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HARMONOGRAM JEDNÁNÍ

• Přivítání, seznámení s programem

1. Změny v nominacích PS4

2. Proces přípravy a schvalování Strategie území HK-PA 2021+

3. Prezentace projektových záměrů 2021+ (OP JAK)

4. Alokace OP pro programové období 2021–2027

5. Návrh pravidel spolufinancování 2021–2027

6. Aktuální informace z ŘO

7. Fondy 2021+

8. Diskuze
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1. ZMĚNY V NOMINACÍCH PS4

• Univerzita obrany
• plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. – řádný člen

• Univerzita Pardubice
• prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. – řádný člen

• RIS3 Pardubický kraj
• Ing. Ondřej Tušl – řádný člen
• Jana Klekar – zástupkyně řádného člena

• TA ČR
• ukončení činnosti regionální kanceláře (HK, PA)
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2. PROCES PŘÍPRAVY A SCHVALOVÁNÍ STRATEGIE ÚZEMÍ HK-PA 2021+

• 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

• 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

• od ledna 2021 probíhá na PS představení projektových záměrů s potenciálem zařazení do
Strategie 2021+

• průběžné konzultace návrhů strategických projektů s ŘO

• průběžná komunikace s jednotlivými žadateli

• probíhá „zeštíhlování“ zásobníku projektů

• nositel ITI pracuje na dalších povinných částech Strategie (vymezení území, partnerská
spolupráce, implementační proces, …)

• úpravy Strategie ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty

• 9/2021 předpoklad dokončení koncepční části Strategie → předložení do výzvy MMR

• výběr strategických projektů

• 12/2021 předpoklad dokončení programových rámců → předložení do výzvy ŘO

• pol. 2022 vyhlášení výzev nositele ITI

4

http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=dokumenty


3. PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 2021+ (OP JAK)

• Fakultní nemocnice Hradec Králové

• Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

• Univerzita Hradec Králové

• Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

• Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická
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6

OP (ŘO) OP D (MD) IROP (MMR) OP TAK (MPO) OP ŽP (MŽP) OP JAK (MŠMT) OP Z+ (MPSV)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

2021–2027 4 807 661 360 €

(125,0 mld. Kč)

Z toho EFRR

279 003 666 €

(7,2 mld. Kč)

a FS

4 528 657 694 €

(117,7 mld. Kč)

25,59

4 717 552 673 €

(122,7 mld. Kč)

Pouze EFRR

25,11

3 050 289 985 €

(79,3 mld. Kč)

Pouze EFRR

16,24

2 348 114 082 €

(61,1 mld. Kč)

Z toho EFRR

407 260 785 € 

(10,6 mld. Kč)

a FS

1 940 853 297 €  

(50,5 mld. Kč)

12,50

2 463 566 166 €

(64,1 mld. Kč)

Z toho EFRR

1 530 099 656 € 

(39,8 mld. Kč)

a ESF+

933 466 510 € 

(24,3 mld. Kč)

13,11

1 400 199 764 €

(36,4 mld. Kč)

Pouze ESF+

7,45

4. ALOKACE OP PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021–2027 A JEJICH SROVNÁNÍ S 
ALOKACÍ OP V OBDOBÍ 2014–2020 

OP (ŘO) OP D (MD) IROP (MMR) OP PIK (MPO) OP ŽP (MŽP) OP VVV (MŠMT) OP Z (MPSV)
Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)

Alokace na OP podíl 

(%)
2014–2020* 4 560 000 000 €

(123 mld. Kč)
22,10

4 770 043 095 €

(127,9 mld. Kč)
22,34

4 331 697 468 €

(110,3 mld. Kč)
19,51

2 710 076 761 €

(70,5 mld. Kč)
13,27

2 770 397 113 €

(73,2 mld. Kč)
13,15

2 150 910 192 €

(56,7 mld. Kč)
9,63



5. NÁVRH PRAVIDEL SPOLUFINANCOVÁNÍ 2021–2027  
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Státní rozpočet se v programovém období 2021–2027 bude 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)

4) Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (veřejně prospěšná
činnost; zpravidla o. p. s., spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a
nadační fondy)

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



5. NÁVRH PRAVIDEL SPOLUFINANCOVÁNÍ 2021–2027  
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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 méně rozvinuté regiony (HK-PA aglomerace)

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 méně rozvinuté regiony (HK-PA aglomerace)

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



5. NÁVRH PRAVIDEL SPOLUFINANCOVÁNÍ 2021–2027
MÉNĚ ROZVINUTÉ REGIONY   
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EFRR, FST, FS, ESF+

Typ příjemce EU podíl
Národní podíl

Celkemmax.

