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HARMONOGRAM JEDNÁNÍ

• Přivítání, seznámení s programem

1. Prezentace projektových záměrů 2021+ (OP TAK)

2. Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace

3. Strategie 2021+: aktualizace návrhové části, koincidenční matice

4. Aktuální informace z ŘO: MPO (OP TAK), MŠMT (OP JAK)

5. Diskuze
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1. PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 2021+ (OP TAK)

• Královéhradecký kraj

• Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK)

Prezentované projektové záměry potenciálně podpořitelné prostřednictvím ITI HK-PA
→ Monitorovací systém ITI HK-PA – modul Projekty 2021+
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http://iti.hradec.pardubice.eu/admin.php?sekce=mz


2. AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBCKÉ AGLOMERACE
ZMĚNY V NOMINACI PS4

RIS 3, Královéhradecký kraj
Zástupce člena: Ing. Daniela Antropiusová

RIS 3, Pardubický kraj
Zástupce člena: Mgr. Jan Gregor
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBCKÉ AGLOMERACE

• proběhla aktualizace návrhové části Strategie (viz dále)

• zpracování návrhu koincidenčních matic (viz dále)

• zpřesňování a zužování portfolia projektových záměrů v zásobníku nositele
• komunikace se všemi potenciálními žadateli, zpřesňování popisných částí → 

samostatná aktualizace 
• tvorba integrovaných řešení – podzim 2021
• výběr strategických projektů – do konce roku 2021

• zpracování dalších dílčích kapitol
• dokončení vázáno na finální verzi MPINRAP

• Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. (po konzultacích s MŽP)
• 4. 8. 2021 zveřejněno v Informačním systému SEA 
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https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs


3. STRATEGIE 2021+: AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI

• dle MPINRAP nejnižší úrovní strategického rámce OPATŘENÍ → změna číslování a
názvu úrovní ve Strategii o jeden řád

• doporučení MMR-ORP: snížit počet opatření ve Strategii

• Hlavní změny v SC 4

• snížen počet opatření (původně podopatření) na polovinu z 18 na 9, snížen
počet specifických cílů (původně opatření) z 5 na 3

• sloučení některých opatření v rámci specifických cílů (původně opatření) →
zredukován text a snížen počet typových aktivit
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3. STRATEGIE 2021+: AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI
PŮVODNÍ STROM – SPECIFICKÝ CÍL, OPATŘENÍ, PODOPATŘENÍ
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3. STRATEGIE 2021+: AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI
NOVÝ STROM – STRATEGICKÝ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ
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3. STRATEGIE 2021+: KOINCIDENČNÍ MATICE

MPINRAP

Vazby mezi jednotlivými opatřeními budou zobrazeny:

a) graficky v přehledném schématu (koincidenční matici) a

b) každá identifikovaná vazba, vyznačena v koincidenční matici, bude charakterizována krátkým
slovním popisem.

Doporučuje se, aby koincidenční matice měla následující formu, kde:

0 = slabá až žádná vazba mezi opatřeními,

x = silná vazba mezi opatřeními,

xx = zásadní vazba mezi opatřeními.

Ve strategii lze identifikovat slabé až žádné vazby mezi opatřeními, tedy lze uvádět vazbu s
označením 0. Uvedením vazby 0 se nepovažuje za porušení integrovanosti strategie. Není však
možné, aby jedno opatření mělo identifikované pouze nulové vazby na všechna ostatní opatření,
což by jednoznačně vedlo k porušení integrovanosti strategie.
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3. STRATEGIE 2021+: KOINCIDENČNÍ MATICE
VAZBY NA ÚROVNI STRATEGICKÝCH CÍLŮ
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Strategický cíl
SC 1

