
42. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ 

AGLOMERACE

PARDUBICE
18. BŘEZNA 2020



PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Změna ve složení ŘV ITI 
3. Výstupy korespondenčního hlasování – 41. jednání 
4. Projednávání projektových záměrů předložených do výzev nositele č. 72, 75 

vrácených ŘV ITI k dopracování
5. Projednávání projektových záměrů předložených do výzev nositele č. 77, 78, 

79, 80, 81, 82 a 83 doporučených pracovními skupinami k projednání v ŘV ITI 
6. Plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
7. Harmonogramy výzev nositele ITI pro rok 2020
8. Informace z řídicích orgánů operačních programů
9. Příprava dalšího programového období 



2. ZMĚNA VE SLOŽENÍ ŘV ITI

• nový náhradník za statutární město Pardubice
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 41. JEDNÁNÍ

• probíhalo ve dnech 10. - 14. 2. 2020
• potřeba projednání dopracovaných PZ MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativního

dřevěného panelu; MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativních fasádních prvků za
použití karbonizace povrchu dřeva; Tisk inovativně; Polygon předložených do výzev
nositele ITI č. 73, 74

USNESENÍ ŘV ITI 41/1:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 73 (Podnikový
výzkum, vývoj a inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený
dopracovaný 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 vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu
projektového záměru se Strategií ITI“.
PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 41. JEDNÁNÍ

USNESENÍ ŘV ITI 41/2:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 73 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený dopracovaný 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 vydává pro tento projektový
záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO

USNESENÍ ŘV ITI 41/3:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 73 (Podnikový výzkum, vývoj a
inovace – Inovace – Inovační projekt IV) projednal předložený dopracovaný 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 vydává pro tento projektový
záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO



3. VÝSTUPY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ – 41. JEDNÁNÍ

USNESENÍ ŘV ITI 41/4:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy nositele ITI č. 74 (Podnikový
výzkum, vývoj a inovace – Potenciál IV) projednal předložený dopracovaný 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
vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru se
Strategií ITI“.
PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO



4. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE Č. 72 A 75, 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. 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. 9. 2019, 10:00 – 23. 9. 2019, 10:00
Min. a max. výše dotace 1 – 41 mil. Kč (70%)
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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PODPOROVANÉ AKTIVITY

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu
Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen
„Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem.

Ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 se musí jednat o účinnou
spolupráci 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním
podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech
nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a
jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých výdajů, nebo 2.) mezi
podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí,
jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých výdajů a má právo
zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.
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VÝZVA NOSITELE ITI Č. 72 – PODNIKOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE –
APLIKACE IV

Projektové záměry vrácené ŘV ITI k dopracování:

• Energeticko – vodárenský inovační klastr z.s. – „Virtuální operátor Komunitní 
elektrárny“

• ENUPRO s.r.o. – „Energeticky úsporná obec“

Termín pro předložení dopracovaných projektových záměrů: 2. 3. 2020, 10:00 hodin



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

Virtuální operátor Komunitní elektrárny

(16 000 000 Kč)
Termín předložení dopracovaného projektového záměru: 5. 2. 2020
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
7. 1. 2020

Odůvodnění
Vyjádření PS 

9. 3. 2020
Odůvodnění

Potřebnost realizace je 
odůvodněná

Projektový záměr, 
Strategie ITI HK-PA

DOPRACOVÁNÍ

Z projektového záměru 
není jednoznačné, co bude 

konkrétním produktem. 
Výsledky výzkumu a vývoje 

nejsou zřejmé. 
Doporučujeme doložit 

zjednodušený rozpočet.

ANO

Popis projektu 
byl relevantně 
dopracován a 

potřebnost 
realizace byla 

vysvětlena
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Usnesení PS4 25/1: 
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“ 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 42/1:
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 vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.



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

Energeticky úsporná obec

(14 080 000 Kč)
Termín předložení dopracovaného projektového záměru: 5. 2. 2020
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
7. 1. 2020

Odůvodnění
Vyjádření PS 

9. 3. 2020
Odůvodnění

Potřebnost realizace je 
odůvodněná

Projektový 
záměr, Strategie 

ITI HK-PA
DOPRACOVÁNÍ

Z projektového záměru 
není jednoznačné, co 

bude konkrétním 
produktem. Výsledky 

výzkumu a vývoje 
nejsou zřejmé. 

Doporučujeme doložit 
zjednodušený rozpočet.

NE

Z projektového záměru 
není jednoznačné, co 

bude konkrétním 
produktem. Výsledky 

výzkumu a vývoje nejsou 
zřejmé. Doložené 
dopracování není 

dostatečné.
Projektový záměr splňuje 
formální náležitosti (např. 
podepsáno statutárním 

zástupcem předkladatele, 
datum podpisu, vyplněny 
všechny náležitosti PZ dle 

osnovy)

Projektový 
záměr

DOPRACOVÁNÍ

Předloženo datovou 
schránkou bez 

kvalifikovaného 
elektronického podpisu 
statutárního zástupce

ANO

Projektový záměr byl 
doložen znovu vč. 

podpisu statutárního 
zástupce
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Usnesení PS4 25/2: 
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 ŘV ITI č. 2
Potřebnost realizace je odůvodněná.

Projektový záměr „Energeticky úsporná obec“ 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 42/2:
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 vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
nesouladu projektového záměru se Strategií ITI“.



