;
e) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států

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

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

g) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;
h) výše uvedené povinnosti a podmínky platí pro všechny členy konsorcia z ČR;
i) projekt musí být realizován na území uvedeném v této výzvě v části Území realizace.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu
Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen
„Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem.
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SPECIFIKA VÝZVY
Podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle
přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s kódem intervence 065
nebo 063.

Projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se
zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence
065) a projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními
podniky s podmínkou 30% účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu (je
akceptovatelný podíl 20% MSP při současném minimálním podílu 10% VO) (kód intervence 063).

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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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 72

• DEEP VISION s.r.o.: Vytvoření CRM systému založeného na technologiích rozšířené reality a 
rozpoznání obrazu s využitím strojového čtení (11 690 000 Kč)

• ENUPRO s.r.o.: Energeticky úsporná obec (14 080 000 Kč)

• CNG realizační cz, s.r.o.: LNG Kryogení čerpadlo (2 800 000 Kč)

• VST Engineering, spol. s r.o.: Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem kovových prachu
(1 750 000 Kč)

• Česká energeticko - auditorská společnost, s.r.o.: Mobilní plnící stanice LCNG E (9 200 000 Kč)

• Energeticko - vodárenský inovační klastr z.s.: Virtuální operátor Komunitní elektrárny (16 000 
000 Kč)

• ComArr, spol. s r.o.: Nová generace sw „Hotel“ (8 050 000 Kč)

• ComArr, spol. s r.o.: Nová generace sw produktů ComArr (10 150 000 Kč)

• celkem: 73 720 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 56 418 700 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 321 614 040 Kč 

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 143 122 200 Kč
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Usnesení PS4 23/3: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „Vytvoření CRM
systému založeného na technologiích rozšířené reality a rozpoznání obrazu s
využitím strojového učení“ 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 „Vytvoření CRM systému založeného na technologiích rozšířené
reality a rozpoznání obrazu s využitím strojového učení“ 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 40/10:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „Vytvoření
CRM systému založeného na technologiích rozšířené reality a rozpoznání obrazu s
využitím strojového učení“ 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 23/4: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „Energeticky
úsporná obec“ 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 „Energeticky úsporná obec“ nesplňuje kritérium č. 2 Potřebnost
realizace je odůvodněná a č. 13 ŘV ITI Projektový záměr splňuje formální
náležitosti (např. podepsáno statutárním zástupcem předkladatele, datum
podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle osnovy).

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



USNESENÍ ŘV ITI 40/11:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „Energeticky
úsporná obec“ 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 40/11 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 72.
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Usnesení PS4 23/5: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „LNG Kryogení
čerpadlo“ 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 „LNG Kryogení čerpadlo“ 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 40/12:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „LNG Kryogení
čerpadlo“ 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 23/6: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „Vývoj systémů
pro ochranu před výbuchem kovových prachu“ 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 „Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem kovových prachu“ 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 40/13:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „Vývoj systémů
pro ochranu před výbuchem kovových prachu“ 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“.



45

Usnesení PS4 23/7:
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „Mobilní plnící
stanice LCNG-E“ 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 „Mobilní plnící stanice LCNG-E“ 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 40/14:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „Mobilní plnící
stanice LCNG-E“ 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 23/8: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „Virtuální
operátor Komunitní elektrárny“ 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 „Virtuální operátor Komunitní elektrárny“ nesplňuje kritérium č.
2 Potřebnost realizace je odůvodněná.

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 40/15:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „Virtuální
operátor Komunitní elektrárny“ 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 40/15 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 72.
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Usnesení PS4 23/9:
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „Nová generace
sw „Hotel““ 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 „Nová generace sw „Hotel““ 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 40/16:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „Nová
generace sw "Hotel"“ 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 23/10: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 72 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Aplikace IV) projednala předložený projektový záměr „Nová generace
sw produktů ComArr“ 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 „Nová generace sw produktů ComArr“ 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 40/17:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 72 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Aplikace IV) projednal předložený projektový záměr „Nová
generace sw produktů ComArr“ 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. 73 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE –
INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT IV

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_19_268
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků

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

Příjem projekt. záměrů do PS4    2. 12. 2019, 10:00 – 23. 12. 2019, 10:00
Min. a max. výše dotace 1 000 000 – 50 503 500 Kč
Alokace výzvy ERDF 50 503 500 Kč 
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 
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.

Předkládaný projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy.
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ZACÍLENÍ PODPORY
Oprávněný žadatel

Žadatel/příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky:

Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt ; malý a střední podnik podle definice v Příloze I
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo velký podnik ; dle podmínek programu:

a) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je
realizován projekt , a to nejpozději k datu podání poslední žádosti o platbu;

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

c) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím8 v zemi svého
sídla, popř. v zemi sídla své pobočky9 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z
rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se
považují za vypořádané nedoplatky;

d) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;
e) předkládaný projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy ŘO;
f) příjemce potvrdí, že neprovedl přemístění10 do provozovny, do které se má počáteční investice, na niž

se podpora požaduje, uskutečnit, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zaváže se, že
tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová
inovace)

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění

nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku
zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací
a výroby (organizační inovace)

d) Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu
produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová
inovace)

SPECIFIKA VÝZVY

Podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních 
podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s 
kódem intervence 065.

Projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy 
se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód 
intervence 065. 
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 73

• ELLA-CS, s.r.o.: ELLA-CS – projekt Inovace 2020–2022 (4 900 000 Kč)

• MATRIX a.s.: MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativních fasádních
prvků za použití karbonizace povrchu dřeva (6 300 000 Kč)

• MATRIX a.s.: MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativního dřevěného
panelu (50 503 500 Kč)

• Popcup s.r.o.: Tisk inovativně (2 475 000 Kč)

• celkem: 64 178 500 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 50 503 500 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 321 614 040 Kč

• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 143 122 200 Kč
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Usnesení PS4 23/11: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 73 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednala předložený projektový záměr
„ELLA-CS – projekt Inovace 2020 - 2022“ 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 „ELLA-CS - projekt Inovace 2020 - 2022“ 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 40/18:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 73 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený projektový
záměr „ELLA-CS – projekt Inovace 2020 - 2022“ 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 23/12: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 73 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednala předložený projektový záměr
„MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativních fasádních prvků za použití
karbonizace povrchu dřeva“ 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 „MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativních fasádních prvků
za použití karbonizace povrchu dřeva“ nesplňuje kritérium č. 13 ŘV ITI Projektový
záměr splňuje formální náležitosti (např. podepsáno statutárním zástupcem
předkladatele, datum podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle osnovy).

