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Zápis z 2. jednání PS5 ITI: Horizontální 
Datum: 7. 10. 2020 

Čas: 13:00 – 14:45 

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

Místo: Magistrát města Pardubic, 
Historický sál  

Účastníci: Burešová Irena, Hoffman Filip, Kořínek Tomáš, Kozel Josef, Kudrnáčová Ivana, Makarová Štěpánka, 
Nevrklová Marie, Petrenec Josef, Vít Karel 
Hosté: Hanušová Jana, Merta Tomáš, Mlejnek Ladislav  

Přílohy: Prezentace F. Hoffmana, prezentace CIRI HK, Statut a jednací řád PS, aktualizovaná verze návrhové části 
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, připomínkový list  

1) Přivítání, seznámení s programem – F. Hoffman 

2) Statut a jednací řád pracovní skupiny - F. Hoffman 

- představení statutu a jednacího řádu PS 

3) Plnění Strategie ITI - F. Hoffman 

Stav k 2. 10. 2020 

- vyhlášeno a ukončeno 85 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 512 316 261 Kč 

- Vyjádření ŘV ITI získalo 190 projektových záměrů v dotační částce 5 234 324 316 Kč 

- z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez 
možnosti úspěšně podat plnou žádost) 

- 130 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 
2 990 714 138 Kč 

- vyhlášeno 41 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 314 856 284 Kč 
(ukončeno 37 výzev ZS ITI, 4 výzvy probíhají) 

- k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 148 projektů v celkové částce 3 374 163 316 Kč 

- 127 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 
2 783 132 687 Kč 

- 94 projektů za 2 128 130 032 Kč dotačních má vydaný právní akt 

- 57 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 606 780 570 Kč 

- 56 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 593 031 009 Kč 

- podrobnosti viz prezentace  
 

IROP – plnění finančních milníků k 31. 10. 2020 

- Dle finančních plánů předložených projektů v MS2014+ a projektových záměrů evidovaných v MS ITI 

nositel avizuje nenaplnění finančního milníku pro rok 2020: 

- 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 
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4) Informace z řídicích orgánů – F. Hoffman 

IROP – Plnění finančních milníků k 31. 10. 2020 

o ŘO IROP z důvodu komplikací při realizaci projektů způsobených pandemií COVID-

19 v roce 2020 nebude přistupovat ke krácení rezervované alokace z důvodu nesplnění 

stanoveného limitu ve výši 55,44 % v předložených žádostech o platbu. 

o Stále zůstávají milníky po roce 2020: 

▪ 2021 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2021): 70,00 % 

▪ 2022 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2022): 84,85 % 

OPPIK – vyhlašování výzev 

o probíhala jednání o vyhlášení výzev ŘO v roce 2020 

o 24. 7. 2020 dopis NM Piechy o nevyhlášení výzev – důvody:  

▪ COVID-19 

▪ finanční rámec programového období 

o ŘO OPPIK již neumožní předkládání dalších projektů v rámci ITI 

o jsou však vyhlášeny individuální výzvy (Aplikace, Inovace, Potenciál) 

Metodické stanovisko č. 13 k MPIN 

o při první vlně pandemie COVID-19 byla dočasně zrušena povinnost žadatelů v rámci ITI 

dokládat vyjádření nositele k podstatným změnám 

o v návrhu MS13 je toto zrušení zakotveno trvale 

o předpokládané schválení: podzim 2020 

- podrobnosti viz prezentace  

 

5) Harmonogram výzev nositele na rok 2020 - F. Hoffman 

- viz prezentace 

 

6) Příprava Strategie 2021+ - F. Hoffman 

- Strategie v novém programovém období mohou dle znění tzv. Obecného nařízení (ON) obsahovat 

konkrétní strategické projekty → proces schvalování Strategie bude již součástí výběru operace, tedy 

schvalování projektu 

- sběr projektových záměrů do Strategie stále není ukončen, žadatelé mohou své projekty 

konzultovat s nositelem ITI 

- průběžné konzultace strategických projektů s ŘO 

- průběžná komunikace s jednotlivými žadateli, vč. předávání zpětné vazby od ŘO 

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

různých fázích přípravy 

- 2021+: dle aktuálních informací by mělo dojít k navýšení dotace EU ze 70 % na 85 % 

způsobilých výdajů projektu (dle typu OP), příspěvek ze SR? 

