
 

 

 

Zápis z 1. jednání PS 4 ITI 2021+ 
Datum: 29. 9. 2020 

Čas: 13:00 – 15:00 

Téma: Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – návrhová 
část 

Místo: Magistrát města Pardubic – 
Historický sál 

Účastníci: Ceplová Martina, Chvojka Jaroslav, Klekar Jana, Koprivňanský Jozef, Kořínek Tomáš, Nevrklová Marie, 
Němec Zdeněk, Sedláček Martin, Srdínková Petra, Tušl Ondřej, Vlasák Tomáš, Wsól Vladimír, Zezulák 
Ondřej, Žaludová Jana 

Hosté: Doležal Pavel, Hanušová Jana, Luxová Hana, Mlejnek Ladislav 

Přílohy: návrh stromu problémů, připomínkovací list, návrh statutů a jednacích řádů ŘV a PS 

Uvítání, seznámení s programem – T. Vlasák 

1. Stav přípravy Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ – T. Kořínek, M. Kudynová 

- Změny v PS 4 a řízení ITI 
o Změna řádného člena za instituci Krajská hospodářská komora pardubického kraje → novým řádným členem 

Jozef Kopřivňanský, MBA 
o Změna řádného člena i zástupce za instituci Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice → 

novým řádným členem Ing. Jaroslav Chvojka, MBA, novou zástupkyní řádného člena Ing. Petra Hawlová, 
Ph.D. 

o Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace: novým manažerem ITI od dubna 2020 Ing. Filip Hoffman, na 
pozici koordinátora ITI od března 2020 Ing. Marie Nevrklová (vede PS 2 Životní prostředí a veřejná 
prostranství) 

- Statut a jednací řád PS 
o Jedná se o návrhy, dopracovány budou na základě příslušné metodiky ŘO 
o Stručné představení změn oproti stávajícímu programovému období 
o Finální podobu schvaluje ŘV ITI 

- Zpracování Strategie 
o Do konce listopadu 2020 dokončení aktualizace Strategie zpracovatelem (CIRI HK) 
o Výběr strategických projektů → tvorba programových rámců (budou obsahovat seznam strategických projektů 

realizovaných v rámci nástroje ITI, jejichž realizace je předpokládána v daném operačním programu) 
o Upřesňování Strategie ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty 
o 6/2021 pracovní verze Strategie 
o 12/2021 finální verze Strategie 

- Absorpční kapacita a alokace pro ITI 
o Sběr projektových záměrů do Strategie stále není ukončen → žadatelé mohou své projekty konzultovat s 

nositelem ITI 

▪ Koprivňanský: Jaký je finální termín pro předkládání projektových záměrů do Strategie? 

▪ Kořínek: Finální termín není pevně stanoven, záleží na mnoha faktorech, z nichž většina není v režii 
nositele (mj. schválení víceletého finančního rámce, schválení OP, schválení Metodiky pro tvorbu 
integrovaných nástrojů atd.) → sběr určitě bude probíhat do konce tohoto roku a velmi pravděpodobně i 
během první poloviny roku následujícího 

o Dle aktuálního stavu absorpční kapacity v tuto chvíli v oblasti VaVaI sedm relevantních projektů za cca 600 
mil. Kč a v oblasti podnikání 19 projektů za cca 1,8 mld. Kč 

o Výši alokace pro naši aglomeraci v programovém období 2021+ zatím konkrétně neznáme 
o V programovém období 2014-2020 rezervace prostředků pro naši aglomeraci ve výši 3,7 mld. Kč (OP VVV 

414 mil. Kč, OP PIK 460 mil. Kč) 

- Strategické projekty v ITI 2021+ (definice) 
o unikátní projekt 
o projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo tématem  
o síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky  

- více viz prezentace nositele 

2. Fondy EU v období 2021-2027 – T. Kořínek 

- Stručné představení aktuálních a připravovaných dotačních možností EU 

o React-EU 



 

 