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



USNESENÍ  ŘV ITI 40/19:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 73 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený projektový
záměr „MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativních fasádních prvků za použití
karbonizace povrchu dřeva“ 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 40/19 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 73.
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Usnesení PS4 23/13: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 73 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednala předložený projektový záměr
„MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativního dřevěného panelu“ 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 „MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativního dřevěného
panelu“ nesplňuje kritérium č. 13 ŘV ITI Projektový záměr splňuje formální
náležitosti (např. podepsáno statutárním zástupcem předkladatele, datum
podpisu, vyplněny všechny náležitosti PZ dle osnovy).

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



USNESENÍ  ŘV ITI 40/20:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 73 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený projektový
záměr „MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativního dřevěného panelu“ 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 40/20 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 73.
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Usnesení PS4 23/14: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 73 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednala předložený projektový záměr
„Tisk inovativně“ 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 „Tisk inovativně“ nesplňuje kritérium č. 7 Projekt přispívá
k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
č. 9 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) a kritérium č. 11 ŘV ITI Projekt je v souladu s minimální a
maximální výší celkových výdajů/celkových způsobilých výdajů, pokud byly limity
uvedeny ve výzvě nositele integrované strategie.

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 40/21:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 73 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený projektový
záměr „Tisk inovativně“ 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 40/21 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 73.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 74 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE –
POTENCIÁL IV

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_19_273
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků

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

Příjem projekt. záměrů do PS4          2. 12. 2019 – 23. 12. 2019
Alokace výzvy ERDF 36 200 000 Kč 
Min. a max. výše dotace 2 – 36,2 mil. Kč (50 %)
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 
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.

Předkládaný projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy.
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ZACÍLENÍ PODPORY

Oprávněný žadatel
a) Žadatele/příjemcem může být pouze jeden podnikatelský subjekt.3 Malý a střední podnik podle definice v

Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo velký podnik, dle podmínek programu bude povinen:
• vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky, nebo
• vést oddělené účetnictví u projektu.
Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky). Žadatelem/příjemcem může být
fyzická nebo právnická osoba přípustné právní formy dle Výzvy, která bude působit jako vlastník a
provozovatel infrastruktury, dle podmínek programu bude vést účetnictví nebo daňovou evidenci
rozšířenou o zvláštní požadavky, nebo vést oddělení účetnictví u projektu ve vztahu ke způsobilým
výdajům projektu, nezbytnou pro provádění auditů a kontrol.

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

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

d) d) Nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého sídla,
popř. v zemi sídla své pobočky5 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za
vypořádané nedoplatky.
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v
pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro
zajištění aktivit tohoto centra.

SPECIFIKA VÝZVY

Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout pouze:

1. na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí,
tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód
intervence 065);

2. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi
velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je
nutné, aby společně podaný projekt Potenciál obsahoval specifikaci projektu společného
výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele (velkého podniku), spolupracovat s MSP na
realizaci tohoto projektu. Velký podnik může v tomto případě pokrýt všechny náklady
projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé
spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou
infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).

69



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 74

• Energeticko - vodárenský inovační klastr z.s.: Polygon (4 100 000 Kč)

• celkem: 4 100 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 36 200 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 321 614 040 Kč 

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.B: 143 122 200 Kč 
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Usnesení PS4 23/15: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 74 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Potenciál IV) projednala předložený projektový záměr „Polygon" 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 „Polygon“ nesplňuje kritérium č. 4 ŘV ITI Projekt je v souladu
s harmonogramem uvedeným ve výzvě.

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 40/22:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 74 (Podnikový výzkum,
vývoj a inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený projektový
záměr „Polygon“ 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 40/22 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 74.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 75 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKŮ 
– SLUŽBY INFRASTRUKTURY A/B/C/D

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_19_288, 01_19_287, 01_19_286, 01_19_285
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve

výzkumu, vývoji a inovacích 

Opatření int. strategie 2.2.2 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. 12. 2019 – 23. 12. 2019
Alokace výzvy ERDF 7 250 000 Kč 
Min. a max. výše dotace 1 – 15 mil. Kč (A), 1 - 58,5 mil. Kč (B, C, D)
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 
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.

Předkládaný projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy.
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ZACÍLENÍ PODPORY

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

podnikem, a zároveň je dle podmínek programu povinen:
• vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky, nebo
• vést oddělené účetnictví u projektu
a který je zároveň právnickou osobou, jež působí jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury
(vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), a ve svých stanovách má
explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu
technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie, nebo

b) je municipalitou, nebo
c) je výzkumnou organizací nebo výzkumnou infrastrukturou,
d) je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován

projekt,
e) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmů v některém z členských států EU, a

to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o
podporu; žadatel/příjemce bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít v České republice
založenou provozovnu nebo odštěpný závod. Žadatel/příjemce musí mít pobočku zapsanou k první žádosti o
platbu ve výpisu Registru živnostenského podnikání,

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

g) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců,
h) v případě podporované aktivity A) splňuje definici výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury dle

kapitoly 1 (oblast působnosti a definice), odst. 1.3 (definice), písm. ee) a ff) Sdělení Komise (2014/C 198/01)
Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. 75



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.

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)
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 75

• Hi-Tech inovační klastr z.s.: PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) –
PROVOZ (2 400 000 Kč)

• Hi-Tech inovační klastr z.s.: PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) –
SLUŽBY (2 700 000 Kč)

• celkem: 5 100 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 7 250 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.2.A: 58 500 000 Kč

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.2.A: 7 250 000 Kč
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Usnesení PS4 23/16: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje“
(PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 75 (Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků –
Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednala předložený projektový záměr
„PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY" 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 „PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY“ nesplňuje
kritérium ŘV ITI č. 2 Potřebnost realizace je odůvodněná a č. 7 Projekt jednoznačně
popisuje spolupráci s alespoň jedním jiným inovačním centrem aglomerace, který:
a) realizoval projekt v OPPIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu,

vývoji a inovacích, program podpory Služby infrastruktury, v rámci ITI Hradecko-
pardubické aglomerace;

b) plánuje realizaci projektu v OPPIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích, program podpory Služby infrastruktury, v rámci ITI
Hradecko-pardubické aglomerace (představil svůj projektový záměr na jednání PS4
ITI Hradecko-pardubické aglomerace).

