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Zápis z 2. jednání PS6 ITI: Kultura a cestovní 
ruch 

Datum: 7. 10. 2020 

Čas: 9:00 – 11:00 

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

Místo: Magistrát města Pardubic, 
Historický sál  

Účastníci: Boštík Pavel, Bártová Jitka, Černý Tomáš, Drahošová Žaneta, Grulich Petr, Hoffman Filip, Horáková 
Alena, Churtajeva Kateřina, Jetmarová Alexandra, Karas Martin, Kořínek Tomáš, Krátká Martina, 
Kudynová Michaela, Luxová Hana, Manďáková Daniela, Mokren Aleš, Nevrklová Marie, Rašková 
Kateřina, Rovenská Lucie, Všetečková Tereza, Žaludová Jana 
Hosté: Hanušová Jana, Mlejnek Ladislav, Paprskárová Adéla   

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace CIRI HK, aktualizovaná verze návrhové části Strategie území 
Hradecko-pardubické aglomerace (zapracovány úpravy dle jednání PS6), statut a jednací řád pracovní 
skupiny 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

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

- představení statutu a jednacího řádu pracovní skupiny 

- podrobnosti viz příloha  
 

3) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 

- 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:  
o do konce 11/2020 dokončení aktualizace Strategie  
o → výběr strategických projektů, finalizace Strategie  
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 

- podrobnosti viz prezentace  

4) Integrovaný regionální operační program 2 (IROP2) 

- Kudynová: upozornění, že SC 5.1, jak byl prezentovaný na předchozím jednání PS6, se nově stal 
SC 4.4 (viz níže); nově by mělo dojít k otevření aktivit na podporu památek, paměťových institucí a 
cestovního ruchu nejen pro integrované nástroje ITI, ale také pro individuální výzvy, ovšem bez 
navýšení finanční alokace 

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, 
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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 

• 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) 

- zásady pro výběr operací, typy příjemců – viz prezentace  

 
5) Představení návrhu strategické části v oblasti kultury a cestovního ruchu 

- diskuze členů PS6 o návrhové části a jejích úpravách 
 

6) Diskuze  
 
7) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Marie Nevrklová, Michaela Kudynová 


