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Zápis z 1. jednání PS5 ITI: Horizontální 
Datum: 22. 6. 2020 

Čas: 13:00 – 14:45 

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

Výstupy analytické části Strategie ITI  

Místo: Magistrát města Pardubic, 
Historický sál  

Účastníci: Burešová Irena, Hoffman Filip, Holečková Kristýna, Kořínek Tomáš, Kozel Josef, Kudynová Michaela, 
Makarová Štěpánka, Mikulka Jiří, Nevrklová Marie, Rovenská Lucie, Štěpanovský Josef 
Hosté: Hanušová Jana, Merta Tomáš, Mlejnek Ladislav  

Přílohy: Prezentace F. Hoffmana, prezentace CIRI HK (výstupy analýzy Strategie ITI), analytická část Strategie ITI, 
SWOT analýza, připomínkový list  

1) Přivítání, seznámení s programem – F. Hoffman 
 
2) Představení členů pracovní skupiny – F. Hoffman 

- 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 – F. Hoffman 

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

- Evropská unie v 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+ – F. Hoffman 

- 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 
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 
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- podrobnosti viz prezentace 
 
5) Tvorba Strategie ITI 2021+ – F. Hoffman 

- 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,… 

o hlavní role: vydávání Vyjádření o (ne)souladu projektového záměru se Strategií ITI – 
v tomto programovém období povinná příloha žádosti o dotaci  

- role pracovní skupiny 5: předávání informací partnerům v území o připravovaných projektových 
záměrech, hledání provazby na připravované projektové záměry mimo nástroj ITI, spoluutváření 
integrovaných řešení 

-  podrobnosti viz prezentace 
 

6) Strategické projekty ITI 2021+ – F. Hoffman 
Integrovaná řešení a strategické projekty – návrh definic 
Integrované řešení 
Integrovaná strategie metropolitní oblasti/aglomerace je realizována prostřednictvím 

integrovaných řešení, která jsou složena z jednoho či více strategických projektů. 
Strategický projekt (SP) 

• jakýkoli projekt přispívající k realizaci integrovaného řešení, financovaný z operačních 
programů (případně ze zdrojů mimo EU fondy).  Může se jednat o: 

• 1) unikátní projekt – jedinečný/nezastupitelný projekt v území, kt. může být realizován 
v několika etapách; zpravidla pouze tento typ SP může vytvářet „integrované řešení“, a to 
vzhledem k jeho významným multiplikačním či akceleračním vlastnostem a dopadu na realizaci 
Strategie jako celku  

• 2) projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném 
území a/nebo tématem – územně a/nebo tematicky provázané projekty, kt. mohou být 
financované z různých OP, v rámci jednoho SC nebo různých SC jednoho OP nebo ze zdrojů 
mimo EU fondy; základem integrovaného řešení musí být minimálně 2 územně a/nebo 
tematicky provázané projekty 

• 3) síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky a 
uvedený ve Strategii jako součást integrovaného řešení; společné téma je zpravidla zároveň 
opatřením Strategie, kt. má strategický význam pro dané území metropolitní 
oblasti/aglomerace; integrovaným řešením je případě koordinovaný přístup k řešení určitého 
problému v území; ve Strategii jsou uvedeny indikátory výstupu a výsledku a celková finanční 
alokace na opatření; nejsou vydefinovány konkrétní projekty 
S ŘO nositel ITI zpravidla konzultuje strategické projekty a prezentuje jejich zarámování 

do integrovaného řešení. 

- strategické projekty – příklady:  
o SP1: ojedinělá investice, „majákový projekt“ Strategie ITI; projekt je sám o sobě 

integrovaným řešením, významně naplňujícím Strategii a s výrazným dopadem na území a 
jeho rozvoj, případně na další integrovaná řešení ve Strategii 

  Příklady:  

• Modernizace největšího přestupního terminálu v aglomeraci, 200 mil. Kč 

• Revitalizace národní kulturní památky, která patří mezi 3 největší magnety cestovního 
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ruchu v aglomeraci, 200 mil. Kč 
o SP2: „zlatý grál“ integrovanosti (využití několika zdrojů na konkrétním vymezeném území) 