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

skupinách 

- detailní informace k tematickým oblastem lze nalézt na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace v 

prezentacích jednotlivých PS 
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- příprava Strategie:  

- do konce 11/2020 dokončení aktualizace Strategie  

- → výběr strategických projektů, finalizace Strategie  

- finální verze Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – 2021? 

- následné upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty 

- předpokládaný termín: 6/2021 pracovní verze Strategie, finalizace do konce r. 2021 

- nositel ITI hledá absorpční kapacitu i v aktivitě týkající se IROP, SC 1.1 eGovernment a 

kybernetická bezpečnost. Jde o následující aktivity, více k nim bude zasláno přílohou zápisu. 

o Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eHealth, eJustice…) 

o Elektronická identita 

o Rozšíření propojeného datového fondu 

o eGovernment cloud 

o Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) 

o Portály obcí a krajů 

o Metropolitní a krajské sítě 

o Kybernetická bezpečnost  

7) Příprava nového programového období 2021+ - F. Hoffman 

- 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 ve druhé polovině roku 2021 

- posun schvalování Víceletého finančního rámce (VFR), tedy rozpočtu EU pro programové období 

2021+ → až po jeho schválení může dojít k finalizaci všech dalších dokumentů na evropské i národní 

úrovni  

- 27. 5. 2020 předložila EK nový návrh VFR → předpoklad schválení VFR konec roku 2020 → poté 

začnou jednání o alokaci pro naši aglomeraci  

- dne 15. 10. budou na vládu předloženy mj. následující dokumenty: 

- Návrh dohody o patrnerství (vč. rozdělení alokace mezi OP) 

- kompletní návrh operačních programů  

- předpoklad finálního schválení OP ze strany EK v 2021 

- návrh alokace OP pro programové období 2021–2027 a jejich srovnání s alokací OP v období 2014–

2020 – viz prezentace  

témata jednotlivých OP pro nástroj ITI 

Dotační možnosti mimo nástroj ITI 

- REACT-EU 

o mimořádné dodatečné prostředky → cílem posílit schopnosti ČR reagovat na krizi související s 

COVID-19 

o unijní iniciativa pro programového období 2014–2020 

o způsobilost výdajů stanovena od 1. 2. 2020 

o až 100% míra spolufinancování EU projektů realizovaných na celém území ČR 

o předpokládané vyhlášení výzev: konec roku 2020   

o předpokládaný příděl pro ČR: cca 1 mld. EUR 
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o zařazeno pod IROP – SC 6.1 REACT-EU 

o témata:  

▪ Zdravotnictví (75 % alokace REACT-EU) 

▪ IZS 

▪ Cyklodoprava 

 

Nástroj pro obnovu a odolnost – Recovery and resilience facility (RRF) 

- finanční podpora se zacílením na investice, reformy, vč. ekologické a digitální transformace, posílení 

odolnosti ekonomik jednotlivých států 

- v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 

- struktura: 7 programů podpory 

- pro ČR cca 9 mld. EUR na „reformní témata“ (dotace)  

- v současné době probíhá příprava Národního plánu obnovy, který bude posouzen Evropskou komisí 

- v rámci EU 672,5 mld EUR (312,5 mld. EUR na granty a 360 mld. EUR na půjčky 

 

Modernizační fond 

- prostředky mimo rozpočet EU na témata z oblasti ŽP, v gesci MŽP 

- investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti 

- alokace pro ČR 120 mld. Kč, snaha nositelů ITI o rezervaci prostředků pro Strategie 

- první výzvy se očekávají v 1. Q/2021 

- podrobnosti viz prezentace 

 

8) Návrh strategické části strategie aglomerace 2021+ - J. Hanušová, L. Mlejnek 

9) Diskuze 

Příprava projektů 

K. Vít: Kdy budeme mít jasno o tom, co je to „připravený projekt“? 

F. Hoffman: Zatím jsme ve fázi, kdy musíme zkonkrétnit požadované projekty jednotlivých žadatelů. Konkrétní 

požadovaný stav připravenosti projektů určí řídicí orgány OP, zatím od nich finální informaci nemáme. 