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 40/23:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 75 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednal
předložený projektový záměr „PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY" 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 40/23 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 75.
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Usnesení PS4 23/17: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje“
(PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 75 (Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků –
Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednala předložený projektový záměr
„PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ" 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 „PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ“ nesplňuje
kritérium ŘV ITI č. 2 Potřebnost realizace je odůvodněná a č. 7 Projekt jednoznačně
popisuje spolupráci s alespoň jedním jiným inovačním centrem aglomerace, který:
a) realizoval projekt v OPPIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu,

vývoji a inovacích, program podpory Služby infrastruktury, v rámci ITI Hradecko-
pardubické aglomerace;

b) plánuje realizaci projektu v OPPIK, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích, program podpory Služby infrastruktury, v rámci ITI
Hradecko-pardubické aglomerace (představil svůj projektový záměr na jednání PS4
ITI Hradecko-pardubické aglomerace).

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 40/24:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 75 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Služby infrastruktury – aktivita A, B, C, D) projednal
předložený projektový záměr „PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ" 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 40/24 a sdělení
termínu nejbližšího jednání PS4 v souladu s výzvou nositele č. 75.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 76 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKŮ 
– NEMOVITOSTI VI

Číslo výzvy ŘO OP PIK 01_19_295
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro

podnikání

Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace
Podopatření int. strategie 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou činnost

Příjem projekt. záměrů do PS4 2. 12. 2019 – 23. 12. 2019
Alokace výzvy ERDF 13 725 000 Kč
Min. a max. výše dotace 1 – 50 mil. Kč (MP 45 %, SP 35 %)
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace 
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.

Předkládaný projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy.
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ZACÍLENÍ PODPORY

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

zároveň je dle podmínek programu povinen:
• vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky, nebo
• vést oddělené účetnictví u projektu;

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

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

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

e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;
f) potvrdí, že neprovedl přemístění do provozovny, do které se má uskutečnit počáteční investice, na

niž se podpora požaduje, uskutečnit během dvou let předcházejících Žádosti o podporu a zaváže se,
že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.
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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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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 76

• SK - EKO Pardubice s. r. o.: Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL
21 Semtín (4 455 000 Kč)

• celkem: 4 455 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 13 725 000 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.C: 79 885 960 Kč

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 2.2.1.C: 13 725 500 Kč
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Usnesení PS4 23/18: 
Pracovní skupina „Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a
vývoje“ (PS4) na základě výzvy nositele ITI č. 76 (Infrastruktura a služby pro rozvoj
podniků – Nemovitosti VI) projednala předložený projektový záměr „Rekonstrukce a
přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín“ 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 a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín“
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 40/25:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 76 (Infrastruktura a
služby pro rozvoj podniků – Nemovitosti VI) projednal předložený projektový záměr
„Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín“ 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“.



SOUHRN HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

Celkem schváleno 9 PZ za 55 245 000 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.1 schváleno 7 PZ za 48 540 000 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.2 schválen 1 PZ za 2 250 000 Kč dotačních

• OPPIK SC 2.3 schválen 1 PZ za 4 455 000 Kč dotačních



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

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

(Kč)

Poskytování expertních služeb pro 
MSP

69. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků - Služby 

infrastruktury - aktivita A, B, C, D 

Technologické 
centrum Hradec 

Králové z.ú.
3 000 000 3 000 000 2 250 000

Nová generace sw produktů ComArr
72. Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace - Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 16 600 000 14 500 000 10 150 000

Nová generace sw "Hotel"
72. Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace - Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 12 970 000 11 500 000 8 050 000

Vytvoření CRM systému založeného 
na technologiích rozšířené reality a 

rozpoznání obrazu s využitím 
strojového učení

72. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - Aplikace IV

DEEP VISION s.r.o. 17 000 000 16 700 000 11 690 000

Vývoj systémů pro ochranu před 
výbuchem kovových prachu

72. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - Aplikace IV

VST Engineering, spol. 
s r.o.

2 500 000 2 500 000 1 750 000

LNG Kryogení čerpadlo
72. Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace - Aplikace IV
CNG realizační cz, 

s.r.o.
4 235 000 3 500 000 2 800 000

Mobilní plnící stanice LCNG E
72. Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace - Aplikace IV

Česká energeticko -
auditorská 

společnost, s.r.o.
13 915 000 11 500 000 9 200 000

ELLA-CS - projekt Inovace 2020 -
2022

73. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - Inovace - Inovační 

projekt IV
ELLA-CS, s.r.o. 18 000 000 14 000 000 4 900 000

Rekonstrukce a přístavba budovy 
bývalé rozvodny ZL 21 Semtín

76. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků - Nemovitosti VI

SK - EKO Pardubice s. 
r. o.

11 979 000 9 900 000 4 455 000



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

Celkem vráceno k dopracování 8 PZ za 98 558 500 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.1 vráceno k dopracování 6 PZ za 93 458 500 Kč dotačních

• OPPIK SC 1.2 vráceny k dopracování 2 PZ za 5 100 000 Kč dotačních



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

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

(Kč)

Energeticky úsporná obec
72. Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace - Aplikace IV
ENUPRO s.r.o. 21 296 000 17 600 000 14 080 000

Virtuální operátor Komunitní 
elektrárny

72. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - Aplikace IV

Energeticko -
vodárenský inovační 

klastr z.s.
24 200 000 20 000 000 16 000 000

MATRIX HOUSE - zavedení výroby 
inovativního dřevěného panelu

73. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - Inovace - Inovační 

projekt IV
MATRIX a.s. 282 405 863 144 295 714 50 503 500

MATRIX HOUSE - zavedení výroby 
inovativních fasádních prvků za 

použití karbonizace povrchu dřeva

73. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - Inovace - Inovační 

projekt IV
MATRIX a.s. 21 780 000 18 000 000 6 300 000

Tisk inovativně
73. Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace - Inovace - Inovační 
projekt IV

Popcup s.r.o. 5 500 000 5 500 000 2 475 000

Polygon
74. Podnikový výzkum, vývoj a 

inovace - Potenciál IV

Energeticko -
vodárenský inovační 

klastr z.s.
9 922 000 8 200 000 4 100 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 
(PIC) - PROVOZ

75. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků - Služby 

infrastruktury - aktivita A, B, C, D 

Hi-Tech inovační 
klastr z. s.