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.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 7 250 000 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. 75 VRÁCENÉ ŘV ITI K 
DOPRACOVÁNÍ

• Hi – Tech inovační klastr z.s. – „PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) –
SLUŽBY“ (5 400 000 Kč)

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

• termín pro předložení dopracovaných projektových záměrů: 2. 3. 2020,
10:00 hodin



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

„PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY“
(5 400 000 Kč)

Termín předložení dopracovaného projektového záměru: 2. 3. 2020, 9:25 hod
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
7. 1. 2020

Odůvodnění
Vyjádření PS 

9. 3. 2020
Odůvodnění

Potřebnost realizace je odůvodněná Projektový záměr Dopracování

Vzhledem k existenci dalších inovačních 
center v aglomeraci, které nepotvrdily 

spolupráci s předkladatelem 
projektového záměru je nezbytné 
dopracovat projektový záměr o:

- výčet inovačních firem, členů klastru-
příklady úspěšných projektů transferu 

technologií
- výčet poskytovaných technických a 

poradenských služeb inovačním firmám
- příklad součinnosti s VŠ a práce se 

studenty 
- příklady mezinárodní spolupráce

NE

Vzhledem k existenci dalších inovačních 
center v aglomeraci, které nepotvrdily 

spolupráci s předkladatelem 
projektového záměru byl žadatel vyzván 

k dopracování projektový záměr o:
- výčet inovačních firem, členů klastru-
příklady úspěšných projektů transferu 

technologií
- výčet poskytovaných technických a 

poradenských služeb inovačním firmám
- příklad součinnosti s VŠ a práce se 

studenty 
- příklady mezinárodní spolupráce

Doložené dopracování projektového 
záměru nebylo dostatečné, požadované 

doklady nebyly doloženy. 

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

Kritérium spolupráce nebylo fakticky 
naplněno. Smyslem požadavku je 

spolupráce mezi inovačními centry, zde 
se jedná o střet zájmů.

NE

Žadatel uvedl informaci o spolupráci s P-
PINK, ovšem dle informací z 

projektového záměru i od zástupce P-
PINK se bude o podobě možné 

spolupráce teprve jednat - nebyla tedy 
splněna podmínka "jednoznačného 

popisu spolupráce".
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Usnesení PS4 25/3:
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).
Projektový záměr „PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY“ 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 42/3:
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 vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
nesouladu projektového záměru se Strategií ITI“.



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

„PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ“
(2 400 000 Kč)

Termín předložení dopracovaného projektového záměru: 2. 3. 2020, 9:25 hod
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Kritérium
Referenční 
dokument

Vyjádření PS 
7. 1. 2020

Odůvodnění
Vyjádření PS 

9. 3. 2020
Odůvodnění

Potřebnost realizace je odůvodněná Projektový záměr Dopracování

Vzhledem k existenci dalších inovačních 
center v aglomeraci, které nepotvrdily 

spolupráci s předkladatelem 
projektového záměru je nezbytné 
dopracovat projektový záměr o:

- výčet inovačních firem, členů klastru-
příklady úspěšných projektů transferu 

technologií
- výčet poskytovaných technických a 

poradenských služeb inovačním firmám
- příklad součinnosti s VŠ a práce se 

studenty 
- příklady mezinárodní spolupráce

NE

Vzhledem k existenci dalších inovačních 
center v aglomeraci, které nepotvrdily 

spolupráci s předkladatelem 
projektového záměru byl žadatel vyzván 

k dopracování projektový záměr o:
- výčet inovačních firem, členů klastru-
příklady úspěšných projektů transferu 

technologií
- výčet poskytovaných technických a 

poradenských služeb inovačním firmám
- příklad součinnosti s VŠ a práce se 

studenty 
- příklady mezinárodní spolupráce

Doložené dopracování projektového 
záměru nebylo dostatečné, požadované 

doklady nebyly doloženy. 

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

Kritérium spolupráce nebylo fakticky 
naplněno. Smyslem požadavku je 

spolupráce mezi inovačními centry, zde 
se jedná o střet zájmů.

NE

Žadatel uvedl informaci o spolupráci s P-
PINK, ovšem dle informací z 

projektového záměru i od zástupce P-
PINK se bude o podobě možné 

spolupráce teprve jednat - nebyla tedy 
splněna podmínka "jednoznačného 

popisu spolupráce".
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Usnesení PS4 25/4: 
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).
Projektový záměr „PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ“ 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 42/4:
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 vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
nesouladu projektového záměru se Strategií ITI“.



5. PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE Č. 77, 78, 79, 80, 

81, 82 A 83 DOPORUČENÝCH PRACOVNÍMI SKUPINAMI 
K PROJEDNÁNÍ V ŘV ITI 



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 77 – DOPRAVNÍ TELEMATIKA V

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

dopravy 

Číslo výzvy nositele ITI 77.
Opatření int. strategie 1.1.3 Dopravní telematika
Podopatření int. strategie 1.1.3.A Dopravní systémy
Druh výzvy Kolová

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

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

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

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

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



PODPOROVANÉ AKTIVITY

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

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

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

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

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



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO VÝZVY Č. 77

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

• celkem: 25 500 000 Kč (dotace EU)

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

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

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



USNESENÍ PS1 25/1:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 77 (Dopravní telematika V) projednala předložený projektový
záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské
hromadné dopravě v Pardubicích“ je v souladu se Strategií ITI.

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/5:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 77 (Dopravní telematika
V) projednal předložený projektový záměr „Modernizace odbavovacího systému
cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích“ a posoudil jeho soulad se
Strategií ITI.

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



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 78 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA – CYKLODOPRAVA VII

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

dopravy 

Číslo výzvy nositele ITI 78.
Opatření int. strategie 1.1.4 Nemotorová doprava
Podopatření int. strategie 1.1.4.A Nemotorová doprava
Druh výzvy Kolová

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 136 000 000 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace
zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
- EFRR 85 %
- státní rozpočet 5 %

Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace
zakládané dobrovolnými svazky obcí
- EFRR 85 %
- státní rozpočet 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

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

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

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



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 78

• Lávka u Aldisu – 96 999 450 Kč (dotace EU)

• Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“ 
– 5 950 000 Kč (dotace EU)

• Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami – 2 337 
896,21 Kč (dotace EU)

• Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi – 32 725 000 Kč

• celkem: 138 012 346,21 Kč (dotace EU)

• projekty nad alokací výzvy o 2 012 346,21 Kč

• alokace výzvy: 136 000 000 Kč (dotace EU)

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

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.4.A: 160 456 246,15 Kč

• souhrnná výše požadované dotace v předložených PZ v rámci výzev 78 a 79 
(podopatření 1.1.4.A): 140 987 346,21 Kč



USNESENÍ PS1 25/2:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 78 (Nemotorová doprava – Cyklodoprava VII) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Lávka u Aldisu“ je v souladu se Strategií ITI.

