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Zápis z 1. jednání PS2 ITI: Životní prostředí 
Datum: 22. 6. 2020 

Čas: 9:00 – 10:15 

Téma: Základní informace o ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace, přípravě nového programového období 

Výstupy analytické části Strategie ITI v oblasti 
životního prostředí 

Místo: Magistrát města Pardubic, 
Historický sál  

Účastníci: Libor Rak, Jaroslava Raková, Petra Ulrichová, Lucie Harcová, Tereza Burešová, Miroslav Míča, Petra 
Harišová, Kateřina Rašková, Blanka Škařupová, Aleš Nunvář, Erika Javůrková, Jan Kafka, Michal Krejčí, 
Jiří Strouhal, Luboš Zygmund, Pavel Loskot, Jiří Fiedler, Vítězslav Dyntar, Hana Počtová, Hana 
Svatošová, Filip Hoffman, Tomáš Kořínek, Michaela Kudynová, Marie Nevrklová 
Hosté: Jana Hanušová, Ladislav Mlejnek, Tomáš Merta 

Přílohy: Prezentace M. Nevrklové, prezentace CIRI HK (výstupy analýzy dotčené části Strategie ITI), návrhy 
programových dokumentů – Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační 
program 2 (IROP2), návrh složení PS2, analytická část Strategie ITI týkající se životního prostředí, 
připomínkový list, SWOT analýza  

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Nevrklová 
 

2) Představení členů pracovní skupiny – M. Nevrklová 

- náměty na doplnění členů pracovní skupiny 

- prosba o zaslání nominací náhradníků 

- účast 1 zástupce za organizaci na jednáních 

- statut a jednací řád budou představeny na příštím jednání PS 

- viz prezentace  
 

3) Základní informace o ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Nevrklová 

- nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje území aglomerací a 
metropolitních oblastí, poprvé použito v programovém období 2014+ 

- Evropská unie klade velký důraz na naplňování územní dimenze – tedy zacílení na potřeby 
konkrétního území pomocí EU fondů 

- vyšší míra autonomie při definování strategie i její implementaci 

- Strategie jsou naplňované z vybraných specifických cílů operačních programů 

- v ČR aktuálně sedm ITI, po roce 2021 třináct: metropolitní oblasti Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 
Olomoucká, Ústecko-chomutovská, Hradecko-pardubická aglomerace + České Budějovice, Jihlava, 
Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Zlín, Liberec-Jablonec nad Nisou 

- bonusem: rezervace finančních prostředků pro rozvoj daného území  

- → příprava integrovaných projektů  

- viz prezentace 
 

4) Vymezení území ITI Hradecko-pardubické aglomerace ITI 2021+ – M. Nevrklová 

- schváleno MMR-ORP dne 6. 4. 2020 → do území Hradecko-pardubické aglomerace zařazeno 152 
obcí 

- území bylo vymezeno na základě metropolizačních procesů (dojížďky do práce, škol a dalších cest) 
a jedná se tedy o funkční území s přirozenými vazbami, pro zjištění jednotlivých procesů byla 
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využita data mobilního operátora → do HK-PA aglomerace zařazeno 144 obcí 

- na základě oponentního řízení k Závěrečnému dokumentu MMR rozhodlo umožnit nositelům ITI 
využít tzv. mechanismus flexibility, tedy dodatečnou limitovanou úpravu dotčeného nově 
vymezeného území na základě stanovených kritérií → do území HK-PA aglomerace doplněno 
dalších 8 obcí (mj. Jaroměř) → 152 obcí 

- připomínka Dyntar: díky novému vymezení z území vypadly Holice, kde VaK Pardubice eviduje 
potřebné projekty, takže zásobník za společnost se o cca třetinu zmenší  

- podrobnosti viz prezentace 
 
5) Tvorba Strategie ITI 2021+ – M. Nevrklová 

- analýza stakeholderů – identifikované subjekty, které mají potenciál aktivně přispět k rozvoji území 
→ identifikace členů pracovních skupin → identifikace členů ŘV 

- Řídicí výbor ITI (ŘV ITI) – zástupci krajů, největších obcí v aglomeraci, univerzit, dopravních 
podniků, neziskových organizací… 

- role pracovních skupin: podílet se na odborném definování specifických cílů a posuzovat jejich 
věcné naplňování, navrhovat indikátory a monitorovat jejich naplňování, posuzovat projekty 
předkládané k naplnění Strategie, pomáhat tvořit strategické projekty ITI   