4 800 000 4 800 000 2 400 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM 
(PIC) - SLUŽBY

75. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků - Služby 

infrastruktury - aktivita A, B, C, D 

Hi-Tech inovační 
klastr z. s.

5 400 000 5 400 000 2 700 000



41. JEDNÁNÍ ŘV ITI – KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

Z důvodu končících výzev ŘO OPPIK na Inovace a Potenciál (viz níže) je nezbytné:

• stanovit lhůtu pro dopracování projektových záměrů v délce 14 dnů

• Výzvu ŘV ITI odeslat neprodleně po jednání ŘV ITI dne 21. 1. 2020

• dopracované projektové záměry projednat korespondenčně v PS4 ve dnech
5. 2. – 10. 2. 2020

• dopracované projektové záměry projednat korespondenčně v ŘV ITI ve
dnech 10. 2. – 14. 2. 2020

• Vyjádření ŘV ITI vydat ve dnech 17. – 19. 2. 2020

• konec výzvy na Inovace: 20. 2. 2020

• konec výzvy na Potenciál: 28. 2. 2020



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR NESCHVÁLENÝ ŘV ITI ZE DNE 21. 1. 2020

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

(Kč)

INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE
69. Infrastruktura a služby pro 

rozvoj podniků - Služby 
infrastruktury - aktivita A, B, C, D 

REXALA a.s. 60 000 000 60 00 000 30 000 000



7. PLNĚNÍ STRATEGIE ITI



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• vyhlášeno a ukončeno 75 výzev nositele ITI v celkové sumě 5 227 268 181 Kč
• vyjádření ŘV ITI získalo 160 projektových záměrů v částce 4 337 036 522 Kč

• z toho 5 projektových záměrů v dotační částce 82 975 060 Kč získalo negativní Vyjádření
ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)

• 119 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU
2 740 103 998 Kč

• aktuálně vráceno k dopracování 8 PZ za 98 558 500 Kč dotačních
• vyhlášeno 35 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 2 709 593 981 Kč

(ukončeno 33 výzev ZS ITI, 2 výzvy probíhají)
• k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 111 projektů v celkové částce 2 795 521 868 Kč

• 98 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU
2 420 106 048 Kč

• 95 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v
částce 2 152 069 198 Kč
• 89 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU

1 923 881 080 Kč
• 78 projektů v částce 1 779 655 426 Kč má vydaný právní akt
• 47 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 515 810 023 Kč
• 46 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 510 361 715 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

1.2 567 709 772

2 477 516 611

4 254 061 461

0

0

98 558 500

2.4 669 456 797 0

3.1 1 240 350 043 0

OPD
1.4 180 876 249

494 796 429
0

0
2.3 313 920 180 0

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
0

0
1.2 336 018 957 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 291 087 400

421 450 164

93 458 500

98 558 500

1.2 23 750 000 5 100 000

2.1 0 0

2.3 101 722 764 0

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

1.2 194 565 000

720 184 930

1 036 956 668

26 544 650

141 541 150

319 997 950

2.4 4 313 439 114 996 500

3.1 521 306 491 0

OPD
1.4 0

277 855 000
0

0
2.3 277 855 000 0

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 9 550 000

38 916 738

129 718 800

178 456 800

1.2 2 500 000 21 250 000

2.1 0 0

2.3 26 866 738 27 488 000

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

1.2 327 971 435

1 531 806 730

2 795 521 868

257 278 892
1 384 544 

288

2 152 069 198

234 775 961

1 276 254 606

1 779 655 426

2.4 505 167 309 488 597 410 402 914 458

3.1 698 667 986 638 667 986 638 564 187

OPD
1.4 165 849 582

199 384 446
127 599 582

127 599 582
36 580 345

36 580 345
2.3 33 534 864 0 0

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
10 800 000

10 800 000
10 800 000

10 800 000
1.2 336 018 957 0 0

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

OPPIK

1.1 152 618 565

204 032 433

92 519 502

115 646 027

47 717 996

65 887 628

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 47 368 025 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

1.2 154 314 704

479 229 678

515 810 023

154 314 704

473 781 371

510 361 715

2.4 315 384 171 309 935 863

3.1 9 530 803 9 530 803

OPD
1.4 36 580 345

36 580 345
36 580 345

36 580 345
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 (LEDEN 2020)

OP
Alokace celkem 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 2 477 516 611 1 531 806 730 1 384 544 288 1 276 254 606

OPD 486 330 000 494 796 429 199 384 446 127 599 582 36 580 345

OPŽP 200 000 000 346 818 957 346 818 957 10 800 000 10 800 000

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

OPPIK 460 000 000 421 450 164 204 032 433 115 646 027 65 887 628

Celkem 3 717 640 000 4 254 061 461 2 795 521 868 2 152 069 198 1 779 655 426

% 100 114,43 75,20 57,89 47,87

Počet projektů 155 111 95 78

Září 2019 3 717 640 000 3 862 797 505 2 327 908 080 2 104 255 775 1 764 170 264

% 100 103,90 62,62 56,60 47,45

Počet projektů 145 104 90 75



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (LEDEN 2020)

OP
Alokace celkem v SITI 

(OP)

Aktivní projekty s 
rozhodnutím ŘV ITI 
(s možností podání 

úspěšné plné žádosti) s 
aktuálně známou výší 

přidělené či požadované 
dotace

Aktivní projekty 
předložené k hodnocení 
na ZS ITI/ŘO s aktuálně 

známou výší přidělené či 
požadované dotace

Projekty s vydaným 
právním aktem

IROP 2 157 360 000 1 517 368 256 1 375 827 106 1 276 254 606

OPD 486 330 000 175 295 519 175 295 519 36 580 345

OPŽP 200 000 000 346 818 957 346 818 957 10 800 000

OPVVV 413 950 000 390 132 847 390 132 847 390 132 847

OPPIK 460 000 000 310 488 418 65 887 628 65 887 628

Celkem 3 717 640 000 2 740 103 998 132 031 618 1 779 655 426

% 100 73,71 65,10 47,87

Počet projektů 119 98 78

Září 2019 3 717 640 000 2 904 308 524 1 892 581 539 1 764 170 264

% 100 78,12 50,91 47,45

Počet projektů 121 92 75



Počet PZ: 119 Podpora EU: 2 960,35 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 
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Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle OP
(výše podpory ve Vyjádření ŘV ITI)