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/6:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 78 (Nemotorová doprava
- Cyklodoprava VII) projednal předložený projektový záměr „Lávka u Aldisu“ a
posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

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



USNESENÍ PS1 25/3:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 78 (Nemotorová doprava – Cyklodoprava VII) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a
trasy na „Hučák““ je v souladu se Strategií ITI.

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/7:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 78 (Nemotorová doprava
- Cyklodoprava VII) projednal předložený projektový záměr „Úpravy pro
nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák““ a posoudil
jeho soulad se Strategií ITI.

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



USNESENÍ PS1 25/4:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 78 (Nemotorová doprava – Cyklodoprava VII) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími
cyklostezkami“ je v souladu se Strategií ITI.

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/8:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 78 (Nemotorová doprava
- Cyklodoprava VII) projednal předložený projektový záměr „Propojení cyklostezky
podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami“ a posoudil jeho soulad se
Strategií ITI.

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



USNESENÍ PS1 25/5:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 78 (Nemotorová doprava - Cyklodoprava VII) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Lávka pro pěší a cyklisty mezi Svítkovem a Rosicemi“ je
v souladu se Strategií ITI.

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/9:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 78 (Nemotorová doprava
- Cyklodoprava VII) projednal předložený projektový záměr „Lávka pro pěší a cyklisty
mezi Svítkovem a Rosicemi“ 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. 79 – NEMOTOROVÁ DOPRAVA – BEZPEČNOST 
DOPRAVY II

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

dopravy 

Číslo výzvy nositele ITI 79.
Opatření int. strategie 1.1.4 Nemotorová doprava
Podopatření int. strategie 1.1.4.A Nemotorová doprava
Druh výzvy Kolová

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 3 000 000 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace
Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o.
- EFRR 85 %
- státní rozpočet 15 %
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované
obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
- EFRR 85 %
- státní rozpočet 5 %
Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané
dobrovolnými svazky obcí
- EFRR 85 %
- státní rozpočet 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

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

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

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

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



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 79

• Chodník Rybova - Čajkovského – 2 975 000 Kč (dotace EU)

• celkem: 2 975 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 3 000 000 Kč (dotace EU)

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

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.4.A: 160 456 246,15 Kč

• souhrnná výše požadované dotace v předložených PZ v rámci výzev 78 a 79 
(podopatření 1.1.4.A): 140 987 346,21 Kč



USNESENÍ PS1 25/6:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 79 (Nemotorová doprava – Bezpečnost dopravy II) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Chodník Rybova – Čajkovského“ nesplňuje kritérium č. 9 ŘV ITI
„Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s nositelem
ITI Hradecko-pardubické aglomerace a ostatními partnery v území (předkladatel
představil svůj projektový záměr na některém z předcházejících jednání dané PS).“

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/10:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 79 (Nemotorová doprava
– Bezpečnost dopravy II) projednal předložený projektový záměr „Chodník Rybova -
Čajkovského“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vrací projektový záměr předkladateli k dopracování a
vyzývá předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS1. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 42/10 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS1 v souladu s výzvou nositele č. 79.



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 80 – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

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

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

Číslo výzvy nositele ITI 80.
Opatření int. strategie 2.1.1 Polytechnické vzdělávání a ICT 

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

zařízení
Příjem projekt. záměrů do PS3 3.2.2020 – 24.2.2020
Min. a max. výše CZV projektu 1 000 000 – 21 200 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

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

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

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

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

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

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

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

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

• Podpora na infrastrukturu škol a školských zařízení pro základní
vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zapsaných v
Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na
klíčové kompetence, budování bezbariérovosti škol.
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DALŠÍ SPECIFIKA VÝZVY

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

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

návštěvy

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

• minimální rozsah spolupráce – 10 návštěv za školní rok
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 80

• Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí – 15 812 465,02 Kč (dotace EU)
• Stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ Bezručova – 17 000 000 Kč (dotace EU)
• Vybudování odborné učebny IT včetně konektivity v celé ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť, okres 

Pardubice – 5 100 000 Kč (dotace EU)
• Odborná učebna pracovních činností, Základní škola Dašice – 2 550 000 Kč (dotace EU)
• Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Mandysova – 12 750 000 Kč (dotace EU)
• Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice – 1 360 000 Kč (dotace EU)
• Modernizace počítačové učebny – 1 105 000 Kč (dotace EU)
• Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova 

Sladkovského – 5 861 973,77 Kč (dotace EU) 
• Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory – 18 020 000 Kč (dotace EU)

• celkem: 79 559 438,79 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 78 412 390,46 Kč (dotace EU)
• celková alokace ve SITI v rámci opatření 2.1.1: 626 300 000 Kč
• zbývající alokace v SITI v rámci podopatření 2.1.1.A: 78 412 390,46 Kč
• projekty nad alokací výzvy o 1 147 048,33 Kč
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 80

• celková alokace předložených projektových záměrů je ve výši 79 559 438,79 Kč
(dotace EU), což přesahuje volnou alokaci a podopatření Strategie ITI o 1 147
048,33 Kč

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

• vzhledem ke kritériím Zprostředkujícího subjektu ITI nemůže dojít ke schválení
projektové žádosti nad alokaci výzvy/podopatření Strategie ITI
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Usnesení PS3 24/1: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80
(Infrastruktura základních škol) projednala předložený projektový záměr
„Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí“ a
posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole
Benešovo náměstí“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/11:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Rekonstrukce odborných
učeben na Základní škole Benešovo náměstí“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS3 24/2: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80
(Infrastruktura základních škol) projednala předložený projektový záměr
„Stavební úpravy a modernizace odborných učeben na ZŠ Bezručova“ a
posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Stavební úpravy a modernizace odborných učeben na ZŠ
Bezručova“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/12:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Stavební úpravy a
modernizace odborných učeben na ZŠ Bezručova“ a posoudil jeho soulad se Strategií
ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS3 24/3: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80 (Infrastruktura základních škol) projednala předložený
projektový záměr „Vybudování odborné učebny IT včetně konektivity v celé ZŠ Eduarda
Nápravníka Býšť, okres Pardubice“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné
diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Vybudování odborné učebny IT včetně konektivity v celé ZŠ Eduarda
Nápravníka Býšť, okres Pardubice“ nesplňuje kritéria ŘV ITI:
1) Potřebnost realizace je odůvodněná
2) Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného

