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PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+
3) Informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace
4) Diskuze
5) Závěr jednání
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ ITI 2021+
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• Královéhradecký kraj
• Řemeslná huť, sýpka Jaroměř Josefov
• Rekonstrukce hvězdárny a technologické vybavení hvězdárny a planetária
• Revitalizace budovy galerie, odborná infrastruktura pro činnost galerie a centra 

uměleckých aktivit
• Rozšíření turistické infrastruktury a edukačního centra v Archeoparku Všestary

• Opatovice nad Labem
• Přírodní učebna Základní školy
• Pavilón C2 - Základní škola

• ZŠ Rybitví 
• Odborné učebny ZŠ Rybitví

• Černá u Bohdanče
• Výstavba MŠ



INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
NÁVRH PRAVIDEL SPOLUFINANCOVÁNÍ 2021–2027  
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• míra spolufinancování EU na úrovni projektů může být stanovena odlišně od
míry spolufinancování na úrovni priority → její výši určuje řídicí orgán zpravidla
v závislosti na absorpční kapacitě

• návrh: z důvodu zachování absorpční kapacity v případě mateřských, základních
a středních škol, veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a
příjemců vykonávajících veřejně prospěšnou činnost nebo příjemců, kteří jsou
jako nositelé územní dimenze příjemci projektů technické pomoci, ponechat
spoluúčast příjemců ve stejné výši jako v programovém období 2014–2020

• v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) návrh
spoluúčast příjemce navýšit (pro projekty financované z ERDF, FST, ESF+)
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• státní rozpočet se bude v programovém období 2021–2027 (v případě méně
rozvinutých regionů) podílet na národním spolufinancování pouze u níže
uvedených typů příjemců:

1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu (OSS, PO OSS)
• vztahuje se i na školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského

zákona a na státní vysoké školy

2) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školy a školská
zařízení)
• školy a školská zařízení, která jsou zapsaná ve školském rejstříku (nevztahuje se

na školy zřizované ministerstvy dle školského zákona)

3) Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace
• nezahrnuje vysoké školy, které budou spolufinancovány dle bodu 1) ani

soukromé vysoké školy, které mohou být dle okolností zahrnuty pod bod 4)



INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
NÁVRH PRAVIDEL SPOLUFINANCOVÁNÍ 2021–2027 
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• státní rozpočet se bude v programovém období 2021–2027 (v případě méně
rozvinutých regionů) podílet na národním spolufinancování pouze u níže uvedených
typů příjemců:

4) Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (veřejně prospěšná
činnost; zpravidla o. p. s., spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační
fondy)
• subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně

prospěšnou činnost v oblasti:
• a) komunitního a lokálního rozvoje
• b) odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství, či jiné zákonem zakázané diskriminace
• c) ochrany dětí a mládeže
• d) ochrany kulturního dědictví a péče o ně
• e) ochrany občanských a lidských práv
• f) ochrany spotřebitele
• g) ochrany zdraví
• h) ochrany životního prostředí
• i) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob
• j) pomoci při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech
• k) pomoci uprchlíkům
• l) práce s dětmi a mládeží
• m) rozvoje demokracie a posilování právního státu
• n) sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a sociálního dialogu
• o) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování
• p) školství
• q) úsilí směřující k odstranění chudoby
• r) vývoje a výzkumu
• s) vzdělávání, školení a osvěty
• t) podpory osob ohrožených na trhu práce
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• státní rozpočet se bude v programovém období 2021–2027 (v případě méně
rozvinutých regionů) podílet na národním spolufinancování pouze u níže
uvedených typů příjemců:

5) Subjekty realizující územní dimenzi
• místní akční skupiny, obce, kraje a dobrovolné svazky obcí v případech, kdy jsou

jako nositelé územní dimenze příjemci projektů technické pomoci

6) Obce a jejich příspěvkové organizace (obce a jejich PO)
• obce a dobrovolné svazky obcí, jejich organizační složky a jimi zřizované

příspěvkové organizace (s výjimkou škol a školských zařízení, viz bod 2)
• nevztahuje se na naši aglomeraci

7) Kraje a jejich příspěvkové organizace (kraje a jejich PO)
• kraje, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace (s

výjimkou škol a školských zařízení, viz bod 2)
• nevztahuje se na naši aglomeraci
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8) Ostatní subjekty
• v případě subjektů, které nespadají do žádné z předcházejících kategorií, státní

rozpočet nebude poskytovat žádné prostředky na spolufinancování a příjemce
bude hradit celou národní část spolufinancování

• zahrnuje zejména podnikatelské subjekty (včetně státních podniků) a nestátní
neziskové organizace, jejichž projekty nejsou zaměřeny na veřejně prospěšnou
činnost
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EFRR, FST, FS

Typ příjemce EU podíl

Národní podíl

Celkem

max.

státní rozpočet

min.

příjemce

OSS a PO OSS
85%

15% 0% 100%

školy a školská zařízení 85% 5% 10% 100%

veřejné VŠ a výzkumné organizace 85% 10% 5% 100%

veřejně prospěšná činnost 85% 10% 5% 100%

subjekty realizující územní dimenzi 85% 10% 5% 100%

obce a jejich PO 85% 0% 15% 100%

kraje a jejich PO 85% 0% 15% 100%



INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ

ZDRAVÍ (ZA OBDOBÍ 2020)
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• zpracování dokumentu, který posuzuje vliv Strategie ITI na ŽP, vyplývá ze zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ze stanoviska MŽP k této koncepci

• posuzování je vždy prováděno zpětně (aktuálně za rok 2020), bude zpracováno každoročně
do r. 2024

• dokument sleduje projekty schválené ŘV ITI a jejich možný dopad na ŽP

• hlavní závěr:
• Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce

nemá nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví a
není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně
rozhodnout o změně koncepce. Potenciálně negativní vliv záboru ZPF při výstavbě
cyklostezek je vyhodnocen v textu a není v kontextu realizace Strategie ITI považován za
významný, neboť pozitivní vlivy jej významně převyšují (str. 17).

• dokument dostupný na webu zde

http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2021-01-21/postmonitoring-hradec-pardubice_za-2020_final.pdf
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS3

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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