
3. JEDNÁNÍ PS6 ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE: 

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

PARDUBICE
6. LEDNA 2021



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Změny ve složení PS6
3) Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 
4) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+
5) Další role pracovní skupiny
6) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
7) Diskuze 
8) Závěr jednání
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ZMĚNY VE SLOŽENÍ PS6

• nová instituce – Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.
• řádný člen – Lukáš Voltr

• ukončení působení CzechInvestu za Královéhradecký kraj

• změna zastoupení za RIS3 Pardubického kraje
• nový řádný člen: Ing. Ondřej Tušl
• nový náhradník: Jana Klekar

• redukce členů za Krajský úřad Královéhradeckého kraje
• již nebude zastoupen Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
• →  zastoupení Odborem kultury a památkové péče
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STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• 11/2020 – dokončení analytické, návrhové části, SWOT analýzy Strategie
• vypořádány všechny zaslané připomínky členů PS, ŘV ITI
• aktuální verze analytické části, návrhové části, SWOT analýzy

• nositel ITI bude pracovat na dalších kapitolách dle požadavků Metodického
pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v
programovém období 2021–2027 (pracovní verze)

• aktuální verze IROP2
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http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/analyticka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/strategicka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/swot-analyza_finalni-verze_ciri.pdf
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-25092020


PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ ITI 2021+
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• Pardubický kraj
• Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím 

pro společenský trakt zámeckého paláce
• Zámek Pardubice – vybudování návštěvnického centra a stálých expozic
• Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii 

umění, 2.etapa
• Archeodepozitář a pracoviště pro Východočeské muzeum v Pardubicích
• Depozitář pro Krajskou knihovnu v Pardubicích

• statutární město Hradec Králové
• Muzeum východních Čech – revitalizace parku

• město Chrudim
• Pobočka knihovny Topolská



PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ ITI 2021+
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• Královéhradecký kraj
• Muzejní kampus
• Řemeslná huť – centrum tradičních řemesel
• Rekonstrukce hvězdárny a technologické vybavení hvězdárny a planetária
• Revitalizace budovy Galerie moderního umění v HK, odborná 

infrastruktura pro činnost galerie a Centra uměleckých aktivit
• Modernizace krajského muzejního depozitáře č. 2
• Modernizace prostor pro veřejnost a ochrana fondu a dat Studijní a 

vědecké knihovny v Hradci Králové
• Modernizace a revitalizace depozitáře Pouchov a ochrana fondu a dat 

Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
• Rozšíření zázemí a expozic v Archeoparku Všestary



DALŠÍ ROLE PRACOVNÍ SKUPINY
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• postupná prezentace projektových záměrů v zásobníku projektů nositele ITI na 
jednáních PS6

• → následně žadatelé zpracují svůj projekt do podoby tzv. projektového záměru
v Monitorovacím systému ITI
• struktura PZ de facto totožná s tímto programovým obdobím
• → PZ budou sloužit jako podklad pro vytváření tzv. integrovaných řešení

(zdroje ITI, vlastní, národní dotace, návaznost na projekty z programového
období 2014+,…)

• → výběr projektů do tzv. programových rámců, kt. budou obsahovat jen
projekty financované ze zdrojů ITI (= vepsání projektu do Strategie)
• výběr dle předem stanovených kritérií
• PS bude hodnotit, zda daný PZ tato kritéria splňuje → doporučení ŘV,

zda zařadit projekt do programového rámce



AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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• v 11/2020 proběhla online konzultace nositele ITI a zástupců IROP → diskuze o 
podporovaných aktivitách, typových projektech, alokacích pro naši aglomeraci

• dotační prostředky budou předmětem dalších jednání – záviset bude mj. na 
stavu připravenosti projektů

→ předpoklad konzultace konkrétních projektů s IROP během 1/2021
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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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mailto:Michaela.Kudynova@mmp.cz
http://www.iti.hradec.pardubice.eu/