- podrobnosti viz prezentace 
 

6) Strategické projekty ITI 2021+ – M. Nevrklová 

- téma životního prostředí bude pravděpodobně řešeno přes integrované nástroje ITI, CLLD 
(komunitně vedený místní rozvoj, aktivity MAS), ale také přes RAP 

- sběr projektových záměrů do Strategie ITI stále není ukončen, žadatelé mohou své projekty 
konzultovat s nositelem ITI 

- dle aktuálního stavu absorpční kapacity v tuto chvíli 40 relevantních projektů podpořitelných z OP 
ŽP za více než 2,1 mld. Kč (odhad celkových výdajů) a 15 relevantních projektů podpořitelných z 
IROP 2 za více než 2,4 mld. Kč 

o 2021+: dotace 70 % způsobilých výdajů projektu (u OP ŽP se může lišit), příspěvek ze SR 
?  

o x 2014-21: OP ŽP – dotace 63,75 % způsobilých výdajů projektu z OP ŽP, příspěvek ze 
SR žádný,                                                                                                                          

IROP – dotace 85 % způsobilých výdajů projektu, příspěvek ze SR 5-15 % 

- upozornění Kudynová: dotace pro dva operační programy uvedeny z toho důvodu, že v rámci PS2 
by měly být v novém programovém období projednávány projekty financovatelné jak z OPŽP, tak 
IROP2, kterého se týká problematika veřejných prostranství; nositel ITI postupně bude jednat se 
všemi potenciálními žadateli o jimi připravovaných projektech, jejich pravděpodobné 
podpořitelnosti (dle vazby z MŽP, na kterou čekáme; z IROP již máme) a o případné změně priorit 
ve vazbě na koronavirus a krácení rozpočtů měst, obcí, krajů či akciových společností 

- výši alokace pro naši aglomeraci v programovém období 2021+ zatím neznáme, tj. ani pro životní 
prostředí 

- v programovém období 2014-2021 rezervace prostředků pro naši aglomeraci ve výši 3,7 mld. Kč, 
pro životní prostředí 200 mil. Kč 

o upozornění Kudynová: v tomto programovém období všechna ITI získala stejnou 
rezervaci prostředků ve výši 200 mil. Kč, v novém období je OPŽP otevřeno jednání 
s jednotlivými nositeli a stanovení výše alokace dle připravovaných projektů (čím více 
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kvalitních projektů ve vyšší fázi připravenosti budeme mít, tím lepší bude naše vyjednávací 
pozice pro získání požadované výše alokace); jednání s OPŽP jsou zatím na počátku a 
otevřená  

- strategické projekty ITI 2021+:  
o 3 typy strategických projektů:  

▪ unikátní projekt 

• jedinečný/nezastupitelný projekt v území, může být realizován v několika 
etapách 

▪ projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném 
území a/nebo tématem  

• územně a/nebo tematicky provázané projekty, mohou být financované 
z různých operačních programů, v rámci jednoho specifického cíle nebo 
různých specifických cílů jednoho operačního programu nebo ze zdrojů 
mimo EU fondy 

• projekt také může navazovat na projekt v různých stadiích implementace 
v programovém období 2014-2020 

▪ síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky  

• ve Strategii ITI uvedeny pouze indikátory a celková finanční alokace na 
opatření, protože v době tvorby Strategie ITI nejsou jednoznačně 
vydefinovány konkrétní projekty 

- viz prezentace  
 

7) Podporované aktivity pro ITI v OP ŽP 
1.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

o Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 
o Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie 

1.2: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnost vůči katastrofám 
o Zvýšení povědomí o změnách klimatu  
o Protipovodňová prevence  
o Prvky v krajině a sídelní zeleň 
o Nakládání se srážkovou vodou v intravilánu 

1.4: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství  
o Prevence vzniku odpadů 
o Materiálové a energetické využití odpadů  

- Zatím bez vyjádření (resp. potvrzení) řídicího orgánu! 

