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Zápis z 3. jednání PS5 ITI: Horizontální 
Datum: 9. 3. 2021 

Čas: 10:00 – 11:30 

Téma: Představení aktuálního stavu ITI 2014+ a informace 
k přípravě programového období 2021+ 

Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Burešová Irena, Hoffman Filip, Holečková Kristýna, Kozel Josef, Kudrnáčová Ivana, Kudynová Michaela, 
Kuthanová Jana, Luptáková Hana, Nevrklová Marie, Rovenská Lucie, Smejkal Miroslav, Štěpanovský 
Josef, Vít Karel, Žíla Jan  
Host: Makovská Lenka 

Přílohy: Prezentace F. Hoffmana 

1) Přivítání, seznámení s programem – F. Hoffman 
 

2) Plnění Strategie ITI – F. Hoffman 
Stav k 3. 3. 2021 

- vyhlášeno a ukončeno 88 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 475 015 903 Kč 

- Vyjádření ŘV ITI získalo 192 projektových záměrů v dotační částce 5 404 077 427 Kč 

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

- 126 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 102 027 
646 Kč 

- vyhlášeno 44 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 495 652 728 Kč 
(ukončeno 40 výzev ZS ITI, 4 výzvy probíhají) 

- k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 152 projektů v celkové částce 3 825 734 523 Kč 

- 125 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 
076 527 646 Kč 

- 104 projektů za 2 257 406 225 Kč dotačních má vydaný právní akt 

- 70 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 825 966 609 Kč 

- 64 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 776 098 780 Kč 

- alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve Strategii 

- přehled výzev nositele ITI 

- úspěšnost výzev nositele ITI 

- úspěšnost výzev ZS ITI a ŘO 

- čerpání ITI Hradecko-pardubické aglomerace (březen 2021) 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle OP (výše podpory ve Vyjádření ŘV ITI) 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů (aktuální známá výše podpory EU) 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů – ostatní (aktuální známá výše 
podpory EU) 

- aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI (s aktuální známou výší přidělené/možné podpory 
EU) 

- podrobnosti viz prezentace  
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3) Informace z řídicích orgánů operačních programů – F. Hoffman 
Integrovaný regionální operační program (IROP) 
Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

- dne 18. 1. 2021 informace ŘO IROP o nedočerpání prostředků v SC 3.1 v IPRÚ Karlovy Vary ve 
výši 50 mil. Kč 

- dne 10. 2. 2021 finální informace o přidělení 16,7 mil. Kč pro naši aglomeraci 

- alokace v SC 3.1 bude tedy navýšena na 933,3 mil. Kč (původně 654 mil. Kč) 

- podrobnosti viz prezentace 
 

4) Harmonogram výzev nositele na rok 2021 – F. Hoffman 

- viz prezentace  
 

5) Vstupy MAS – příprava CLLD 2021+ 
- Kuthanová: Strategie MAS na území Královéhradeckého kraje mají své mentory (placeni NS MAS 

z OPTP), kteří vedou MAS, jak podle metodik postupovat. Všechny MAS aktuálně pracují na 
koncepční části Strategie dle šablony ŘO, navazovat bude analytická část a strategický rámec. Na 
území aglomerace působí v hradecké části tři místní akční skupiny. MAS Hradecký venkov má pro 
svoji Strategii zpracovánu SWOT analýzu, strategický rámec, pracuje se na koncepční části. 
Všechny MAS v ČR postupně procházejí procesem standardizace – schváleno má aktuálně 132 
MAS, 36 je již na straně MMR-ORP, zbývajících 48 MAS se připravuje. Výzvy na předkládání 
Strategií pro MAS (dle informací IROP): výzva na koncepční část Strategie by měla být vyhlášena 
v 3-4/2021 ve starém MS 2014+, postupně dojde k překlopení do nového monitorovacího 
systému, kam se bude podávat akční plán (po schválení koncepční části). Předány informace týkající 
se jednání MAS s jednotlivými ŘO o budoucím využití nástroje CLLD (úspěšná jednání s OPZ+ o 
možném navýšení alokace, jednání s IROP2 o možném navýšení alokace, jednání s OPŽP 
komplikovaná – nabízena malá alokace, pravděpodobně jen na animaci, Program rozvoje venkova 
– MAS se budou vyjadřovat, zda budou o alokaci stát, OPTAK s CLLD počítá – animace, 
administrace pro MSP, postupně upřesňováno, probíhají i jednání s OPTP). 

- Holečková: Informace o přípravě Strategie MAS Region Kunětické hory: standardizace úspěšně 
dokončena, nově zařazena obec Vysoká nad Labem, aktuálně probíhají práce na koncepční části.  

- Makovská: Informace o přípravě Strategie MAS Bohdanečsko: standardizace podána, MAS vyzvána 
k doložení informací, nyní čekají na její finální schválení. Nově zařazeny dvě obce: Kasalice, Řečany 
nad Labem, aktuálně MAS pracuje na koncepční části, má shromážděné projektové záměry, 
zpracovává a připravuje strategickou část.  

