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PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Statut a jednací řád pracovní skupiny
3) Tvorba Strategie ITI 2021+
4) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
5) Podporované aktivity pro ITI v OP ŽP
6) Podporované aktivity pro ITI v IROP 2
7) Modernizační fond
8) Výstupy návrhové části Strategie ITI v oblasti životního prostředí
9) Přehled klíčových dokumentů pro programové období 2021+
10) Diskuze 
11) Závěr jednání
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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PRACOVNÍ SKUPINY
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TVORBA STRATEGIE ITI 2021+

• téma životního prostředí bude řešeno přes integrované nástroje ITI, CLLD (komunitně 
vedený místní rozvoj, aktivity MAS), a také přes Modernizační fond

• sběr projektových záměrů do Strategie ITI stále není ukončen, žadatelé mohou své 
projekty konzultovat s nositelem ITI

• dle aktuálního stavu absorpční kapacity eviduje nositel ITI 40 relevantních projektů 
podpořitelných z OP ŽP za více než 2,1 mld. Kč (odhad celkových výdajů) a 15 relevantních 
projektů podpořitelných z IROP 2 za více než 2,4 mld. Kč

• 2021+: dotace 85 % (původní návrh 70 %) způsobilých výdajů projektu (u OP ŽP se 
může lišit), příspěvek ze SR 

• x 2014-20: 
• OP ŽP - dotace 63,75 % způsobilých výdajů projektu na vodohospodářskou 

infrastrukturu, bez příspěvku ze SR, odpadové hospodářství 68 % ZV, revitalizace 
vodních toků a mokřadů až 100 % CZV projektu, energetické úspory ve 
veřejných budovách mezi 35-50 % ZV                                                                                              

• IROP - dotace 85 % způsobilých výdajů projektu, příspěvek ze SR 5-15 %
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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)
• předpokládají avíza výzev → sledovat web https://dotaceeu.cz/cs/uvod

• nejnovější verze PD OPŽP z března 2020 → ke stažení na webu 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216

• příprava Strategie ITI: 
• 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
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216


PODPOROVANÉ AKTIVITY PRO ITI V OP ŽP
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SC 1.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
• snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
• zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

SC 1.2: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnost vůči katastrofám
• zvýšení povědomí o změnách klimatu
• protipovodňová prevence
• prvky v krajině a sídelní zeleň
• nakládání se srážkovou vodou v intravilánu

- komplementarita s IROP ve specifickém cíli 2.2 (viz níže)

SC 1.4: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
• prevence vzniku odpadů
• materiálové a energetické využití odpadů

Prioritní aktivity pro ITI z pohledu OP ŽP:

• energetické úspory a obnovitelné 
zdroje energie pro veřejný sektor

• opatření proti suchu a povodním

• velké projekty s vazbou na přechod 
k oběhovému hospodářství
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SC 2.2: Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení

znečištění

• Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené

infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích), včetně

modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích

• o realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro

zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství

umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky

stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky,

dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);

• o revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená

infrastruktura

PODPOROVANÉ AKTIVITY PRO ITI V IROP 2
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SC 2.2: Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení

znečištění

• pro výdaje na vegetaci, na vodní toky a plochy, podzemní retenční nádrže a propustnou dlažbu

bude stanoven limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tento limit nebude

uplatněn v případě realizace aktivit v tzv. uzavřených, veřejně přístupných, areálech.

• nebudou podporovány projekty řešící izolovaně pouze vegetaci, vodní toky a vodní plochy

• komplementarita s OPŽP

• IROP - komplexní projekty revitalizace veřejných prostranství včetně infrastruktury,
mobiliáře, zeleně a hospodaření s vodou

• OPŽP - zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, včetně komunitních zahrad, realizace
opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího
využití, zelených střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace povrchových vod do
vod podzemních.

PODPOROVANÉ AKTIVITY PRO ITI V IROP 2
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SC 2.2: Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení

znečištění

• podpora z IROP nebude směřována do environmentálních a ekologických opatření ve smyslu

ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněném území, v lokalitě soustavy Natura 2000, v

přírodních parcích, v lokalitě územního systému ekologické stability a pro významné krajinné

prvky

• Kritéria (Roadshow IROP)

• územní studie/plán veřejného prostranství

• důležitý aspekt veřejné přístupnosti (př. možnost podpory areálů škol, pokud budou
veřejně přístupné)

PODPOROVANÉ AKTIVITY PRO ITI V IROP 2



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 

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 %

Government 7 % 19 %

CLLD 8 % 8 %

Veřejné prostranství x 8 %



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE



MODERNIZAČNÍ FOND
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• prostředky mimo rozpočet EU na témata z oblasti ŽP

• cíl: investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

• celkem 5 mld. EUR, celková odhadovaná alokace pro ČR 120 mld. Kč

• snaha nositelů o rezervaci finančních prostředků pro ITI

• první výzvy se očekávají v Q1/2021

• implementuje SFŽP

Podporované oblasti

• komunitní energetika

• modernizace soustav veřejného osvětlení a technologie Smart Cities

• zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů

• výroba a využití energie z nízkouhlíkových zdrojů

• více informací na webu MŽP: zde

https://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond


PŘEHLED KLÍČOVÝCH DOKUMENTŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

• Nařízení EP a Rady o EFFR a FS
• Nařízení EP a Rady o ESF
• Nařízení EP a Rady o společných ustanoveních 
• Návrh Dohody o partnerství
• Strategie regionálního rozvoje 2021+
• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (NKR)
• Územní dimenze v operačních programech 2021+
• Návrhy operačních programů

• Integrovaných regionální operační program 2 (IROP 2)
• Operační program Doprava 3 (OPD 3)
• Operační program Životní prostředí (OPŽP)
• Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)
• Operační program Technologie a konkurenceschopnost (OPTAK)
• Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)



VÝSTUPY NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGIE ITI V OBLASTI 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS2

BUDE UPŘESNĚNO

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Marie Nevrklová
e-mail: Marie.Nevrklova@mmp.cz
telefon: 466 859 837; 605 204 702

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

iti_hk_pce
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