Doprava

SC 2
ŽP a veřejná 
prostranství

SC 3
Sociální 
oblast a 

zdravotnictví

SC 4 
Podnikání, 

VaVaI, 
digitalizace

SC 5 
Vzdělávání

SC 6
CR, kultura, 

památky

SC 1 Doprava xx x x x x

SC 2 ŽP a veřejná 
prostranství

xx x x x x

SC 3 Sociální oblast 
a zdravotnictví

x x x x x

SC 4 Podnikání, 
VaVaI, digitalizace

x x x xx x

SC 5 Vzdělávání x x x xx xx

SC 6 CR, kultura, 
památky

x x x x xx



3. STRATEGIE 2021+: KOINCIDENČNÍ MATICE
VAZBY NA ÚROVNI OPATŘENÍ PRO OBLAST PODNIKÁNÍ, VaVaI A DIGITALIZACE
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Strategický 
cíl 4

Specifický cíl
SC 4.1 Rozvoj podnikání s 

důrazem na malé a střední 
podniky

SC 4.2 Podpora VaVaI a spolupráce ve 
výzkumu

SC 4.3 Digitalizace
veřejné správy

Specifický
cíl

Opatření

Rozvoj 
služeb pro 
začínající a 
fungující 
podniky

Revitalizace a 
modernizace 
infrastruktury 
pro podnikání

Rozvoj 
speciálních 

odvětví 
(KKP, 

sociální 
podniky a 

další)

Infrastruktura 
pro VaV, vznik 

a rozvoj 
inovačních 

center a VTP

Podpora 
zavádění 
inovací ve 

firmách

Spolupráce 
VO a firem, 
zvyšování 
kvality a 
objemu 

transferu 
technologií

Rozvoj 
lidského 

potenciálu 
pro VaVaI

Zlepšení ICT 
vybavení a 
konektivity 

ve veřejných 
institucích

Rozvoj 
eGovern-

mentu

O 4.1.1 O 4.1.2 O 4.1.3 O 4.2.1 O 4.2.2 O 4.2.3 O 4.2.4 O 4.3.1 O 4.3.2

SC 4.1
Rozvoj 

podnikání s 
důrazem na 

malé a střední 
podniky

Rozvoj služeb pro 
začínající a fungující 

podniky
O 4.1.1 xx x xx 0 0 0 0 x

Revitalizace a 
modernizace 

infrastruktury pro 
podnikání

O 4.1.2 xx 0 xx x x 0 0 x

Rozvoj speciálních 
odvětví (KKP, sociální 

podniky a další)
O 4.1.3 x 0 xx xx x x 0 0

SC 4.2
Podpora VaVaI
a spolupráce 
ve výzkumu

Infrastruktura pro VaV, 
vznik a rozvoj 

inovačních center a 
VTP

O 4.2.1 xx xx xx xx xx x x x

Podpora zavádění 
inovací ve firmách

O 4.2.2 0 x xx xx xx xx 0 x

Spolupráce VO a firem, 
zvyšování kvality a 
objemu transferu 

technologií

O 4.2.3 0 x x xx xx xx 0 0

Rozvoj lidského 
potenciálu pro VaVaI

O 4.2.4 0 0 x x xx xx 0 0

SC 4.3
Digitalizace 

veřejné správy

Zlepšení ICT vybavení a 
konektivity ve 

veřejných institucích
O 4.3.1 0 0 0 x 0 0 0 xx

Rozvoj
eGovernmentu

O 4.3.2 x x 0 x x 0 0 xx



3. STRATEGIE 2021+
AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI A KOINCIDENČNÍ MATICE

• úkol pro členy PS4
• do 24. 9. 2021 poslat na e-maily koordinátorů své připomínky k:

• aktualizaci návrhové části (SC 4)
• návrhu koincidenčních matic (na úrovni celé Strategie a SC 4) a

souvisejícího textového popisu vazeb mezi strategickými cíli a zejména
mezi opatřeními SC 4

→ prostřednictvím zaslaného připomínkovacího listu
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4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MPO (OP TAK)

• na webu MPO zveřejněna aktuální verze OP TAK k 29. 7. 2021

• návrh rezervované alokace v SC 1.1 zřejmě pro 9 ITI: cca 61 mil. EUR (2% celkové

alokace)