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

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/13:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Vybudování odborné
učebny IT včetně konektivity v celé ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť, okres 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 vrací projektový záměr předkladateli k dopracování a
vyzývá předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 42/13 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 80.
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Usnesení PS3 24/4: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80 (Infrastruktura základních škol) projednala předložený
projektový záměr „Odborná učebna pracovních činností, Základní škola Dašice“ a posoudila
jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné
diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Odborná učebna pracovních činností, Základní škola Dašice“ nesplňuje
kritérium ŘV ITI:
1) Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného

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

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/14:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Odborná učebna
pracovních činností, Základní škola Dašice“ 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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 42/14 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 80.
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Usnesení PS3 24/5: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80
(Infrastruktura základních škol) projednala předložený projektový záměr
„Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Mandysova“ a posoudila
jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ
Mandysova“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/15:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Nástavba a modernizace
odborných učeben ZŠ Mandysova“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS3 24/6: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80 (Infrastruktura základních škol) projednala předložený
projektový záměr „Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice“ a posoudila jeho soulad se Strategií
ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné
diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ Mikulovice“ nesplňuje kritéria ŘV ITI:
1) Potřebnost realizace je odůvodněná
2) Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je

jednoznačně popsána jejich role v projektu
3) Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s nositelem ITI

Hradecko-pardubické aglomerace a ostatními partnery v území (předkladatel představil
svůj projektový záměr na některém z předcházejících jednání dané PS)

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/16:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ
Mikulovice“ 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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 42/16 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 80.
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Usnesení PS3 24/7: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“
(PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80 (Infrastruktura základních škol) projednala předložený
projektový záměr „Modernizace počítačové učebny“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné
diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace počítačové učebny“ nesplňuje kritéria ŘV ITI:
1) Potřebnost realizace je odůvodněná
2) Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného

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

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/17:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Modernizace počítačové
učebny“ 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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 42/17 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 80.
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Usnesení PS3 24/8: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního
průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80 (Infrastruktura základních škol)
projednala předložený projektový záměr „Rekonstrukce odborných učeben včetně
zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského“ a posoudila
jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti
v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského“ nesplňuje kritérium ŘV ITI:
1) Potřebnost realizace je odůvodněná

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k
dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/18:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Rekonstrukce odborných
učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského“
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 PS3. ŘV ITI pověřuje
manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV ITI informovat předkladatele
projektového záměru o přijetí usnesení ŘV ITI 42/18 a sdělení termínu nejbližšího
jednání PS3 v souladu s výzvou nositele č. 80.
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Usnesení PS3 24/9: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 80
(Infrastruktura základních škol) projednala předložený projektový záměr
„Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory“ a posoudila jeho soulad
se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory“ je v
souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/19:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 80 (Infrastruktura
základních škol) projednal předložený projektový záměr „Stavební úpravy a
přístavba ZŠ Svobodné Dvory“ 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“.



LHŮTA PRO PŘEDLOŽENÍ DOPRACOVANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Vzhledem k finančním milníkům čerpání prostředků z IROP, které pro každý rok
stanovil ŘO IROP, a lhůtám pro hodnocení projektů ZS ITI/CRR, manažer ITI stanovil
tento časový postup pro projektové záměry PS3 vrácené rozhodnutím ŘV ITI z 18. 3.
2020 k dopracování:

• termín dopracování do 23. 4. 2020
• korespondenční hlasování PS3 27. – 29. 4. 2020
• korespondenční hlasování ŘV ITI 30. 4. – 4. 5. 2020

→ cíl: v co nejkratší lhůtě předložit plné projektové záměry na ZS ITI, získat
Rozhodnutí o dotaci, zahájit fyzickou realizaci a předložit ŽoP v co největším objemu
finančních prostředků do milníku 10/2020



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 81 – PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY –
PAMÁTKY VII

Číslo výzvy ŘO IROP 48. 

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

ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Číslo výzvy nositele ITI 81.
Opatření int. strategie 2.3.1 Paměťové instituce a kulturní 

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

památky
Příjem projekt. záměrů do PS3 3.2.2020 – 24.2.2020

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

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

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

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

technologického zázemí
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

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

památek k 1. 1. 2014

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

1) Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty následujících indikátorů:
9 05 01 – Počet revitalizovaných památkových objektů – 1
9 10 05 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních
a přírodních památek
• za každých 17 000 Kč požadované dotace z EU min. 1 osoba

2) Spolupráce s projekty realizovanými v areálu Gočárových mlýnů:
Žadatel, který předkládá projektový záměr do výzvy ITI Hradecko-pardubické
aglomerace s místem realizace v areálu Gočárových mlýnů, konkrétně v
katastrálním území Pardubice, parcelní č.: stavební 1617/2, st. 1617/3, poz. 5206,
p. 5262, poz. 520/4, poz. 520/6, st. 7416 (dále jen Areál Gočárových mlýnů): uvede
v části Popis projektu způsob, jak bude v době udržitelnosti projektu
spolupracovat s dalšími projekty v Areálu Gočárových mlýnů, které, dle zápisů
z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace, plánují žadatelé předložit
do výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 81

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

• Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii – 218 000 010 Kč 
(dotace EU)

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

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

• celkem: 325 057 510 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 218 096 801,30 Kč (dotace EU)

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

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 2.3.1.A: 218 096 801,30 Kč 

• projekty nad alokací výzvy o 106 960 708,70 Kč
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 81

• celková alokace předložených projektových záměrů je ve výši 325 057 510 Kč
(dotace EU), což přesahuje volnou alokaci a podopatření Strategie ITI o 106 960
708,70 Kč