- Hoffman: Dle informací MMR-ORP by měl být nový monitorovací systému funkční by na podzim 
2021. Potvrzení, že i ITI měly připomínky k připravovaným metodikám a dokumentům (např. 
požadavek na zvýšení konfinancování projektů v méně rozvinutých regionech ze státního rozpočtu 
– zamítnuto). Současně informace, že i jednání ITI s některými ŘO jsou velmi těžká a 
komplikovaná (např. OPŽP pro ITI nabízí velmi malou alokaci – aktuálně 170 mil. Kč pro 
aglomeraci).  
 

6) Příprava Strategie ITI 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 

- průběžné konzultace návrhů strategických projektů s ŘO 
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- průběžná komunikace s jednotlivými žadateli 

- probíhá „zeštíhlování“ zásobníku projektů 

- probíhá/je dokončena prezentace strategických projektů v tematických PS 
o Kudynová: Upozornění, aby žadatelé co nejdříve kontaktovali územní/tematické 

koordinátory s požadavkem prezentace svých záměrů na pracovních skupinách (poslední 
představovací PS3: Vzdělávání proběhne dne 15. 3. 2021, PS2: Životní prostředí a veřejná 
prostranství proběhne dne 17. 2. 2021 od 9 hodin; PS1: Doprava se teprve chystá 
z důvodu vyhlašování posledních výzev na zbytkovou alokaci. Na PS6: Kultura a cestovní 
ruch a PS7: Sociální oblast již proběhla prezentace všech projektů uvedených v zásobníku 
projektů nositele ITI.) 

- Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (aktuální pracovní verze, listopad 2020) – 
dosud zpracované části (analytická, návrhová, SWOT analýza) dostupné na webu ITI v sekci 
Dokumenty 

o nositel ITI pracuje na dalších povinných částech (kapitolách) Strategie  
o 9/2021 předpoklad dokončení koncepční části Strategie → předložení do výzvy MMR 
o → výběr strategických projektů 
o 12/2021 předpoklad dokončení programových rámců → předložení do výzvy ŘO 
o pol. 2022 vyhlášení výzev nositele ITI 

→ upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty 

- podrobnosti viz prezentace 
 

7) eGovernment a kybernetická bezpečnost – F. Hoffman 

- témata viz prezentace  

- alokace pro ITI 260 mil. Kč → 17,6 mil. Kč pro HK-PA aglomeraci 

- neplánujeme rezervaci alokace v rámci Strategie aglomerace 

- jednání s IROP stále probíhají 

- dotaz Kozel: Existuje zásobník projektů na kybernetickou bezpečnost? – Hoffman: Ano, i tato 
aktivita byla z území aglomerace poptávána, primárně se jedná o projekty Pardubického a 
Královéhradeckého kraje.  

- podrobnosti viz prezentace  
 

8) Příprava programového období ITI 2021+ – F. Hoffman 

- návrat k n + 3 

- konec způsobilosti v r. 2029 

- způsobilost DPH    
o do 5 mil. EUR celkových výdajů – ANO 
o nad 5 mil. EUR celkových výdajů – NE  

- klimatické cíle 

- nový článek stanovující povinnost dodržení příspěvku ke klimatu (EFRR 30 %, FS 37 %) 

- stanoveny v DoP, následný monitoring 

- přípravný výbor IROP – připomínkování návrhu rozdělení alokace 

- finální rozdělení alokace mezi ITI 

- diskuze o aktivitách podporovaných přes nástroj ITI (absorpce vs. ŘO) 

- probíhají jednání vč. EK 

- zařazení do programového rámce Strategie ITI = stop pro individuální výzvy 

http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=dokumenty
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- průběžná konzultace projektových záměrů 

- identifikace integrovaných řešení 

- výběr strategických projektů do programových rámců 

- informace k jednotlivým operačním programům:  
o Integrovaný regionální operační program (IROP) 

▪ celková alokace = 122,7 mld. Kč, podíl ITI = 22 % = 26 mld. Kč 

▪ návrh rozdělení alokace na ITI = dle počtu obyvatel + „solidární konstanta” 500 
mil. Kč 

▪ návrh alokace pro HK-PA aglomeraci = 1,9 mld. Kč X absorpce HK-PA 
aglomerace = 9,1 mld. Kč 

o Operační program Doprava (OPD) 

▪ SC 1.2: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility 
odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility  

• ITS; absorpce 480 mil. Kč 

▪ SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility  

• trakce; absorpce 300 mil. Kč 

▪ alokace zatím není stanovena 

▪ priorita: nová infrastruktura, modernizace až v případě nevyčerpání alokace 

▪ předpoklad vyhlášení výzev 2Q/2022 

▪ stav připravenosti: soulad s územním plánem 

▪ soulad se SUMP 
o Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

▪ SC 1.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti (abkap: 850 mil. Kč) 