Počet PZ:119

Podpora EU: 
2 904,31 mil. Kč 

Alokace SITI: 
3 717,64 mil. Kč 

PCE
289 212 812,06

11%
HK

174 023 054,19
6%

PK
282 886 184,94

10%

KHK
285 702 697,78

10%

DPMP
138 567 594,95

5%
DPMHK

104 338 810,57
4%

VŠ
357 018 841,95

13%

OSTATNÍ
1 108 354 001,25

41%

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



Počet PZ:52

Podpora EU: 
1 108 mil. Kč

Firma
636 057 375,15

57%Obec
223 796 722,03

20%

Škola
33 521 873,01

3%

Jiná instituce
214 978 031,06

20%

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



Počet PZ: 119 Podpora EU: 2 740,104 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 
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IROP – PREDIKCE A PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2019

Dle finančních plánů předložených projektů v MS2014+ nositel konstatuje, že finanční milník pro
rok 2019 nebyl naplněn:
• 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
• skutečné plnění milníku 2019: 715 280 974 Kč

• do milníku chybí ŽoP v částce 172 904 138 Kč!!!

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+ 
(5/2019)

Dle informací od 
žadatelů, z MS ITI 

a MS 2014+ 
(8/2019)

Dle aktuálních 
dat z MS 2014+ 

SC 1.2 614 400 000 252 948 480 182 099 163 181 743 566 176 149 163 173 014 704

SC 2.4 626 300 000 257 847 710 390 425 066 378 657 318 379 732 140 373 986 424

SC 3.1 916 660 000 377 388 922 218 011 043 251 119 946 192 883 103 168 279 846

CELKEM 2 157 360 000 888 185 112 790 535 272 811 520 830 748 764 406 715 280 974



IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2020

IROP
Alokace ve 

Strategii
55,44 % alokace

dle Strategie

Dle informací od 
žadatelů, z MS ITI a 
MS 2014+ (8/2019)

Dle aktuálních 
informací od žadatelů, 

z MS ITI a MS 2014+ 

SC 1.2 614 400 000 340 623 360 343 378 619 288 444 329

SC 2.4 626 300 000 347 220 720 452 494 708 468 320 708

SC 3.1 916 660 000 508 196 304 423 761 055 399 979 765

CELKEM 2 157 360 000 1 196 040 384 1 219 634 382 1 156 744 801

Dle finančních plánů předložených projektů v MS2014+ a projektových záměrů evidovaných
v MS ITI nositel avizuje vysoké riziko možnosti nenaplnění finančního milníku pro rok 2020:
• celková alokace ve Strategii ITI kumulativně pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): 2 157 360 000 Kč
• milník 2020 – 55,44 % (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020): 1 196 040 384 Kč
• predikce nositele ITI plnění milníku 2020: 1 156 744 801 Kč

• do milníku již nyní chybí k naplnění 39 295 583 Kč



ZMĚNA STRATEGIE ITI

Nositel ITI připravuje žádost o změnu Strategie ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, která bude předložena v první čtvrtletí roku 2020 a bude se týkat
následujících oblastí:

FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY

1. Úprava finančních plánů
• 2018–2019: dle skutečně podaných žádostí o platbu
• 2020–2023: dle predikce nositele ITI vycházející primárně z MS2014+, MS ITI

Hradecko-pardubické aglomerace a dle požadavku na minimální čerpání (IROP)
• IROP: přesun alokace ve výši 30,005 mil. Kč v rámci SC 1.2 (Udržitelná doprava) z

podopatření Strategie ITI 1.1.3.A (Dopravní systémy) do podopatření 1.1.2.A
(Přestupní uzly v aglomeraci)

2. Úprava indikátorů
• 2018–2019: dle hodnot indikátorů dokončených projektů
• 2020–2023: dle predikce nositele ITI vycházející primárně z MS2014+ a MS ITI

Hradecko-pardubické aglomerace



ZMĚNA STRATEGIE ITI

JEDNACÍ ŘÁD ŘV – aktualizace

Článek IV, bod 4.8
Z jednání Řídicího výboru se pořizuje zápis, v němž je vždy obsaženo datum jednání, prezenční
listina a přijatá rozhodnutí. Z jednání může manažer ITI pro potřeby zpracování zápisu
pořizovat zvukový záznam. Zápis je členům Řídicího výboru elektronicky rozeslán nejpozději
do 7 dnů ode dne jednání. Pořízení a rozeslání zápisu zajišťuje manažer ITI, případně jím
určená osoba. Nesouhlasí-li člen Řídicího výboru s obsahem zápisu, je oprávněn vznést
námitku, a to elektronicky do 2 dnů od odeslání zápisu. V případě, že nejsou žádné námitky, je
zápis považován za schválený.

Článek V, bod 5.5
Pokud se člen Řídicího výboru nevyjádří ve lhůtě stanovené předsedou, má se za to, že hlasuje
pro navržené usnesení. V případě, že se člen ŘV ve lhůtě stanovené předsedou nevyjádří a
zároveň předseda vyhodnotí, že se rozhodnutí přímo týká osobních zájmů daného člena či
zájmů organizace, již tento člen zastupuje, má se v rámci hlasování za to, že se tento člen
rozhodování v daném bodě nezúčastnil.

USNESENÍ ŘV ITI 40/26:

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace bere na vědomí informace o připravované

změně Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.