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

• vzhledem ke kritériím Zprostředkujícího subjektu ITI nemůže dojít ke schválení
projektové žádosti nad alokaci výzvy/podopatření Strategie ITI
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Usnesení PS3 24/10: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 81 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VII) projednala předložený
projektový záměr „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ a
posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ je v
souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/20:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 81 (Paměťové instituce a
kulturní památky – Památky VII) projednal předložený projektový záměr
„Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ a posoudil jeho soulad se
Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS3 24/11: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 81 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VII) projednala předložený
projektový záměr „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro
krajskou galerii“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro
krajskou galerii“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/21:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 81 (Paměťové instituce a
kulturní památky – Památky VII) projednal předložený projektový záměr „Obnova
Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“ a posoudil jeho soulad
se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS3 24/12: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 81 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VII) projednala předložený
projektový záměr „Galerie města Pardubic“ a posoudila jeho soulad se
Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Galerie města Pardubic“ je v souladu se Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/22:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 81 (Paměťové instituce a
kulturní památky – Památky VII) projednal předložený projektový záměr „Galerie
města Pardubic“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě odevzdaného projektového
záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV ITI a Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace vydává pro tento projektový záměr „Vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru se Strategií ITI“.
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Usnesení PS3 24/13: 
Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj
kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy nositele ITI č. 81 (Paměťové
instituce a kulturní památky – Památky VII) projednala předložený
projektový záměr „Automatické mlýny – silo a parter“ a posoudila jeho
soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a
následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Automatické mlýny – silo a parter“ je v souladu se
Strategií ITI.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového
záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se
Strategií ITI dle přiloženého Kontrolního listu ŘV ITI.



USNESENÍ  ŘV ITI 42/23:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 81 (Paměťové instituce a
kulturní památky – Památky VII) projednal předložený projektový záměr
„Automatické mlýny – silo a parter“ 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. 82 – INFRASTRUKTURA A SLUŽBY PRO ROZVOJ 
PODNIKŮ – NEMOVITOSTI VII

Číslo výzvy ŘO 01_19_295
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro

podnikání
Číslo výzvy nositele ITI 82.
Opatření int. strategie 2.2.1 Kapacity pro výzkum, vývoj a inovace
Podopatření int. strategie 2.2.1.C Nemovitosti pro podnikatelskou činnost
Druh výzvy Kolová

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 9 578 478 Kč

Minimální/maximální výše dotace na jeden projekt: Dotace na projekt je poskytována 
ve výši 1 mil. Kč - 50 mil. Kč. Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši 
minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím 
externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Do výzvy nebyl předložen žádný projektový záměr



VÝZVA NOSITELE ITI Č. 83 – DOPRAVNÍ TELEMATIKA (ŘÍZENÍ DOPRAVY) V

Číslo výzvy ŘO 80. 
Operační program Operační program Doprava
Specifický cíl OP SC 2.3: Zlepšení řízení dopravního provozu a

zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

Číslo výzvy nositele ITI 83.
Opatření int. strategie 1.1.3 Dopravní telematika
Podopatření int. strategie 1.1.3.B Řízení dopravy
Druh výzvy Kolová

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 278 434 820 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: 2 000 000 Kč/není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory

Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
- Fond soudržnosti 85 % ze způsobilých výdajů
- SR 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování
dopravních proudů na městské silniční síti

• Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a
aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací
založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS,
Copernicus aj.)

• Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a
služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním
provozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení dopravy, ovlivňování
dopravních proudů a poskytování informací a služeb řidičům a cestujícím ve
městech a v rámci související infrastruktury



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO VÝZVY Č. 83

• Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové – 176 800 000 Kč (dotace EU)

• Inteligentní parkovací systém v Pardubicích – 42 500 000 Kč (dotace EU)

• celkem: 219 300 000 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy: 278 434 820 Kč (dotace EU)

• celková alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.3.B: 314 500 000 Kč 

• zbývající alokace ve SITI v rámci podopatření 1.1.3.B: 278 434 820 Kč



USNESENÍ PS1 25/7:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 83 (Dopravní telematika – Řízení dopravy V) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“ je v souladu se
Strategií ITI.

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/24:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 83 (Dopravní telematika
(Řízení dopravy) V) projednal předložený projektový záměr „Inteligentní dopravní
systém v Hradci Králové“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

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



USNESENÍ PS1 25/8:
Pracovní skupina „Atraktivní a environmentálně příznivá doprava“ (PS1) na základě
výzvy nositele ITI č. 83 (Dopravní telematika – Řízení dopravy V) projednala
předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS1 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Inteligentní parkovací systém v Pardubicích“ je v souladu se
Strategií ITI.

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



USNESENÍ  ŘV ITI 42/25:
ŘV ITI Hradecko-pardubické aglomerace na základě výzvy č. 83 (Dopravní telematika
(Řízení dopravy) V) projednal předložený projektový záměr „Inteligentní parkovací
systém v Pardubicích“ a posoudil jeho soulad se Strategií ITI.

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



SOUHRN HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 18. 3. 2020

Celkem schváleno 16 PZ za 801 532 321,23 Kč dotačních

• OPPIK 1.1 schválen 1 PZ za 16 000 000 Kč dotačních

• IROP SC 1.2 schváleno 5 PZ za 163 512 346,21 Kč dotačních

• IROP SC 2.4 schváleny 4 PZ za 63 582 465,02 Kč dotačních

• IROP SC 3.1 schváleny 4 PZ za 325 057 510 Kč dotačních

• OPD 2.3 schváleny 2 PZ za 219 300 000 Kč dotačních



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 18. 3. 2020

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

(Kč)

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

Modernizace odbavovacího systému 
cestujících v městské hromadné 

dopravě v Pardubicích
77. Dopravní telematika V

Dopravní podnik 
města Pardubic, a.s.

