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KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
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7. ŘÍJNA 2020



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Statut a jednací řád pracovní skupiny 
3) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
4) Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2)
5) Představení návrhu strategické části v oblasti kultury a cestovního ruchu 
6) Diskuze 
7) Závěr jednání
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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PRACOVNÍ SKUPINY 

• představení statutu a jednacího řádu PS
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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• 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)
• úpravy v oblasti kultury a CR viz níže
• předpokládají avíza výzev → sledovat web https://dotaceeu.cz/cs/uvod

• příprava Strategie: 
• do konce 11/2020 dokončení aktualizace Strategie 
• → výběr strategických projektů, finalizace Strategie 
• finální verze Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – 2021?
• → upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty
• aktuální termín: 6/2021 pracovní verze Strategie, finalizace do konce r. 2021

https://dotaceeu.cz/cs/uvod


AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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Téma

Podíl alokace SC na celkové 

alokaci IROP v aktuálním období 

(%)

Podíl alokace SC na celkové 

alokaci IROP pro nové období 

(%)

Silnice 20 % 6 %

Doprava 13 % 18 %

IZS 3 % 5 %

Sociální infrastruktura 7 % 8 %

Zdravotnictví 8 % 8 %

Vzdělávání 14 % 12 %

Kultura a cestovní ruch 9 % 7 %

eGovernment 7 % 19 %

CLLD 8 % 8 %

Veřejné prostranství x 8 %



AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY IROP
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Úkol Termín Garant

Vyjednávání PD IROP s EK 2019 - 2021 ŘO IROP/EK

Roadshow po krajích k IROP 2 Jaro a podzim 2020
ŘO IROP a CRR 

ČR

Návrh IROP 2021-2027 na vládu 15. 10. 2020 MMR - NOK/vláda

Dohoda o partnerství 2021-2027   15. 10. 2020
MMR - NOK/vláda

Pravidla spolufinancování programů 15. 10. 2020 MF/vláda

Schválení Obecného nařízení, nařízení k EFRR  a 

Víceletého finančního rámce (VFR)
2. pololetí 2020 Evropský parlament

Dokončení integrovaných strategií (ITI a CLLD) 1Q/2021 MAS a nositelé ITI

Schválení PD IROP 2021-2027 ze strany EK 1. pololetí 2021 Evropská komise

PRVNÍ VÝZVY IROP 2021 - 2027 2. pololetí 2021 ŘO IROP



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)

SC 4.4: Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji,
sociálním začleňování a v sociálních inovacích
Revitalizace a vybavení pro činnost kulturních památek přispívající k ochraně
kulturního dědictví

• revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické a technologické zázemí, 
návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a 
restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně zařízení pro digitalizaci 
a aplikační software, ochrana a zabezpečení památek, parky u památek, parkoviště u 
památek

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
• revitalizace muzeí a knihoven, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická 

centra, edukační centra, restaurování sbírkových a knihovních fondů, vybavení pro 
konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně zařízení 
pro digitalizaci a aplikační software, ochrana sbírkových a knihovních fondů, technické 
vybavení knihoven

7



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
• budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

(např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení) s preferencí integrovaných 
řešení;

• budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě 
značení;

• naučné stezky (pouze v městském prostoru, v krajině z OPŽP); 
• propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů 

měst a obcí;
• rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center 

(podmínka: TIC má/do konce realizace získá dle jednotné klasifikace 
turistických informačních center ČR pro třídu A nebo B)
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)

Zásady pro výběr operací
• Aktivita památky:

• V případě individuálních projektů je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR jako národní kulturní památka nebo v Indikativním seznamu UNESCO.

• V případě projektů ITI je památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR nebo v Indikativním seznamu UNESCO.

• Památka bude zpřístupněna veřejnosti.

• Aktivita muzea:
• Muzeum je zřizováno krajem, státem nebo obcí a spravuje sbírku dle zákona 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

• Aktivita knihovny:
• Projekt je zaměřen na knihovny vykonávající regionální funkce, základní knihovny se 

specializovaným knihovním fondem nebo na Národní knihovnu České republiky.

• Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
• Projekt je realizován mimo zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)
Typy příjemců
• Aktivita památky:

• vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření

• Aktivita muzea:
• kraje a jimi zřizované/zakládané organizace
• organizační složky státu
• příspěvkové organizace organizačních složek státu
• obce a jimi zřizované/zakládané organizace

• Aktivita knihovny:
• obce, organizace zřizované/zakládané obcemi
• zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem
• Národní knihovna ČR

• Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného CR:
• obce, organizace zřizované/zakládané obcemi
• DSO
• kraje, organizace zřizované/zakládané kraji
• organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
• NNO činné v oblasti CR min 2 roky
• církve, církevní organizace
• státní podnik
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉ ČÁSTI 
V OBLASTI KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS6

BUDE UPŘESNĚNO

Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz
telefon: 466 859 556; 734 877 738 

iti.hradec.pardubice.eu
ITI Hradecko-pardubické aglomerace

iti_hk_pce
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