Příklady:  

• Modernizace přednádraží u přestupního terminálu, návazných cyklostezek a realizace 
modrozelené infrastruktury návazné ulice vedoucí do centra města, 100 mil. Kč 

• Rekonstrukce/modernizace polytechnických učeben v 5 konkrétních školách 
v aglomeraci, 70 mil. Kč 

o SP3: situace, kdy existuje problém v území a nejsou známi konkrétní nositelé strategických 
projektů, projekty jsou si velmi podobné (mají síťový charakter), společně přispívají 
k naplnění stanovených indikátorů a čerpání vyčleněné alokace 

Příklady:  

• Projekty dlouhodobé mezisektorová spolupráce mezi vědecko-výzkumnými 
institucemi a podniky, 400 mil. Kč  

• Adaptace učeben pro pilotní metodu učení cizích jazyků v 10 (dosud neurčených) 
školách v aglomeraci, 50 mil. Kč 

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

o Kudynová: Upozornění na možnost získání informací z konkrétních tematických 
oblastí/operačních programů z jednání příslušných pracovních skupin (podklady budou 
zveřejněny na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace v sekci Základní informace – 
Strategie 2021+ pod jednotlivými pracovními skupinami); nositel ITI tyto informace předá také 
na osobních jednáních s klíčovými partnery v území aglomerace, která předpokládá během 
letních prázdnin (poté, co dorazí zpětná vazba k zaslaným strategickým projektům ze všech 
řídicích orgánů). Současně bude probíhat zpřesňování/doplňování projektových záměrů 
v návaznosti na informace o podpořitelnosti nástroje ITI v konkrétních oblastech jednotlivých 
operačních programů a také v závislosti na případné změny priorit jednotlivých žadatelů (nejen 
v důsledku pandemie koronaviru). 

- dle aktuálního stavu absorpční kapacity má aglomerace v zásobníku téměř 200 projektových záměrů v 
různých fázích přípravy 

- 2021+: dotace 70 % způsobilých výdajů projektu (dle typu OP), příspěvek ze SR ? 

- x 2014-20: dotace 25–85 % způsobilých výdajů projektu, příspěvek ze SR 0-15 % → dle typu OP 

- výši alokace pro naši aglomeraci v programovém období 2021+ zatím neznáme 

- konkrétní návrhy aktivit a strategických projektů jsou projednávány na tematických pracovních 
skupinách 

- detailní informace lze nalézt na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace v prezentacích jednotlivých 
PS 

- 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  
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7) Výstupy analytické části Strategie ITI 

- termín dokončení finální verze Strategie bude upřesňován – vzhledem ke zpožďování procesu dojde k 
časovému posunu proti původnímu plánu (2. pol. roku 2020) 

- viz prezentace CIRI HK 
 

8) Plnění Strategie ITI – F. Hoffman 
Stav k 15. 6. 2020 

- Vyhlášeno a ukončeno 84 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 368 063 150 Kč 

- Vyjádření ŘV ITI získalo 190 projektových záměrů v dotační částce 5 234 324 316 Kč 
o z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV 

ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost) 
o 139 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 268 

660 312 Kč 

- 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 137 projektů v celkové částce 3 006 941 920 Kč. 
o 123 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory 

EU   2 717 515 937 Kč 

- 87 projektů za 1 889 860 190 Kč dotačních má vydaný právní akt 

- 53 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 575 290 888 Kč 
o 51 projektů již finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 567 013 139 Kč 

- alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve Strategii – viz prezentace  

- úspěšnost výzev nositele ITI – viz prezentace 

- úspěšnost výzev ZS ITI a ŘO – viz prezentace 

- čerpání ITI Hradecko-pardubické aglomerace (červen 2020) – viz prezentace 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle OP (výše podpory ve Vyjádření ŘV ITI) – viz 
prezentace 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů (aktuální známá výše podpory EU) – viz 
prezentace 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů – OSTATNÍ (aktuální známá výše 
podpory EU) – viz prezentace 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI (s aktuální známou výší přidělené/možné podpory EU) 
– viz prezentace 