36 300 000 30 000 000 25 500 000

Lávka u Aldisu
78. Nemotorová doprava -

Cyklodoprava VII
Statutární město 
Hradec Králové

145 200 000 114 117 000 96 999 450

Úpravy pro nemotorovou dopravu v 
prostoru Zimního stadionu a trasy 

na „Hučák“

78. Nemotorová doprava -
Cyklodoprava VII

Statutární město 
Hradec Králové

15 345 012 7 000 000 5 950 000

Propojení cyklostezky podél 
Kunětické ulice s navazujícími 

cyklostezkami

78. Nemotorová doprava -
Cyklodoprava VII

Statutární město 
Pardubice

3 538 168,88 2 750 466,13 2 337 896,21

Lávka pro pěší a cyklisty mezi 
Svítkovem a Rosicemi

78. Nemotorová doprava -
Cyklodoprava VII

Statutární město 
Pardubice

40 000 000 38 500 000 32 725 000

Rekonstrukce odborných učeben na 
Základní škole Benešovo náměstí

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Statutární město 
Pardubice

19 035 269,32 18 602 900,02 15 812 465,02

Stavební úpravy a modernizace 
odborných učeben na ZŠ Bezručova

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Statutární město 
Hradec Králové

20 000 000 20 000 000 17 000 000



SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ŘV ITI ZE DNE 18. 3. 2020

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

(Kč)

Nástavba a modernizace odborných 
učeben ZŠ Mandysova

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Statutární město 
Hradec Králové

15 000 000 15 000 000 12 750 000

Stavební úpravy a přístavba ZŠ 
Svobodné Dvory

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Statutární město 
Hradec Králové

35 000 000 21 200 000 18 020 000

Rekonstrukce a modernizace 
Památníku Zámeček

81. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

Statutární město 
Pardubice

33 033 632 23 600 000 20 060 000

Obnova Winternitzových
automatických mlýnů pro krajskou 

galerii 

81. Paměťové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

Pardubický kraj 314 904 000 256 470 600 218 000 010

Galerie města Pardubic 
81. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
Statutární město 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 

Automatické mlýny – silo a parter
81. Paměťové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
Nadace Automatické 

mlýny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 

Inteligentní dopravní systém v 
Hradci Králové

83. Dopraví telematika (Řízení 
dopravy) V

Statutární město 
Hradec Králové

277 450 000 208 000 000 176 800 000

Inteligentní parkovací systém v 
Pardubicích

83. Dopraví telematika (Řízení 
dopravy) V

Statutární město 
Pardubice

76 550 000 50 000 000 42 500 000



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 18. 3. 2020

Celkem vráceno k dopracování 6 PZ za 18 951 973,77 Kč dotačních

• IROP SC 1.2 vrácen k dopracování 1 PZ za 2 975 000 Kč dotačních

• IROP SC 2.4 vráceno k dopracování 5 PZ za 15 976 973,77 Kč dotačních



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY VRÁCENÉ K DOPRACOVÁNÍ NA ŘV ITI ZE DNE 18. 3. 2020

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

(Kč)

Chodník Rybova - Čajkovského
79. Nemotorová doprava –

Bezpečnost dopravy II
Statutární město 
Hradec Králové

3 500 000 3 500 000 2 975 000

Odborná učebna pracovních 
činností, Základní škola Dašice

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Město Dašice 3 000 000 3 000 000 2 550 000

Vybudování odborné učebny IT 
včetně konektivity v celé ZŠ Eduarda 

Nápravníka Býšť, okres Pardubice

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Základní škola 
Eduarda Nápravníka 

Býšť
6 000 000 6 000 000 5 100 000

Modernizace počítačové učebny
80. Infrastruktura pro vzdělávání -

Infrastruktura základních škol
Základní škola 

Rohovládova Bělá
1 300 000 1 300 000 1 105 000

Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ 
Mikulovice

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Obec Mikulovice 1 600 000 1 600 000 1 360 000

Rekonstrukce odborných učeben 
včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ 

Školní náměstí, budova 
Sladkovského

80. Infrastruktura pro vzdělávání -
Infrastruktura základních škol

Město Chrudim 6 896 439,73 6 896 439,73 5 861 973,77



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY S NEGATIVNÍM STANOVISKEM ŘV ITI ZE DNE 18. 3. 2020

• OPPIK SC 1.1 negativní stanovisko obdrželi 3 PZ za 19 180 000 Kč dotačních



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY S NEGATIVNÍM STANOVISKEM ŘV ITI ZE DNE 18. 3. 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

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



6. PLNĚNÍ STRATEGIE ITI



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• vyhlášeno a ukončeno 83 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 358 484 672 Kč, jedna výzva
probíhá (9 578 478 Kč).

• vyjádření ŘV ITI získalo 183 projektových záměrů v částce 5 207 047 343 Kč
• z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní

Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
• 138 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU

3 594 383 591 Kč
• aktuálně vráceno k dopracování 6 PZ za 18 951 974 Kč dotačních
• vyhlášeno 40 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 170 603 173 Kč

(ukončeno 33 výzev ZS ITI, 7 výzev probíhá)
• k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 114 žádostí o podporu v celkové částce 2 856 425

368 Kč
• 101 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU

2 483 933 320 Kč
• 97 žádostí o podporu splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky

přijatelnosti v částce 2 156 248 846 Kč
• 91 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU

1 930 984 500 Kč
• 80 projektů v částce 1 785 174 859 Kč má vydaný právní akt
• 49 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 525 401 112 Kč
• 48 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 519 952 804 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

1.2 731 222 118

3 029 668 932

5 104 892 283

2 975 000

18 951 974

18 951 974

2.4 733 039 262 15 976 974

3.1 1 565 407 553 0

OPD
1.4 180 876 249

714 096 429
0

0
2.3 533 220 180 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

1.1 370 465 900

500 828 664

0

0

1.2 23 750 000 0

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

1 039 431 668

190 056 996

693 693 471

1 104 450 271

2.4 4 313 439 178 578 965

3.1 521 306 491 325 057 510

OPD
1.4 0

277 855 000
0

219 300 000
2.3 277 855 000 219 300 000

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 12 025 000

41 391 738

142 718 800

191 456 800

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

2 856 425 368

261 458 539
1 388 723 

935

2 156 248 846

234 775 961

1 277 162 008

1 780 562 828

2.4 505 167 309 488 597 410 403 821 860

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

1.1 213 522 065

264 935 933

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

488 836 274

525 416 619

154 314 704

473 781 371

510 361 715

2.4 324 990 766 309 935 863

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 (BŘEZEN 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 3 029 668 932 1 531 806 730 1 388 723 935 1 281 774 039