V současné době s nimi konzultujeme projektové záměry. V další fázi bude nutné zreálnit počty skutečně 

připravovaných projektů ze strany žadatelů, následně budeme jednat s ŘO o dalším postupu, resp. o jejich 

požadavcích. Nositel bude následně upřesňovat svá vlastní kritéria připravenosti projektů. Problémem je také 

odlišný postoj jednotlivých ŘO.  

K. Vít: Když si nastavíte kritérium vydaného stavebního povolení, tak se vám množství projektů rázem výrazně 

sníží. 

F. Hoffman: To určitě. V rámci ITI ale potřebujeme mít také provazbu mezi jednotlivými projekty. Nemůžeme 

posuzovat projekty jen podle toho, zda mají vydané stavební povolení.  

K. Vít: Kdy by mohla být jasná kritéria? Do března? 

F. Hoffman: Předpokládáme, že pokud se výrazně neposune stávající předpokládaný harmonogram přípravy 

integrovaných strategií, mělo by být v březnu o těchto požadavcích jasno. Teď se však pravidla teprve nastavují 

– např. ŘO ŽP původně mluvilo o tom, že bude striktně požadovat stavební povolení. Následně už ale svůj 

přístup změnili s tím, že pokud jim představíme konkrétní projekty a oni uvidí, že se v rámci nich podnikají 
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reálné kroky (hledají se pozemky atd.), tak jsou ochotni o nich jednat i bez vydaného stavebního povolení. Ale 

jak už jsem říkal, konečnou podobu požadavků jednotlivých ŘO zatím nemáme. 

 

IZS 

I. Kudrnáčová: Budou z ITI podpořitelné hasičské zbrojnice? 

F. Hoffman: Hasičské zbrojnice nebude možné podpořit z ITI, ale přes integrovaný nástroj CLLD 

prostřednictvím MAS. 

 

Turistická informační centra 

I. Kudrnáčová: Bude v rámci ITI podporována výstavba nových turistických informačních center (TIC)?  

J. Hanušová: V rámci PS6 Kultura a cestovní ruch panuje shoda, že by se neměla budovat nová TIC, neboť 

v rámci obou krajů je jejich síť dostatečná. Investice by měly být zaměřeny pouze na jejich zkvalitnění. 

 

Cyklostezky 

J. Petrenec: Bude možné v rámci projektu na cyklostezku vybudovat i osvětlení? 

T. Kořínek: Ano, mělo by to být možné v rámci vedlejších aktivit projektu. 

 

„Aglomerační role“  

K. Vít: Město Hradec Králové si dost dobře neuvědomuje svou aglomerační roli. Potřebujeme digitalizaci, 

spolupráci v území. Hradec Králové nemůže být uzavřené město, musí být vnímáno jako jedno z center 

aglomerace. Zatím to není moc dobře uchopené. Je třeba posílit aglomerační/nadměstskou roli města. 

Spolupráce HK-PCE se díky ITI nastartovala a funguje dobře (např. odbavovací systémy). Ve vztahu k okolí 

města to však příliš nefunguje. 

E-government 

I. Burešová, J. Kozel: Myšlenku e-governmentu a kyberbezpečnosti určitě podporujeme, ale uvědomujeme si 

odlišné problémy území okolo velkých měst a území okolo menších obcí v závislosti na tuto problematiku.  

T. Kořínek: Projekty z oblasti kyberbezpečnosti jsou nutností. V rámci ITI však pravděpodobně nebude dávat 

smysl řešit projekty malých obcí v řádech tisíců korun. Administrativní náklady by výrazně převýšily přínosy 

projektu. 

J. Kozel: Víme, že například v rámci iniciativy Wifi4EU je v této oblasti spousta výzev. Problémem jsou však 

náročné podmínky, velké provozní náklady. Proto to malé obce nechtějí. 

 
10) Závěr jednání  
 

Příští jednání: bude upřesněno 

Zapsala: Marie Nevrklová 