• nad rámec alokace v SC 1.1 lze požádat o zařazení do tematické kombinované výzvy

• předběžné tematické konzultace lze zorganizovat i k projektovým záměrům mimo

SC 1.1 → důrazné doporučení předjednat zvažované projektové záměry s

příslušnými garanty na straně ŘO

• rezervace pro jednotlivá ITI proběhne na základě seznamu územně strategických

projektů s přihlédnutím ke stavu jejich připravenosti a celkové výši ITI alokace

• programový rámec

• závazné požadavky mimo MPINRAP aktuálně MPO nemá

• obsah maximálně stručný v souladu s OP TAK

• jednotná forma hodnocení po dohodě s MMR

• o termínu vyhlášení ITI výzev nelze zatím spekulovat
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/priprava-op-tak-dokoncena--263060/
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4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MPO (OP TAK)
PROGRAMOVÝ RÁMEC

• předmětem schvalování ŘO zejména příloha, tj. Seznam územně strategických integrovaných projektových

záměrů

• nositel vůči ŘO garantuje, že projektové záměry nebudou formou žádosti předloženy i do jiného programu

podpory → jestliže ano, nutnost bezprostředně písemně informovat ŘO a změnit Seznam, případně celý rámec

• většina rezervované alokace ITI strategie konkrétní aglomerace by měla být tvořena předjednanými záměry pod

ITI SC 1.1 („rozšířené služby infrastruktury“ tj. podpora otevřené infrastruktury inovativního aplikovaného VaV

s důrazem na digitalizaci), záměry jiných SC mohou být pouze doplňkovou možností ITI podpory prostřednictvím

kombinovaných výzev

• ŘO bude respektovat případnou dohodu nositelů na rozdělení celkové rezervované alokace ITI SC 1.1, a zároveň

umožní individuální přeplnění příslušné limitní částky na projektech daného Seznamu o max. 20 %, případné

doplňkové projektové záměry jiné než ITI SC 1.1 se do této kalkulace nezapočítávají → nedohodnou-li se nositelé,

rozdělí ŘO rezervovanou alokaci ITI mezi jednotlivé aglomerace v poměru očekávané podpory předjednaných

záměrů ITI SC 1.1 s obdobnou možností přeplnění a doplňkové alokace projektových záměrů jiných než ITI SC 1.1

• na Seznam mohou být schváleny pouze takové projektové záměry (ITI SC 1.1 nebo jiné) pokud jsou v okamžiku

předložení v pokročilejším stadiu přípravy (v případě stavebních prací minimálně dokončená územní projektová

dokumentace a zahájené územní nebo, pokud je to relevantní, sloučené územní a stavební řízení, v případě

dodávek jejich jednoznačné určení, konkrétní specifikace a zajištěné spolufinancování)

• akceptační dopis ŘO OP TAK stanoví dva časové milníky stavu čerpání v předložených ŽOP dílčí alokace SC 1.1,

první na konci roku 2024 (nebo dle požadavku EK na průběžnou evaluaci) v předběžné min. výši 25%, v případě

nesplnění milníku bude nedočerpaná částka odebrána, a druhý milník na konci roku 2026 v předběžné min. výši

70%, v případě nesplnění druhého milníku bude nedočerpaná částka odebrána, toto pravidlo se neuplatňuje na

indikativní alokaci projektů mimo ITI SC 1.1, její dosud neurčená část by se zároveň poměrně krátila také

• Seznam může být aktualizován maximálně 2x ročně (nestanoví-li MPINRAP jinak)
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4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MPO (OP TAK)
KOMBINOVANÉ VÝZVY

• možnost kombinovaných výzev je pouze doplňková, a to podle souhrnné předpokládané výše

podpory všech projektových záměrů schváleného ITI Seznamu

• vyhlašování kombinovaných výzev mimo SC 1.1 a zařazení předjednaných projektových

žádostí ITI do těchto výzev lze provést pouze na základě předchozí individuální dohody s

garanty připravovaných výzev, a to za předpokladu, že očekávaná alokace těchto žádostí