OPD 486 330 000 714 096 429 199 384 446 127 599 582 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 460 000 000 500 828 664 264 935 933 115 646 027 65 887 628

Celkem 3 717 640 000 5 104 892 283 2 856 425 368 2 156 248 846 1 785 174 859

% 100 137,32 76,83 58,00 48,02

Počet projektů 175 114 97 80

Leden 2020 4 254 095 452 2 795 665 280 2 152 141 796 1 779 634 268

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

Počet projektů 155 111 95 78



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (BŘEZEN 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 2 065 223 100 1 368 529 628 1 281 774 039

OPD 486 330 000 404 816 769 185 516 769 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 460 000 000 387 391 918 192 935 118 65 887 628

Celkem 3 717 640 000 3 594 383 591 2 483 933 320 1 785 174 859

% 100 96,68 66,81 48,02

Počet projektů 138 101 80

Leden 2020 3 717 640 000 2 740 103 998 2 420 183 640 1 779 655 426

% 100 73,71 65,10 47,87

Počet projektů 119 98 78



Počet PZ: 138 Podpora EU: 3 808,93 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 
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Operační program

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



Počet PZ:138

Podpora EU: 
3 594,38 mil. Kč 

Alokace SITI: 
3 717,64 mil. Kč 

PCE
708 046 594,60

20%

HK
496 997 737,31

14%

PK
282 748 069,52

8%

KHK
285 702 697,78

8%

VŠ
357 018 841,95

10%

DPMP
164 067 594,95

4%

DPMHK
114 560 060,57

3%

OSTATNÍ
1 185 241 994,47

33%

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



Počet PZ: 57

Podpora EU: 
1 255,24 mil. Kč

Firma
712 960 875,15

57%
Obec

223 781 215,25
18%

Škola
33 521 873,01

2%

Jiná instituce
284 975 531,06

23%

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



Počet PZ: 138 Podpora EU: 3 594,38 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 

1 100,73

916,66
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(s aktuální známou výší možné podpory EU v PZ/PŽ)

Alokace SITI Podpora EU v PZ/PŽ



IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2020

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: 1 107 404 315 Kč

• do milníku již nyní chybí k naplnění 88 636 069 Kč

IROP
Alokace ve 

Strategii
55,44 % alokace

dle Strategie

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

Dle informací od 
žadatelů, z MS ITI a 

MS 2014+ (12/2019)

Dle aktuálních 
informací od 

žadatelů, z MS ITI a 
MS 2014+ 

SC 1.2 614 400 000 340 623 360 343 378 619 288 444 329 266 138 349

SC 2.4 626 300 000 347 220 720 452 494 708 468 320 708 451 286 201

SC 3.1 916 660 000 508 196 304 423 761 055 399 979 765 389 979 765

CELKEM 2 157 360 000 1 196 040 384 1 219 634 382 1 156 744 801 1 107 404 315



ZMĚNA STRATEGIE ITI

Nositel ITI 29. 2. 2019 podal žádost o změnu Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,
týká se 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
(28,3 mil. Kč) a do podopatření 1.1.4.A Nemotorová doprava (1,705 mil. Kč)

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

Žádost byla schválena ze strany dotčených řídicích orgánů dne 16. 3. 2020 a 26. 3. 2020 bude
schvalována Zastupitelstvem města Pardubic (nositel ITI).



VLIV STRATEGIE ITI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• nositel ITI je na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a stanoviska MŽP ke koncepci (tj. Strategii ITI), povinen každoročně
zpracovat dokument, který posuzuje vliv Strategie ITI na životní prostředí

• toto posouzení je vždy prováděno zpětně (aktuálně tedy za rok 2019, ke stažení
zde) a bude zpracováno každoročně až do roku 2024

• v jeho rámci jsou sledovány projekty, které prošly schválením Řídicího výboru ITI
a posuzován jejich případně negativní i pozitivní dopad na životní prostředí

• Zpráva za rok 2019 byla zpracovatelem společností EKOTOXA s.r.o. odevzdána
11. 2. 2020 s hlavním závěrem:

• Na základě sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění
koncepce nemá nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí
nebo veřejné zdraví, a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení
nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce (str. 20).

http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-02-25/postmonitoring-hradec-pardubice_2019_fin.pdf


7. HARMONOGRAMY VÝZEV NOSITELE ITI PRO 
ROK 2020



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 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 OPPIK PRO ROK 2020

Výzvy na zbytkovou alokaci budou vyhlašovány na základě:

• vyhodnocení předložených žádostí o podporu do výzev ŘO

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



HARMONOGRAMY VÝZEV NOSITELE ITI PRO ROK 2020

V roce 2020 budou v ITI vyhlášeny 3 výzvy v rámci IROP s alokací 148 963 740 Kč*
* Částka bude navýšena po změně Strategie

Dále budou v roce 2020 vyhlášeny výzvy v OPPIK na zbývající alokaci, která bude
upřesněna na základě výsledků vyhodnocení předložených žádostí o podporu do výzev
ŘO a na základě jednání s MPO.

V OPD, OPVVV a OPŽP už nositel nepočítá s vyhlášením dalších výzev v tomto
programovém období, a to z důvodu vyčerpání alokací nebo z důvodu ukončení výzev ŘO.



PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC Vyhlášené výzvy 9/2016-2/2020

IROP

1.2 844 997 180

3 388 699 975

6 358 484 672

2.4 684 412 390

3.1 1 859 290 404

OPD
1.4 251 323 405

963 193 045
2.3 711 869 640

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

1 189 295 713

1.2 168 775 000

2.1 0

2.3 235 798 213

2.4 7 994 560



8. INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – OPD

SC 2.3 – ITS ve městech
• 7. února 2020 vyhlášena nová průběžná výzva ŘO OPD č. 80 – ITS ve městech:

o alokace 483 000 000,-
o dvoukolový model hodnocení
o datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2020
o datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu: 3. 4. 2020
o datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2020
o nejzazší datum pro uznatelnost způsobilých výdajů: 31. 12. 2022
o nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 30. 6. 2023
o výzva je otevřená pro všechny oprávněné žadatele ve městech nad 40 tis.

obyvatel, nejen pro žadatele z území HK-PA → navazující výzva nositele ITI
HK-PA č. 83 byla vypsána kvůli vykazování projektů v rámci plnění závazků
SITI

https://www.opd.cz/stranka/vyzva-80/


INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ – IROP

Na základě Akceptačního dopisu ze dne 14. 8. 2016, který vydal ŘO IROP ke schválené
Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, je nositel ITI
povinen dodržovat plnění finančního plánu a nastavených hodnot indikátorů ke
konkrétnímu termínu.

Závazky aglomerace budou sledovány a vyhodnocovány opět v roce 2020, kdy bude ze
strany ŘO IROP vyžadováno kumulativní plnění v minimální výši 55,44 % celkové
rezervované alokace integrované strategie v IROP (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020).

Na základě informací od ŘO IROP již nebude možné zohledňovat výše uvedené
polehčující parametry a při nenaplnění stanoveného 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 %



9. PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

• Příprava programového období pro čerpání dotací z EU na roky 2021–2027
kontinuálně pokračuje na evropské, národní i aglomerační úrovni. V současné době
známe návrhy většiny klíčových evropských i národních dokumentů.

• Bohužel aktuálně došlo ke zdržení vyjednávání na nejvyšší úrovni zástupců
Evropské komise a členských států.

• Největším problémem je především neschválení Víceletého finančního rámce
(VFR), tedy rozpočtu EU pro programové období 2021+. Teprve po schválení tohoto
klíčového dokumentu může dojít ke schválení všech dalších dokumentů na
evropské i národní úrovni.

• Předpoklad schválení VFR je na konci roku 2020, dochází tedy k cca ročnímu
zpoždění reálného startu nového období.

• Přestože způsobilost výdajů v rámci projektů v novém období bude od 1. 1. 2021,
začátek (vypsání prvních výzev pro předkládání projektů) se dá očekávat až na
přelomu 2021/2022. Příprava na straně nositele ITI přesto probíhá zodpovědně a
se snahou být připraven co nejlépe a nejrychleji.



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 bylo v omezeném rozsahu možné doplnit na základě předem stanovených
kritérií → doplněno 7 obcí (mj. Jaroměř) → rozšíření území potvrzeno MMR dne 6. 3. 2020

• do území Hradecko-pardubické aglomerace zařazeno 151 obcí (KHK 72, PK 79)

• nově v území 26 obcí (mj. např. Heřmanův Městec či Slatiňany)
• do aglomerace ze stávajících obcí nespadá 20 obcí (mj. např. 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.

• Z důvodu postupu přípravy programového období 2021+, zejména vzhledem
k dokončení vymezení území aglomerací pro příští programové období a dále
k postupu přípravy operačních programů, je nezbytné provést další fázi revize
Strategie Hradecko-pardubické aglomerace 21+, která bude spočívat zejména v:

• aktualizaci všech částí revidované Strategie 21+ provedené v roce 2019 se
zohledněním finálního vymezení území Hradecko-pardubické aglomerace,

• sestavení strategické části (vize, strategické cíle, specifické cíle a opatření),
• vytvoření vazeb na horizontální témata a na strategické dokumenty,
• vytvoření analýzy rizik.



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Revize Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Nositel ITI proto aktuálně vyhlásil veřejné zakázky na:
a) zpracování výše popsané revize Strategie 2021+, s termínem dokončení do

31. 8. 2020 (hrubopis do 30. 6. 2020);
b) vymezení prioritních oblastí adaptačních opatření v rámci ITI Hradecko-

pardubické aglomerace - zpracování analýzy území aglomerace ve vztahu
k zadržování vody v krajině, a to jak z důvodu sucha, tak jako prevence před
povodněmi;

c) analýza odpadového hospodářství v území Hradecko-pardubické aglomerace -
zpracování analýzy stavu odpadového hospodářství v území Hradecko-
pardubické aglomerace a návrh typů projektů podporujících systémová
opatření k dosažení nových zákonných cílů v oblasti nakládání s odpady
s ohledem na další vývoj v podmínkách evropského oběhového hospodářství.



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Alokace pro ITI
• není schválen víceletý finanční rámec (VFR)
• aktuálně není známé přesné rozdělení na jednotlivé OP (rozděleno 75 % 

alokace)
• není známé vyčlenění alokace pro 13 ITI 

→ teprve pak je možné debatovat o alokaci pro naši aglomeraci 

→ přesto

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



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

Absorpce projektových záměrů
• během února/března 2020 je/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
• do konce roku 2020 bude probíhat selekce projektových záměrů do

Strategie ITI, a to nejen na základě podpořitelnosti z operačních programů,
ale také dle stavu připravenosti

• před schvalováním Strategie ITI v pracovních skupinách/ŘV ITI/ŘO budou
žadatelé vyzváni, aby doložili, v jakém stádiu přípravy jsou (ŘO tlačí na
vysokou fázi připravenosti, nikoliv pouze vize) → projektové záměry, které
nebudou splňovat požadavky ŘO nebudou zařazeny do Strategie ITI a budou
vyřazeny ze zásobníku projektů ITI



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+

INTERVENČNÍ PRO OBDOBÍ 2021+

PROVÁZANOST TEMATICKÁ
→ návaznost strategických dokumentů
→ pokračování v řešení témat z období 2014-2023

PROVÁZANOST PROJEKTOVÁ
→ pokračování v realizaci strategických projektů typů 2 a 3

STRATEGICKÉ PROJEKTY
→ chceme mít všechny projekty explicitně vyjmenovány ve Strategii
→ velký důraz na jednání s partnery a přípravu Strategie

ČASOVÁ OSA
→ není možné mít finální znění Strategie (včetně projektů) před finálním znění

klíčových dokumentů a údajů (VFR, DoP, OP, alokace pro aglomerace, míra
financování ze strany EU a SR atd.)
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