8. HARMONOGRAMY VÝZEV NOSITELE ITI PRO 
ROK 2020



HARMONOGRAM VÝZEV OPPIK PRO ROK 2020

Aktuální zbytkové alokace v jednotlivých programech podpory

Program podpory s Vyjádřením ŘV 21.1. vč. Výzvy k dopracování

Aplikace - 8 829 200 Kč - 38 909 200 Kč
Inovace 4 900 000 Kč - 13 675 000 Kč
Potenciál 33 302 340 Kč 29 202 340 Kč
Služby infrastruktury 37 250 000 Kč 29 450 000 Kč
Nemovitosti 9 578 478 Kč 9 578 478 Kč
Celkem 76 201 618 Kč 15 646 618 Kč

Výzvy na zbytkovou alokaci budou vyhlašovány na základě:

• vyhodnocení dopracovaných projektových záměrů

• jednání s MPO o přesunech alokací mezi programy podpory (na výzvy s
přečerpanou alokací), případně o navýšení CZV již předložených projektů



HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2020

Specifický cíl IROP -
aktivita

Opatření/ 
Podopatření

ISg
Příspěvek 
Unie (CZK)

Nositel ITI ZS ITI

Plánovaný
termín

jednání PS

Plánovaný
termín

jednání ŘV

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
ukončení 

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  
příjmu

žádostí o 
podporu

Plánované 
ukončení 

příjmu
žádostí o 
podporu 

1.2 Cyklodoprava 1.1.4/1.1.4.A 136 000 000 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 18.3.2020

1.2 Bezpečnost 
dopravy

1.1.4/1.1.4.A 3 000 000 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 18.3.2020

1.2 Telematika 1.1.3/1.1.3.A 25 500 000 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 18.3.2020

2.4 Infrastruktura ZŠ 2.1.1/2.1.1.A 78 372 926 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 08/2022 9.3.2020 18.3.2020

3.1 Památky 2.3.1/2.3.1.A 218 096 801 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 02/2020 10/2022 9.3.2020 18.3.2020

1.2 Cyklodoprava 1.1.4/1.1.4.A 12 000 000 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 05/2020 10/2022 1.-4.6.2020 15.-18.6.2020

1.2 Terminály 1.1.2/1.1.2.A 117 963 740* 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 10/2022 28.9.-2.10.2020 12.10.-16.10.2020

1.2 Bezpečnost 
dopravy

1.1.4/1.1.4.A 19 000 000 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 09/2020 10/2022 28.9.-2.10.2020 12.10.-16.10.2020

• Alokace výzvy bude navýšena po změně Strategie (žádost o změnu bude podána v prvním čtvrtletí roku 2020)



HARMONOGRAM VÝZEV OPD PRO ROK 2020

Specifický 
cíl OPD -
aktivita

Opatření/ 
Podopatření Isg

Příspěvek 
Unie (CZK)

Nositel ITI ŘO

Plánovaný 
termín 

jednání PS

Plánovaný 
termín

jednání ŘV 

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
ukončení 

příjmu proj.
záměrů

Plánovaný 
termín 

ukončení 
přijmu 

předběžných 
žádostí

Plánovaný 
termín 

ukončení 
přijmu 
žádostí

Datum 
ukončení 

fyzické
realizace 
projektu

2.3 ITS* 1.1.3/1.1.3.B 278 434 820 02/2020 02/2020 02/2020 05/2020 11/2020 12/2022 9.3.2020 18.3.2020

* Termíny, formát a výše výzvy budou upřesněny na základě finálního stanoviska ŘO, viz dále (Informace z ŘO)



PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC Vyhlášené výzvy 2016-2019

IROP

1.2 680 497 180

2 927 690 783

5 609 462 182

2.4 606 000 000

3.1 1 641 193 602

OPD
1.4 251 323 405

684 758 225
2.3 433 434 820

OPŽP
1.1 50 800 000

240 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939

OPPIK

1.1 776 727 940

1 179 717 235

1.2 168 775 000

2.1 0

2.3 226 219 735

2.4 7 994 560



HARMONOGRAMY VÝZEV NOSITELE ITI PRO ROK 2020

V roce 2020 bude v ITI vyhlášeno 8 výzev v rámci IROP a OPD s alokací 888 368 287 Kč*,
z toho:
• 609 933 467 Kč* (IROP)
• 278 434 820 (OPD)
* Částka bude navýšena po změně Strategie

Dále budou v roce 2020 vyhlášeny výzvy v OPPIK na zbývající alokaci, která bude
upřesněna na základě výsledků prosincových výzev a na základě jednání s MPO.

USNESENÍ ŘV ITI 40/27:
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace bere na vědomí Harmonogramy výzev
IROP a OPD pro rok 2020.



9. SOUBORY SOUVISEJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ  



SOUBORY SOUVISEJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

• jedním z největších přínosů ITI je realizace integrovaných-vzájemně provázaných 
projektů

• na „integrovanost“ se můžeme dívat z různých pohledů (územní, tematická atd.)
• ITI musí prokázat „integrovanost“ jednotlivých projektů (například v rámci evaluace 

Strategie ITI, kontroly NKÚ, při vyjednávání o přínosech ITI pro nové období apod.)
• problémem je úhel pohledu na „integrovanost“ a časové hledisko
• nositel ITI proto pro každý aktivní projekt s rozhodnutím ŘV ITI zpracoval tzv. Soubor 

souvisejících projektových záměrů, a to z těchto pohledů:
• synergie a komplementarity (dle OP) 
• územní integrovanost (dle Strategického projektu typu 2 - místní) 
• územní integrovanost (dle strategického projektu typu 3 - síťový) 
• síla vazeb dle koincidenční matice Strategie ITI

• 2 - silná vazba 
• 1 - slabá vazba 
• vazba v rámci stejného specifického cíle v koincidenční matici 

• nyní bude aktualizováno na každém jednání ŘV ITI ve vazbě na schválené PZ



SOUBORY SOUVISEJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

USNESENÍ ŘV ITI 40/28:
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje Soubory souvisejících
projektových záměrů (verze 21. 1. 2020).



10. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – OPD

SC 1.4 – trakce, měnírny
• dne 15. 10. 2019 byl ŘO prodloužen termín podání plných žádostí ve výzvě č. 59 SC 1.4 –

Hradecko-pardubická aglomerace z 29. 11. 2019 na 31. 3. 2020

SC 2.3 – ITS ve městech
• dle harmonogramu výzev (platný k 7. 11. 2019) ŘO OPD je na leden 2020 plánováno

vyhlášení nové průběžné výzvy:
• alokace 483 000 000,- Kč
• dvoukolový model hodnocení
• plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1/2020
• plánované datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu: 5/2020
• plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11/2020

• dle aktuálních informací z ŘO však výzva bude velmi pravděpodobně posunuta na únor či
březen 2020