státní rozpočet

min.

příjemce

OSS a PO OSS 85% 15% 0% 100%

školy a školská zařízení 85% 5%/10%* 10%/5%* 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%

* EFRR, FST, FS/ESF+
** MAS, obce, kraje a DSO v případech, kdy jsou jako nositelé územní dimenze příjemci projektů technické pomoci



6. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO OP JAK

• alokace pro ITI bude ŘO vyčleněna v SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních
kapacit a zavádění pokročilých technologií

• abkap v území: 6 PZ, rozpočet 550 mil. Kč
• finance pro ITI: cca 2 % z celkové alokace OP JAK
• priorita ŘO: spolupráce VO s aplikační sférou
• předpoklad vyhlášení výzev 1Q/2023

• soulad projektu s krajskou RIS 3 přílohou
• max. velikost projektu: 100 mil. Kč CZV
• probíhá konzultace projektových záměrů s ŘO a žadateli
• požadavek ŘO: zapojení ČKR a RVŠ do přípravy programových rámců

• Obecná reakce na zaslané projektové záměry ze strany ŘO OP JAK (MŠMT):
• zaslané dokumenty jsou bez zásadních připomínek;
• některé fiše jsou v současném stavu příliš obecné, žádný ze zaslaných záměrů

není v zásadním rozporu s předpokládaným obsahem výzvy pro ITI;
• ohledně plánovaných záměrů prozatím ŘO volí formu emailových konzultací,

případné (online) setkání nevidí v současné době jako potřebné.
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6. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO OP TAK

• možná alokace pro ITI ve všech SC mimo centra excelence v SC 1.1, digitální
propojení v SC 3.1 a národní energetické sítě v SC 4.3

• priorita ŘO v ITI: podpora výzkumných a inovačních kapacit a MSP (SC 1.1)
• aktuálně předpokládaná alokace ITI v OP TAK v rozmezí 1,5–2,5 mld. Kč
• využití ITI vždy závisí na prokázané absorpční kapacitě (dle programového rámce

budoucí integrované strategie), a zároveň možnosti vypsat relevantní výzvu (např.
nepůjde pouze o jeden unikátní projektový záměr napříč všemi nositeli, a zároveň
bude existovat možnost předložení žádosti do analogické plošné výzvy)

• předpoklad vyhlášení výzev ITI až po výzvách individuálních
• stav připravenosti u infrastrukturních projektů: min. rozpracované ÚŘ, nealokují

prostředky na záměry ve stavu vize

• absorpčí kapacita v území
• SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých

technologií (700 mil. Kč)
• SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády (80 mil. Kč)
• SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP (100 mil. Kč)
• SC 5.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství (50 mil. Kč)

• záměry cílené do OP TAK budou představeny na následující PS4 v dubnu
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7. FONDY 2021+ – MODERNIZAČNÍ FOND

• prostředky mimo rozpočet EU, financování z příjmu z dražeb emisních povolenek, implementuje
SFŽP

• 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. 01. 2021, k dispozici zde
• předpokládané vyhlášení prvních výzev: během roku 2021
• předregistrační výzvy (předkládání PZ povinné) – ukončeny pro první tři programy (další následně

během roku 2021) – více informací o programech podpory na webu SFŽP zde

9 programů podpory (pro 1-3 již známy návrhy základních podmínek):
1) Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (odhad alokace: 40 mld. Kč)
2) Nové obnovitelné zdroje v energetice (59,6 mld. Kč)
3) Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v systému EU ETS (20

mld. Kč)
4) Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (9,2 mld. Kč)
5) Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (5,4 mld. Kč)
6) Modernizace veřejné dopravy (7,7 mld. Kč)
7) Energetická účinnost ve veřejných budovách (6,2 mld. Kč)
8) Komunitní energetika (2,3 mld. Kč)
9) Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou technologicky inovativních prvků (3,1 mld. Kč)
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https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2352
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/


7. FONDY 2021+ – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

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

• 26 komponent v rámci následujících témat:
• Digitální transformace
• Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
• Vzdělávání a trh práce
• Podpora podnikání v reakci na COVID-19
• Výzkum, vývoj, inovace
• Zdraví obyvatel

• způsobilost výdajů: pravděpodobně od 1. 1. 2021
• předpokládané vyhlášení prvních výzev: 2. polovina roku 2021
• předpokládaný příděl pro ČR: cca 170 mld. Kč

• nutnost dočerpání prostředků: do roku 2026, zazávazkování 70 % prostředků do roku 2022
• termín předložení na vládu: ½ března 2021, finální verze k zaslání EK: konec dubna 2021
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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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