- IROP – plnění finančních milníků k 31. 10. 2020 
o 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: 
o celková alokace ve Strategii ITI kumulativně pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): 2 157 360 000 Kč 
o milník 2020 – 55,44 % (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020): 1 196 040 384 Kč 
o predikce nositele ITI plnění milníku 2020: 1 093 666 372 Kč 
o do milníku již nyní chybí k naplnění 102 374 013 Kč 

- podrobnosti viz prezentace  
 

9) Harmonogramy výzev nositele pro rok 2020 – F. Hoffman 

- harmonogram výzev IROP pro rok 2020 – viz prezentace  

- harmonogram výzev OPPIK pro rok 2020 
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o nevyčerpaná alokace více než 150 mil. Kč  

o jednání s MPO o přesunech alokací mezi programy podpory (na výzvy s přečerpanou alokací) 

o máme připravené projekty x dne 30. 6. 2020 končí poslední výzva ŘO 

o dne 4. 6. 2020 zaslal primátor Charvát dopis náměstkovi ministra Piechovi s žádostí o vyhlášení 
navazujících výzev pro naši aglomeraci – zatím bez odpovědi 

o systém navazujících výzev ukotven ve veřejnoprávní smlouvě 

- podrobnosti viz prezentace  
 

10) Informace z řídicích orgánů – F. Hoffman 

- ŘO deklarují vstřícnost při řešení komplikací při přípravě a realizaci projektů způsobených koronavirem  

o UPOZORNĚNÍ: vždy je ale potřeba problém řešit individuálně, sledovat aktuální vývoj (viz 
webové stránky operačních programů) 

- IROP dočasně zrušil povinnost dokládat vyjádření nositele ITI ke změnám v integrovaných projektech 

- navýšení alokace z OPŽP pro projekt úpravny vody v Hrobicích 

o dle aktuálních informací nedošlo k úsporám z individuálních výzev a alokace pro naši 
aglomeraci velmi pravděpodobně nebude navýšena  

- IROP 
o nositel ITI povinen dodržovat plnění finančního plánu a nastavených hodnot indikátorů ke 

konkrétnímu termínu 
o v roce 2020 vyžadováno kumulativní plnění v minimální výši 55,44 % celkové rezervované 

alokace integrované strategie v IROP (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020) 
o při nenaplnění stanoveného limitu může ŘO IROP přistoupit k odebrání rezervované alokace 

v souladu s podmínkami uvedenými v Akceptačním dopise 

o 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 % 

- podrobnosti viz prezentace  
 

11) Příprava programového období ITI 2021+ – F. Hoffman 

- příprava programového období na roky 2021–2027 pokračuje na evropské, národní i aglomerační 
úrovni 

- v současné době známe návrhy většiny klíčových evropských i národních dokumentů → bohužel došlo 
ke zdržení vyjednávání na nejvyšší úrovni zástupců EK a členských států; předpokládají se výrazné 
zásahy do programového i finančního nastavení 

- největším problémem: posun schvalování Víceletého finančního rámce (VFR), tedy rozpočtu EU pro 
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programové období 2021+ → až po jeho schválení může dojít k finalizaci všech dalších dokumentů na 
evropské i národní úrovni  

o předpoklad schválení VFR před pandemií byl na konci roku 2020 → 27. 5. 2020 předložila EK 
nový návrh VFR (po zohlednění dopadů krize na regiony a dotčená odvětví) 

o navýšení prostředků stávajících programů politiky soudržnosti od roku 2020 do roku 2022 o 55 
miliard eur v rámci nové iniciativy REACT-EU 

o nové kohezní programy by měly být spuštěny od 1. 1. 2021 – nutný časový překryv s REACT-
EU 

o nové priority politiky soudržnosti (obnova):  

▪ národní zdravotnické systémy 

▪ cestovní ruch a kultura  

▪ podpora MSP 

▪ ESF+ - zaměstnanost mladých, vzdělání a odborné dovednosti 

- je jisté, že v příštím programovém období se začne čerpat později než v původně plánovaném roce 
2021 

- přestože způsobilost výdajů v novém období bude od 1. 1. 2021, vypsání prvních výzev očekáváme 
nejdříve na přelomu let 2022/2023 