▪ SC 1.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů (abkap: 30 mil. Kč) 

▪ SC 1.3: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 
(abkap: 1,1 mld. Kč) 

▪ SC 1.5: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství (abkap: 600 mil. Kč) 

▪ alokace 2,3 mld. Kč pro ITI = 177 mil. Kč pro aglomeraci (možno individuálně 
navýšit) 

▪ priorita: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora přechodu k oběhovému 
hospodářství 

▪ předpoklad vyhlášení výzev 2. pol. 2022 

▪ stav připravenosti: důležité pro rezervaci alokace, ne vize 
o Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK) 

▪ SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií 

▪ dlouhodobá mezisektorová spolupráce (abkap 366 mil. Kč) 

▪ předaplikační výzkum (abkap 230 mil. Kč) 

▪ alokace 2 % pro ITI, cca 1,8 mld. Kč pro ITI = 200 mil. Kč na aglomeraci 

▪ priorita: spolupráce VO s aplikační sférou 

▪ předpoklad vyhlášení výzev 1Q/2023 

▪ stav připravenosti: pro informaci, vč. partnerů projektu 

▪ soulad projektu s krajskou RIS 3 přílohou 

▪ max. velikost projektu: 100 mil. Kč CZV 

- Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) 
o SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (abkap: 660 mil. 

Kč) 
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o SC 2.1: Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (abkap: 135 mil. Kč) 
o SC 4.2: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství (abkap: 300 mil. Kč) 
o alokace 1,5 – 2,5 mld. Kč pro ITI = 190 – 310 mil. Kč na aglomeraci 
o priorita: podpora výzkumných a inovačních kapacit a MSP 
o předpoklad vyhlášení výzev ITI až po individuálních 
o stav připravenosti: min. rozpracované ÚŘ 

 

- další dotační možnosti mimo zdroje ITI:  
1) REACT-EU 

- mimořádné dodatečné prostředky → cílem posílit schopnosti ČR reagovat na krizi související s 
COVID-19 

- zařazeno pod IROP – SC 6.1 REACT-EU → témata: 
o Zdravotnictví (dotace 100 %) 
o Integrovaný záchranný sbor (dotace 85 %) 
o Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností  

- způsobilost výdajů stanovena od 1. 2. 2020 

- předpokládaný příděl pro ČR: cca 1 mld. EUR (pro rok 2020 je to 21,7 mld. Kč) 

- vyhlášení výzev: 03/2021 

- aktuálně byla zveřejněna avíza výzev pro oblast Zdravotnictví 

- Smejkal: Problémy v případě zdravotnictví, kraje nebudou způsobilým žadatelem a hledají se cesty, 
aby mohly na tyto projekty žádat.  

2) Modernizační fond 

- prostředky mimo rozpočet EU, financování z příjmu z dražeb emisních povolenek 

- cíl: investice do modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí 
skleníkových plynů 

- celková odhadovaná alokace pro ČR: 154 mld. Kč 

- programový dokument: schválen vládou k 25. 1. 2021 

- předpokládané vyhlášení prvních výzev: během roku 2021 

- předregistrační výzvy – ukončeny pro první tři programy (další následně během roku 2021) 

-  9 programů podpory (pro 1-3 již známy návrhy zákl. podmínek) 
Fond obnovy a odolnosti (RRF) 

- mimořádné dodatečné prostředky → finanční prostředky na restart ekonomiky ČR zasažené 
koronavirovou krizí 

- 26 komponent v rámci následujících témat: 
o Digitální transformace (11 %) 
o Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (52 %) 
o Vzdělávání a trh práce (10 %) 
o Podpora podnikání v reakci na COVID-19 (14 %) 
o Výzkum, vývoj, inovace (6 %) 
o Zdraví obyvatel (7 %) 

- způsobilost výdajů: pravděpodobně od 1. 1. 2021 

- předpokládané vyhlášení prvních výzev: 2. polovina roku 2021 

- předpokládaný příděl pro ČR: cca 170 mld. Kč 

- během února 2021 jednání ITI s garanty jednotlivých komponent (MPO, MŽP, MD, MMR, Mze, 
MŠMT) 
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- nutnost dočerpání prostředků: do roku 2026, zazávazkování 70 % prostředků do roku 2022 

- termín předložení na vládu: ½ března 2021, finální verze k zaslání EK: duben 2021  

- podrobnosti viz prezentace 
Návrh pravidel spolufinancování 2021–2027   

- 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+) 

- podrobnosti viz prezentace  
 

9) Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (za období 2020) – M. 
Kudynová 

- 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 

- 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 

- viz prezentace  
 

10) Diskuze  
 

Příští jednání: bude upřesněno 

Zapsala: Michaela Kudynová 

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