• 11. 12. 2019 zaslán zástupcem nositelů ITI primátorem M. Charvátem dopis náměstkovi
MD T. Čočkovi s nesouhlasem vypsání výzvy jako individuální, tj. otevřené pro všechny
oprávněné žadatele bez rezervace alokovaných částech ve strategiích nositelů ITI → 9. 1.
2019 zaslán dopis T. Čočkovi primátorem A. Hrabálkem s informacemi o pozitivním vývoji
strategického projektu ITS Hradec Králové s apelem na rezervaci alokovaných prostředků
pro území aglomerace v plánované výzvě ŘO → 24. 1. 2020 proběhne jednání se zástupci
ŘO o formátu nastavení výzvy (individuální/integrovaná)



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – IROP

Dopis ředitele Řídicího orgánu IROP ze dne 18. 12. 2019 adresovaný primátorovi nositele ITI:
• upozornění, že nenaplněná alokace odpovídající limitu do výše 41,17 % celkového objemu

předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2019 bude odebrána těm nositelům ITI, kteří tento stanovený
limit neplní
• do tohoto limitu nebude zahrnuta alokace přidělená dodatečně na SC 3.1 ve výši 262,5 mil. Kč
• zároveň do tohoto limitu nebude zahrnuta alokace v objemu 10 % celkové alokace jednotlivých

nositelů, která v podobě úspor z realizovaných projektů nebyla umožněna k podpoře na náhradní
projekty nebo na nově vyhlašované výzvy, a to z důvodu eliminace kurzových rozdílů

• po zohlednění výše uvedených parametrů byl limit ITI Hradecko-pardubické aglomerace naplněn
ve výši 41,94 %, ŘO IROP tedy nebude uplatňovat žádnou korekci (v případě, že by výše uvedené
polehčující parametry nebyly uplatněny, byl by limit aglomerace naplněn na 33,16 %, což by
odpovídalo finančnímu krácení ve výši 172 904 138 Kč)

• Závazky aglomerace budou sledovány a vyhodnocovány v roce 2020, kdy bude ze strany ŘO IROP
vyžadováno kumulativní plnění v min. výši 55,44 % celkové rezervované alokace integrované
strategie v IROP (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020). Vzhledem k fázi programového cyklu období
2014–2020 nebudou již zohledňovány uvedené polehčující parametry a při nenaplnění limitu bude
muset ŘO IROP přistoupit k odebrání rezervované alokace v souladu s podmínkami uvedenými v
Akceptačním dopise.

Po roce 2020 bude IROP dále požadovat minimální kumulativní plnění z celkové rezervované alokace:
• 2021 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2021): 70,00 %
• 2022 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2022): 84,85 %



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – OPŽP

• naše aglomerace stále usiluje o navýšení alokace pro SC 1.2 Zajistit dodávky pitné
vody v odpovídající jakosti a množství o cca 100 mil. Kč (dotace EU) – pro klíčový
projekt ITI Hradecko-pardubické aglomerace Úpravna vody v Hrobicích (aktuální
volná alokace v rámci ITI je 189,2 mil. Kč – CV projektu cca 600 mil. Kč, max. dotace
EU cca 310 mil. Kč)

• aktuální stav projektu „Hrobice“
• probíhá hodnocení
• přelom března/dubna 2020 předpoklad schvalování k financování



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – OPPIK

Dne 10. 12. 2019 byl statutárnímu zástupci nositele ITI doručen dopis od náměstka
MPO:
• upozornění na dlouhodobě nízkou absorpční kapacitu spojenou s nenaplňováním

vyhlášených výzev
• dosud předložené projektové záměry za 357 mil. Kč (78 % z alokované částky ve

Strategii ITI)
• projekty s právním aktem za 66 mil. Kč (14 % z alokované částky ve Strategii ITI)
• výzva k neprodlenému jednání s garanty jednotlivých programů
• hrozí odebrání alokace

• na základě této výzvy proběhne v lednu jednání na MPO, kde budou řešeny
požadavky MPO, případné návrhy na přesuny alokací apod.

• do prosincových výzev byly předloženy záměry za 186,5 mil. Kč, které, pokud by
byly schváleny, by vyčerpaly téměř celou alokaci Strategie ITI



11. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

• 5-9/2018 – zveřejnění a schválení nařízení k politice soudržnosti vládou 
• do poloviny roku 2019 schválení částečných mandátů Radou pro vyjednávání s EK o 

návrhu obecných nařízení, ERDF, FS, ESF+ s výjimkou částí vyčleněných do tzv. negoboxu
• během rakouského předsednictví (2. pol. roku 2018) návrh obecných nařízení, 

rozdělen do 8 bloků: 
• blok 1 – Strategický přístup a programování
• blok 2 – Podmínky pro způsobilost a výkonnostní rámec
• blok 3 – Monitorování, hodnocení, komunikace a viditelnost
• blok 4 – Finanční podpora z fondů
• blok 5 – Řízení a kontrola
• blok 6 – Finanční řízení
• blok 7 – Cíle a obecná pravidla podpory a přenesení pravomoci, provádění, 

přechodná a závěrečná ustanovení
• blok 8 – Finanční rámec

• na úrovni Rady shoda pro bloky 1 a 5 (neuzavřený zůstal blok 2, který byl rovněž 
projednáván), u kterých byl schválen částečný mandát pro vyjednávání s EP

• projednán rovněž návrh nařízení o EFRR/FS, shody se ale dosáhnout nepodařilo



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

• 1. pol. 2019 – rumunské předsednictví 
• zahájeno projednávání dalších částí ON, a to bloků 3, 4, 6 a 7, detailně byl 

projednán návrh nařízení o ESF+
• některé zásadní body (např. výše podílu ESF+ nebo tematická koncentrace na 

sociální začlenění) jsou součástí vyjednávání VFR
• podařilo se dojednat a dosáhnout částečného mandátu pro vyjednávání s EP 

v případě nařízení o EFRR/FS, ESF+ 
• zahájeny trialogy s EP – zaměřené především na blok 1 ON, nepodařilo se však 

dosáhnout zásadní shody a vzhledem k časovému rámci byly trialogy 
pozastaveny (jejich výsledkem budou schválené kompromisní texty 
jednotlivých nařízení, které budou představovat finální podobu legislativních 
předpisů pro programové období 2021–2027)



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

• 2. pol. 2019 – finské předsednictví
• vyjednávání legislativy nutné pro zahájení programování, včasné zahájení 

implementace a její efektivitu
• obnovení trialogů mezi EK, EP a Radou v 10/2019 zaměřené na bloky 1, 2 a 5 

