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HARMONOGRAM JEDNÁNÍ

• Přivítání, seznámení s programem

1. Stav přípravy Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

2. Fondy EU v období 2021–2027

3. Programové období 2021+ (ITI) – informace z ŘO

4. Návrhová část Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (VaVaI
a ekonomika)
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1. STAV PŘÍPRAVY STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+
ZMĚNY v PS 4 A ŘÍZENÍ ITI

• Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
• Jozef Koprivňanský, MBA – řádný člen

• Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice
• Ing. Jaroslav Chvojka, MBA – řádný člen
• Ing. Petra Hawlová, Ph.D. – zástupkyně řádného člena

• Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace
• Ing. Filip Hoffman – manažer ITI
• Ing. Marie Nevrklová – koordinátor ITI
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1. STAV PŘÍPRAVY STRATEGIE HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+
STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PS

• Statut PS
• Jednací řád PS
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1. STAV PŘÍPRAVY STRATEGIE HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+
ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE

• Do konce 11/2020 dokončení aktualizace Strategie zpracovatelem (CIRI HK)

• Výběr strategických projektů → tvorba programových rámců (budou obsahovat
seznam strategických projektů realizovaných v rámci nástroje ITI, jejichž realizace
je předpokládána v daném operačním programu)

• Upřesňování Strategie ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty

• 6/2021 pracovní verze Strategie

• 12/2021 finální verze Strategie
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1. STAV PŘÍPRAVY STRATEGIE HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+
ABSORPČNÍ KAPACITA A ALOKACE PRO ITI

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

• Dle aktuálního stavu absorpční kapacity v tuto chvíli v oblasti VaVaI 7 relevantních
projektů za cca 600 mil. Kč a v oblasti podnikání 19 projektů za cca 1,8 mld. Kč

• Výši alokace pro naši aglomeraci v programovém období 2021+ zatím konkrétně
neznáme
• 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)
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1. STAV PŘÍPRAVY STRATEGIE HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+
TYPY STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ – DEFINICE

• Unikátní projekt
• jedinečný/nezastupitelný projekt v území, může být realizován v několika

etapách
• Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném

území a/nebo tématem
• územně a/nebo tematicky provázané projekty, mohou být financované

z různých operačních programů, v rámci jednoho specifického cíle nebo
různých specifických cílů jednoho operačního programu nebo ze zdrojů mimo
EU fondy

• projekt také může navazovat na projekt v různých stadiích implementace
v programovém období 2014-2020

• Síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky
• ve Strategii ITI uvedeny pouze indikátory a celková finanční alokace na

opatření, protože v době tvorby Strategie ITI nejsou jednoznačně vydefinovány
konkrétní projekty
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2. FONDY EU V OBDOBÍ 2021-2027
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3. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+ (ITI) - AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO OP JAK

Řídicí orgán: MŠMT

OP JAK – STRUKTURA DLE PRIORITNÍCH OS:
• PO1 Výzkum a vývoj (ERDF) – Cíl politiky 1 → ITI

• Institucionální prostředí výzkumných organizací, internacionalizace a rozvoj lidského
potenciálu

• Excelence ve výzkumu
• Infrastruktura pro VaVaI
• Rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací
• Systémová opatření na národní úrovni na podporu výzkumného a inovačního prostředí

• PO2 Vzdělávání (ERDF a ESF+) – Cíl politiky 4
• PO3 Technická pomoc (ERDF)
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3. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+ - AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO OP JAK

• Předpokládaná alokace cca 2 mld Kč na ITI jako celek

• 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)

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

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

• ŘO zajímá integrovanost a přidaná hodnota
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3. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+ - AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO OP TAK

• Řídicí orgán: MPO

• Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace

• Návrh OP TAK (květen 2020) – kompletní dokument zde
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Priorita OP TAK Návrh priority Cíl politiky*

Priorita 1
Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a 
jejich digitální transformace 

1

Priorita 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP 1

Priorita 3 Posun k nízkouhlíkovému hospodářství 2

Priorita 4 Efektivnější nakládání se zdroji 2

Priorita 5 Rozvoj digitální infrastruktury 3

* Pravidla tematické koncentrace v rámci pěti Cílů politiky (CP) – min. 70 % zdrojů ERDF na CP 1 a 2 → CP 1  Inteligentnější Evropa:
min. 40 % alokace ERDF, CP 2  Zelenější Evropa: min. 30 % alokace ERDF

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/2020/5/OP-TAK_verze-kveten-2020_1.pdf


3. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+ - AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO OP TAK

• ŘO otevřen vstupu ITI do všech prioritních os, resp. specifických cílů

• Výše alokace s ohledem na představené projekty a jejich připravenost

• 1 výzva pro všechny ITI (na jednotlivé programy podpory/aktivity)

• ŘO nechce bianco rezervaci finančních prostředků – vyzývá nositele ITI k zaslání
projektů a jejich konzultaci

• Územní/aglomerační důležitost (velké projekty, ale ne s národním významem, jen
s dopadem do území)

• Cílit na územně strategické projekty (ne národní, např. sítě excelence – ty by měly
být řešeny v individuálních výzvách)
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+
VaVaI a EKONOMIKA

Prezentace zpracovatele Strategie (CIRI HK)
• Proces tvorby Strategie
• Návrhová část – strom problémů

Workshop

13



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS4

BUDE UPŘESNĚNO

Děkujeme Vám za účast a 
pozornost.

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

iti_hk_pce
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