 

o OP 2021+ 
o InvestEU 
o RRF 
o Komunitární programy 
o Modernizační fond 

- více viz prezentace nositele 

3. Programové období 2021+ (ITI) – T. Kořínek 

- Aktuální informace z ŘO OP JAK 

o Struktura OP JAK 
o Předpokládaná alokace cca 2 mld Kč na ITI jako celek 
o Jednání nám. Koppitz (MMR) + nám. Velčovský (MŠMT) na téma strategické projekty → dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce s přesahem na předaplikační výzkum → výstupem představa strategických projektů 
(soulad s RIS3) 

o 1 průběžná výzva otevřená 2 roky → v řešení nastavení bodové hranice (předpoklad vyšší než u národní 
soutěžní výzvy), nechtějí dělit alokaci mezi jednotlivé ITI 

o Soutěžní výzvy nejsou zapotřebí, soutěž proběhne už v území při tvorbě Strategie → požadavek na dodržení 
procesu – chtějí metodiku (MPIN) 

o ŘO zajímá integrovanost a přidaná hodnota 

▪ Sedláček: Co znamená přístup OPJAK ohledně průběžné výzvy na dva roky? Znamenalo by to, že by byla 
jedna výzva na dva roky pro všechny ITI a žadatelé by soupeřili o alokaci? 

▪ Kořínek: Předpokládáme, že bude vyčleněna určitá výše alokace (např. zmíněné 2 mld.) pro území ITI, 
která projeví zájem z OP JAK prostřednictvím integrovaných nástrojů čerpat. Jelikož budou 
v programovém období 2021+ konkrétní projektové záměry vepsány do tzv. programových rámců včetně 
požadované podpory EU, tak pravděpodobně ŘO neschválí programové rámce, týkající se OP JAK 
v souhrnu za alokaci nad např. 2 mld.) → tzn., že primárně je cílem nositele na základě předložených 
záměrů vyjednat s ŘO co nejvyšší podíl z celkové alokace pro ITI do území HK-PA a následně bude v PS4 
a ŘV probíhat výběr/prioritizace záměrů do výše přidělené alokace do programového rámce OP JAK (tzn. 
že soutěž již proběhne v území) → poté případně podané žádosti o podporu samozřejmě musí splnit 
konkrétní požadované podmínky (kritéria) výzvy ŘO 

- Aktuální informace z ŘO OP TAK 

o Struktura OP JAK 
o ŘO otevřen vstupu ITI do všech prioritních os, resp. specifických cílů 
o Výše alokace s ohledem na představené projekty a jejich připravenost 
o 1 výzva pro všechny ITI (na jednotlivé programy podpory/aktivity) 
o ŘO nechce bianco rezervaci finančních prostředků – vyzývá nositele ITI k zaslání projektů a jejich konzultaci 
o Územní/aglomerační důležitost (velké projekty, ale ne s národním významem, jen s dopadem do území) 
o Cílit na územně strategické projekty (ne národní, např. sítě excelence – ty by měly být řešeny v individuálních 

výzvách) 

- více viz prezentace nositele 

4. Návrhová část Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ – P. Doležal, J. Hanušová (CIRI HK) 

- VaVaI a ekonomika 

o Představení procesu tvorby Strategie 
o Představení návrhu stromu problémů 

- Workshop 

o Tým 1: Podnikání a podpůrná infrastruktura pro podnikání a VVI → představení výstupů (J. Žaludová) 
o Tým 2: Podpora VVI a Mezioborová a mezisektorová spolupráce → představení výstupů (P. Doležal) 

- více viz prezentace zpracovatele Strategie (CIRI HK) 

5. Závěr 

- Kořínek: Bude svoláno jednání zástupců nositele ITI se zástupci VŠ a VO, primárně na téma projektových záměrů 

2021+ → dle aktuální situace buď prezenčně či online 

- Kořínek: Společně se zápisem bude zaslána upravená návrhová část Strategie (VaVaI a ekonomika) 
k připomínkování včetně odkazu na aktuální verzi analytické části Strategie 

Příští jednání: termín a místo budou upřesněny 

Zapsali: Tomáš Kořínek, Michaela Kudynová 