ON, které obsahují klíčové podklady pro přípravu Dohody o partnerství a 
operační programy na národní úrovni

• kompromisní balíček schválen jednání COREPER II v 12/2019 – hlavní 
dohodnuté body: 
• zkrácení rozsahu Dohody o partnerství (35 str.) + možnost revize 

dokumentu během programového období
• možnost přesouvat prostředky mezi prioritami v rámci jednoho fondu až 

do výše 8 % alokace dané priority (původní návrh EK 5 %) a současně do 
výše 4 % alokace celého programu (původní návrh EK 3 %)



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VYJEDNÁVÁNÍ LEGISLATIVY 2021+

• na návrh EP vytvoření nového fondu, tzv. Just Transition Fund (Fond spravedlivé 
transformace) – financování restrukturalizace v regionech zatížených těžbou uhlí

• víceletý finanční rámec (VFR)
• klíčové prvky spolu s vybranými částmi nařízení o politice soudržnosti vyňaty 

do negoboxu
• zásadní témata pro ČR: nastavení tematické koncentrace pro ERDF, navýšení 

podílu evropského spolufinancování, nežádoucí zkrácení pravidla pro zrušení 
závazku, navýšení možného převodu mezi fondy a výše předběžného 
financování 

• finské předsednictví připravilo aktualizovaný návrh negoboxu, který ale nebyl 
přijat Evropskou radou (v prosinci 2019 pouze jednala o hlavních rysech 
návrhu a vyzvala svého předsedu, aby jednání směřoval k dosažení konečné 
dohody), termín předložení další verze negoboxu: první čtvrtletí 2020

• zásada: nic není dojednáno, dokud není dojednáno vše



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Vymezení území ITI 2021+
• 13. 12. 2019 byli nositelé informováni o ukončení 1. fáze veřejné zakázky Vymezení území pro

integrované územní investice v ČR pro příští programové období EU a pro efektivní realizaci
regionální politiky, v jejímž rámci došlo mj. ke schválení jednotného, odborného mechanismu
upravujícího způsob vymezení území jednotlivých aglomerací

• s ohledem na potřebu akcelerace přípravy nového programového období bylo nositelům před
završením veřejné zakázky ve druhé fázi zasláno vymezené území všech aglomerací, které
budou oprávněny využívat nástroj ITI v programovém období 2021-2027. Zaslané výsledky
jsou závazné. Ode dne zaslání při komunikaci s ŘO, zejména při upřesňování seznamu
strategických projektů ITI, bude nositel vycházet ze zaslaných výstupů.

• vymezené území bude v omezeném rozsahu možné doplnit na základě předem stanovených
kritérií, podrobnosti budou aglomeracím představeny 4. 2. 2020

• do území Hradecko-pardubické aglomerace zařazeno 144 obcí (KHK 67, PK 77)

• nově v území 23 obcí (mj. např. Heřmanův Městec či Slatiňany)

• do aglomerace ze stávajících obcí nespadá 24 obcí (mj. např. Jaroměř, Chlumec nad
Cidlinou či Holice)
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PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Revize Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
• v souvislosti s přípravou programového období 2021+ již proběhla revize

analytické části Strategie ITI – další úprava po finálním vymezení aglomerace (viz
vymezení území, jednání 4. 2. 2020)

• Strategie bude následně dopracována do konce roku 2020, a to zejména na
základě příslušných operačních programů, Územní dimenze v operačních
programech a schválených dotčených evropských dokumentů



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Alokace pro ITI
• probíhají intenzivní jednání se všemi dotčenými ŘO o vyčlenění alokace pro nástroj

ITI (třináct aglomerací) → nejdříve ale musí Evropská komise schválit víceletý
finanční rámec, teprve pak bude známá alokace pro Českou republiku (zatím
předběžný návrh) → alokace jednotlivých operačních programů (nyní rozděleno
mezi OP 75 % alokace) → alokace pro nástroj ITI → alokace pro jednotlivé
aglomerace

• nejvíce informací o IROP 2 → pro integrované nástroje (ITI, komunitně vedený
místní rozvoj – CLLD) vyhrazeno maximálně 30 % z celkové alokace (22 % pro ITI, 8 %
pro CLLD)

• dne 23. 4. 2019 byla primátory statutárních měst podepsána deklarace k aktuální
přípravě politiky soudržnosti s minimálním požadavkem na alokaci pro nástroj ITI ve
výši 75 mld. Kč

• cílem Hradecko-pardubické aglomerace je vyjednat alokaci ve výši cca 4 mld. Kč
v šesti operačních programech (nově také v OPZ+) → při míře financování ve výši cca
70 % uznatelných výdajů by to znamenalo nárůst celkových investovaných
prostředků v území aglomerace



PŘÍPRAVA NOVÉHO OBDOBÍ – ABSORPCE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

• 30. 7. 2019 byl zaslán návrh strategických aktivit/projektů ŘO → za naši
aglomeraci návrh 72 strategických projektů v částce 28 mld. Kč → další úprava po
vstupech ŘO a žadatelů → všechny aglomerace zaslaly návrhy v sumě cca 220
mld. Kč

• Nositel ITI již má/získává zpětnou vazbu od ŘO ke konkrétním projektům →
informace jsou předávány kontinuálně zpět žadatelům

• do konce ledna 2020 bude aktualizovaný návrh strategických projektů zaslán
dotčeným ŘO → po zpětné vazbě od ŘO bude možné s projekty dále pracovat –
finální verze Strategie bude ve druhé polovině roku 2020 (čas bude upřesňován –
vzhledem ke zpožďování procesu na evropské straně je možný další časový
posun)

• start nového programového období je předpokládán na konec roku 2021
(začátek roku 2022) → vzhledem k velkému tlaku na čerpání v úvodu období je
nutné intenzivně pracovat na přípravě nových projektů



INDIVIDUÁLNÍ JEDNÁNÍ K ITI 2021+

• od 6/2019 postupně, dle potřeby, svoláváme Přípravné pracovní skupiny ITI 2021+: 

• Vysoké školy a podnikatelé
• Doprava 
• Vzdělávání
• Životní prostředí a veřejná prostranství
• Kultura a cestovní ruch 
• Sociální oblast (včetně Operačního programu Zaměstnanost)
• Horizontální

→ cílem je dál hledat, doplňovat, definovat a dopracovávat strategické projekty 
aglomerace



12. DISKUZE
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