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Zápis z 2. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

Datum: 30. 9. 2020 

Čas: 9:00 – 11:30 

Téma: Představení návrhové části Strategie území Hradecko-
pardubické aglomerace 2021+  

Místo: Magistrát města Pardubic, 
Historický sál  

Účastníci: Burešová Tereza, Fiedler Jiří, Kořínek Tomáš, Krejčí Michal, Kudynová, Michaela Löfelmannová Monika, 
Loskot Pavel, Marková Lenka, Mrózková Kateřina, Nevrklová Marie, Rak Libor, Raková Jaroslava, 
Rašková Kateřina, Strouhal Jiří, Svatošová Hana, Šimánek František, Škařupová Blanka, Ulrichová Petra,   
Hosté: Luxová Hana, Mlejnek Ladislav, Tomáš Merta 

Přílohy: Statuty a jednací řády PS/ŘV ITI, aktualizovaná verze návrhové části Strategie území Hradecko-
pardubické aglomerace 2021+ (zapracovány úpravy dle jednání PS2), připomínkový list 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Nevrklová 
 

2) Statut a jednací řád pracovní skupiny – M. Kudynová 

- představení statutu a jednacího řádu pracovní skupiny 

- podrobnosti viz příloha 
 

3) Tvorba strategie ITI 2021+ - M. Nevrklová 

- téma životního prostředí bude řešeno přes OPŽP a IROP, kde se předpokládá zapojení 
integrovaných nástrojů ITI a CLLD (komunitně vedený místní rozvoj, aktivity MAS), ale také přes 
Modernizační fond 

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

- M. Kudynová: doplnění, že integrovaná řešení uvedená ve Strategii budou zohledňovat nejen 
projekty ze zdrojů ITI, ale také individuálních výzev, vlastních zdrojů žadatele apod. 

- dle aktuálního stavu absorpční kapacity eviduje nositel ITI 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 85 % (původní návrh 70 %) způsobilých výdajů projektu (u OP ŽP se může 
lišit), příspěvek ze SR?  

o x 2014-20:  

▪ OP ŽP – dotace 63,75 % způsobilých výdajů projektu na vodohospodářskou 
infrastrukturu, bez příspěvku ze SR, odpadové hospodářství 68 % ZV, revitalizace 
vodních toků a mokřadů až 100 % CZV projektu, energetické úspory ve veřejných 
budovách mezi 35-50 % ZV                                                                                                                               

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

4) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Nevrklová 

- dle aktuálního vyjednávání by mělo dojít k navýšení dotace EU ze 70 % na 85 % pro naši 
aglomeraci, příspěvek ze SR -? mohlo by být podobné jako v tomto období (bližší informace 
zatím nemáme, mělo by být dořešeno do konce r. 2020)  

- nová verze IROP2 bude zveřejněna až po schválení vládou (do 15. 10. 2020) 
              předpokládají avíza výzev → sledovat web https://dotaceeu.cz/cs/uvod  

- nejnovější verze PD OP ŽP z března 2020  → ke stažení na webu 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216  

https://dotaceeu.cz/cs/uvod
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216
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- příprava Strategie ITI:  
o do konce 11/2020 dokončení aktualizace Strategie – analytické a návrhové části 
o → výběr strategických projektů, finalizace Strategie  
o M. Kudynová: doplnění informace, že do textu Strategie budou nově vepsány konkrétní 

projekty – ty budou vybírány členy tematických pracovních skupin, a to podle předem 
daných kritérií (ta aktuálně nemáme k dispozici, čekáme, zda nějaké minimální požadavky 
stanoví metodika pro integrované nástroje; nositel ITI v tuto chvíli předpokládá, že 
zohledněn bude přinejmenším stav přípravy projektu – do Strategie nebudou zařazeny 
vize) 

o T. Kořínek: doplnění, že Strategii bude pravděpodobně možné v průběhu programového 
období za určitých podmínek aktualizovat, projekty by pak tedy bylo možné do Strategie 
zařadit dodatečně (nebude-li již vyčerpána disponibilní alokace). K tomuto však ještě není 
ze strany MMR-ORP nastavena metodika.  

o finální verze Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – 2021? 
o → upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty 
o aktuální termín: 6/2021 pracovní verze Strategie, finalizace do konce r. 2021 – bude 

průběžně upřesňováno 

- podrobnosti viz prezentace  
 

5) Podporované aktivity pro ITI v OP ŽP – M. Nevrklová 

– SC 1.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 
o Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 
o Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie 

- SC 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 

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

- Prioritní aktivity pro ITI z pohledu OP ŽP: energetické úspory a OZE pro veřejná sektor, 
opatření proti suchu a povodním, velké projekty s vazbou na přechod k oběhovému hospodářství 

- M. Kudynová: doplnění, že se jedná o návrh aktivit, nikoliv o finální verzi podporovaných aktivit 
z OPŽP; konkrétní podpořitelné projekty ze zdrojů ITI budou záviset na konzultaci s OPŽP (jsou 
otevřeni diskuzi o podporovaných typech projektů) 
 

6) Podporované aktivity pro ITI v IROP 2 – M. Nevrklová 

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 realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro 
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zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství 
umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací 
buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní 
prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety); 

o revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená 
infrastruktura 
 

- 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. 

- nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy 

- komplementarita s OPŽP 

- IROP – komplexní projekty na revitalizaci veřejných prostranství včetně infrastruktury, mobiliáře, 

zeleně a hospodaření s vodou 

- OPŽP – zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, včetně komunitních zahrad, realizace opatření 

ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití, zelených 

střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace povrchových vod do vod podzemních. 

- 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 

- Kritéria (představená na Roadshow IROP) 

• územní studie/plán veřejného prostranství 

• důležitý aspekt veřejné přístupnosti (př. možnost podpory areálů škol, pokud budou 

veřejně přístupné) 

• M. Nevrklová: doporučení konzultovat, zda je daná studie dostačující pro realizaci projektů 

v oblasti veřejných prostranství; zašlete dotaz (název studie či další podrobnosti) na můj 

mail, bude předáno na IROP 

 

7) Modernizační fond – M. Nevrklová 

- prostředky mimo rozpočet EU na témata z oblasti ŽP 

- v gesci Ministerstva životního prostředí, zprostředkující subjekt SFŽP 

- celkem 5 mld. EUR, celková odhadovaná alokace pro ČR 120 mld. Kč 

- snaha nositelů ITI o rezervaci finančních prostředků pro integrované územní investice 

- první výzvy se očekávají v Q1/2021 

- Podporované oblasti 
o komunitní energetika 
o modernizace soustav veřejného osvětlení a technologie Smart Cities 
o zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů 
o výroba a využití energie z nízkouhlíkových zdrojů 

- M. Kudynová: doplnění, že se jedná o návrh, doporučení členům PS2, aby sledovali web SFŽP 
 

8) Návrh strategické části v oblasti životního prostředí a veřejných prostranství – T. Merta 

- diskuze členů PS2 o návrhové části a jejích úpravách 
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9) Přehled klíčových dokumentů pro programové období 2021+ – M. Nevrklová 

- 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+) 

 
10) Diskuze  
 
11) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Michaela Kudynová, Marie Nevrklová 