- oprávnění žadatelé – viz prezentace 
 
8) Změny v Podporovaných aktivitách OPROTI OBDOBÍ 2014+ 

Z OP ŽP dle aktuálních informací nebude podporováno:  
o Vodohospodářská infrastruktura – voda (ještě možná diskuze) a kanalizace  
o Ovzduší 
o Sběrné dvory (možná diskuze ohledně síťových projektů) 
o Staré ekologické zátěže 

- Bude záležet na dalších vyjednáváních s ŘO (MŽP)! 
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Oblasti podporované z RAP (Regionální akční plán):  
o Vzdělávání – střední školy 
o Regionální doprava – silnice II. třídy 
o Deinstitucionalizace sociálních služeb 
o IZS 
o V řešení: oblast ŽP – zadržování vody v krajině, protipovodňová opatření 

- Kudynová: Upozornění na skutečnost, že se zatím jedná o návrhy témat operačních programů, 
stejně tak diskuze o aktivitách, ve kterých bude možné uplatnit nástroj ITI, není uzavřená; finální 
podoba bude záviset na vyjednávání s operačními programy.  

 
9) Podporované aktivity pro ITI v IROP 2 

SC 2.2:  Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a 
snížení znečištění  

• Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené 
infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích), 
včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích 

o pro výdaje na vegetaci, na vodní toky a plochy, podzemní retenční nádrže a propustnou 
dlažbu bude stanoven limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tento limit 
nebude uplatněn v případě realizace aktivit v tzv. uzavřených, veřejně přístupných, 
areálech. 

o nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy 
o podpora z IROP nebude směřována do environmentálních a ekologických opatření ve 

smyslu ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněném území, v lokalitě soustavy Natura 
2000, v přírodních parcích, v lokalitě územního systému ekologické stability a pro 
významné krajinné prvky 

- oprávnění žadatelé viz prezentace 

- dotaz Raková: Prosba o upřesnění informace týkající se 30 % způsobilých výdajů z IROP2? – 
Nevrklová: V rámci celkového rozpočtu projektu realizovaného z IROP SC 2.2 nesmí výdaje na 
zeleň přesahovat 30 % způsobilých výdajů. – Hoffman: Pokud dojde k překonání této procentuální 
hranice, budou žadatelé výdaje nad limit výše uvedených 30 % hradit v rámci nezpůsobilých výdajů 
z vlastních prostředků.  

- upozornění pro žadatele 
o nositel ITI upozorňuje všechny žadatele, aby připravovali své projektové záměry 
o v průběhu tvorby Strategie ITI bude probíhat selekce projektových záměrů, a to nejen na 

základě podpořitelnosti z operačních programů, ale také dle stavu připravenosti  
o 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  

o dotaz Rašková: V jakém časové horizontu bude nositel ITI toto vyžadovat? – Kudynová: 
Přesný termín není známý, protože zatím nevíme, kdy bude schválena evropská legislativa a 
budou tedy moci být finalizovány texty Strategií. Předpokládáme, že se tak stane v průběhu 
roku 2022, termíny budeme zpřesňovat na dalších jednáních PS.  

 
10) Výstupy analytické části Strategie ITI v oblasti ŽP 

- upozornění Raková, Rak, Míča: upravit formulace týkající se kácení stromořadí v sídlech 
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aglomerace (např. Hradec Králové, Pardubice), vykácené stromy téměř ve všech případech 
nahrazeny novou výsadbou (často dokonce vyšším počtem nových stromů) – jedná se o standardní 
postup obnovy přestárlých dřevin, jen výjimečně dochází k jejich vykácení bez náhrady.   

- Kořínek: Upozornění na to, že členové PS2 mají nyní prostor pro připomínkování analytické části 
Strategie a zaslání návrhů úprav případných nepřesností v textu (zpracovatel Strategie vychází ze 
statistických dat, která ne vždy detailně zohledňují situaci v konkrétních sídlech).   

- viz prezentace CIRI Hradec Králové  
 

11) Přehled klíčových dokumentů pro programové období 2021+ – M. Kudynová 

- Nařízení EP a Rady o EFFR a FS 

- Nařízení EP a Rady o ESF 

- Nařízení EP a Rady o společných ustanoveních  

- Návrh Dohody o partnerství 

- Strategie regionálního rozvoje 2021+ 

- Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (NKR) 

- Územní dimenze v operačních programech 2021+ 

- Návrhy operačních programů 
o Integrovaných regionální operační program 2 (IROP 2) 
o Operační program Doprava 3 (OPD 3) 
o Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
o Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK) 
o Operační program Technologie a konkurenceschopnost (OPTAK) 
o Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+) 

 
12) Diskuze  

 
13) Závěr jednání 
 

 

Příští jednání: září 2020 (bude upřesněno) 

Zapsala: Michaela Kudynová 