- cílem Hradecko-pardubické aglomerace je vyjednat alokaci ve výši cca 4 mld. Kč v šesti operačních 
programech (IROP, OPD, OPJAK, OPTAK, OPŽP a pravděpodobně také OPZ+) → při nižší 
předpokládané míře financování způsobilých výdajů z EU by to znamenalo nárůst celkových 
investovaných prostředků v území aglomerace 

o Kudynová: V rámci OPZ+ by se ITI (v případě úspěšných jednání s MPSV o rezervaci 
finančních prostředků pro nástroj ITI) mohly dotýkat dva specifické cíle (viz prezentace). 
Z těchto prostředků by mohly být realizovány měkké projekty, doplňkové k infrastruktuře 
financové z IROP. Nositel ITI vhodné projekty do OPZ+ zatím neeviduje, informace předána 
na jednání PS7: Sociální oblast, jejíž členové budou dále hledat vhodné projekty/oslovovat 
potenciální žadatele s možností přípravy projektů, které budou sloužit jako podklad pro jednání 
s MPSV. V případě, že se vhodné projekty vygenerovat nepodaří, nositel ITI o rezervaci 
alokace usilovat nebude. Podrobnosti viz web ITI, prezentace z PS7.  

- celkový kontext přípravy programového období 2021–2027 – viz prezentace  

- časová osa přípravy Dohody o partnerství a op 2021–2027 od 8/2019 – viz prezentace  

- postup po schválení Víceletého finančního rámce – viz prezentace 

- navržené alokace pro jednotlivé OP pro programové období 2021–2027 (seřazeno dle velikosti alokace) 
a jejich srovnání s alokací OP v programovém období 2014–2020 – viz prezentace 

- nástroj ITI v OP dle návrhu ÚDOP – viz prezentace  
o doplnění Kudynová: Témata kultury a cestovního ruchu by měla být dle současných informací 

řešena pouze přes integrované nástroje ITI a CLLD, tj. s největší pravděpodobností nebudou 
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pro tuto oblast vypisovány individuální výzvy. Ke změně tohoto přístupu by mohlo dojít 
v případě silného lobbingu měst, která nespadají do území ITI a současně kvůli své velikosti 
nemohou být členem MAS, jež mají na svém území např. památku UNESCO (příkladem 
město Třebíč).  

- Regionální akční plány (RAP) vs. ITI 
o RAP = národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze ESIF, 

případně dalších evropských zdrojů 

▪ v rámci regionálních stálých konferencí (RSK) analýza problému → definice cílového 
stavu → iniciace a koordinace přípravy vhodných projektů → informování Národní 
stálé konference (NSK) o návrzích RAPů, včetně rozdělení alokací v rámci OP mezi 
území jednotlivých krajů 

o nástroj metodicky nastaven a řízen z MMR 

o témata řešená prostřednictvím RAP: 

▪ 1) střední školství 

▪ 2) silnice II. třídy 

▪ 3) zdravotnická záchranná služba  

▪ 4) deinstitucionalizace sociálních služeb  

- absorpce strategických projektových záměrů 
o další aktualizovaný návrh strategických projektů (cca 200 záměrů za 22 mld. Kč) dle aktuálního 

znění operačních programů zaslán jednotlivým ŘO v průběhu února až května 2020 → dílčí 
zpětná vazba dorazila zatím pouze od ŘO IROP a OPTAK → na jejím základě bude nositel s 
projekty dále pracovat (včetně průběžné komunikace se žadateli) 

o sběr projektových záměrů stále není uzavřen → možnost konzultací PZ s nositelem ITI  

- podrobnosti viz prezentace  
 

12) Přehled klíčových dokumentů pro programové období 2021+ – F. Hoffman 

- viz prezentace  
 

13) Diskuze  

- zapojení MAS a krajů do příštích jednání PS horizontální – požadavek na krátké vstupy k aktuálnímu 
stavu přípravy a realizace CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) a RAP  

 
14) Závěr jednání  

 

Příští jednání: září 2020 (bude upřesněno) 

Zapsala: Michaela Kudynová 