(nejlépe více aglomerací zároveň) bude ve vztahu k původní plánované alokaci dané výzvy

dostatečně významná (k diskuzi)

• v úvahu pro využití kombinovaných výzev v současnosti připadají zejména SC 4.1, SC 4.2 a SC

5.2 případně podle objemu předložených a kladně projednaných projektových záměrů s

možností dalšího rozšíření na SC 1.2, SC 2.1, SC 4.4, nebo SC 5.1 → minimální velikost

požadované podpory strategických územních investic a to bez rozlišení podle odkazovaného

SC bude alespoň v řádu vyšších jednotek až desítek milionů Kč, optimálně pak 100+ mil Kč

• pro ITI žádosti v kombinovaných výzvách počítá MPO s bonifikací do max. 5 % za

integrovanost, tyto žádosti musí pro udělení podpory vždy splnit dostatečný počet bodů



4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MŠMT (OP JAK)

• v ITI budou podporována témata se zaměřením na dlouhodobou mezisektorovou
spolupráci (nebude dovolena nová výstavba) → tematické rozšíření MŠMT
neplánuje

• Harmonogram přípravy OP JAK:

• září 2021 – SEA – schválení MŽP
• 15. 9. 2021 – předložení OP JAK vládě ČR
• začátek roku 2022 – schválení OP JAK ze strany EK
• následně – vyhlášení prvních individuálních výzev

• finanční alokace pro ITI ve stejném objemu CZV jako v OP VVV (cca 97 mil. EUR v
CZV, tj. cca 2,5 mld. Kč v CZV)
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4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MŠMT (OP JAK)
PROGRAMOVÝ RÁMEC

• předkládání programových rámců po schválení OP – ½ 2022
• programový rámec bude MŠMT schvalovat, ale seznam strategických projektů

bude brán pouze na vědomí
• věcné hodnocení projektů bude provedeno až po předložení projektu do výzvy ŘO
• při přípravě programového rámce včetně vytvoření seznamu strategických

projektů musí být osloveni všichni relevantní stakeholdeři v území (součást
hodnocení programového rámce)

• předběžná kritéria pro hodnocení programových rámců - září 2021

• plánována průběžná výzva na celkovou alokaci se stanovenou minimální bodovou
hranicí

• rozdělení alokace v území může být výsledkem dohody měst, MŠMT požaduje
soutěž, buď mezi aglomeracemi, nebo v rámci aglomerací
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4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MŠMT (OP JAK)
ZÁKLADNÍ PARAMETRY STRATEGICKÉHO PROJEKTU

Intervence:
• spolupráce mezi výzkumnou organizací a subjektem aplikační sféry (tj. podnikem, ale i dalšími

subjekty aplikujícími výsledky výzkumu)
• aktivity zaměřené na společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, dlouhodobá

spolupráce na orientaci výzkumu realizovaném výzkumnou organizací, vzájemné mobility
pracovníků atp.

• nebudou podporovány nové stavby, umožněny budou stavební výdaje pouze v souvislosti s
instalací potřebné infrastruktury

Příjemci:
• výzkumná organizace, povinně partnerem minimálně jeden subjekt aplikační sféry, další

partneři fakultativně
• příjemci/partneři se sídlem jak v ITI, tak i mimo území ITI

Ostatní:
• povinný dopad do území ITI
• povinný soulad s krajskou RIS3 dané aglomerace ITI (v případě ITI pokrývající více krajů

povinný soulad s alespoň jednou krajskou RIS3 dané aglomerace ITI)
• předpokládaná maximální velikost projektu cca 100 mil. Kč (může být upraveno v návaznosti

na alokaci OP JAK)
• předpoklad vyhlášení výzvy je 1Q 2023
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PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS4

TERMÍN A MÍSTO BUDOU 
UPŘESNĚNY

Děkujeme Vám za účast a 
pozornost.

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

iti_hk_pce
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