
 

 

 

Zápis z 4. jednání PS 4 ITI 2021+ 
Datum: 9. 9. 2021 

Čas: 9:00 – 10:30 

Téma: Příprava Strategie území HK-PA aglomerace 2021+ Místo: MS TEAMS 

Účastníci: Bartošová Lucie, Ceplová Martina, Čapek Libor, Gregor Jan, Kořínek Tomáš, Kudynová Michaela, 
Nevrklová Marie, Němec Zdeněk, Srdínková Petra, Strobach Michal, Tureček Michal, Vlasák Tomáš, 
Zezulák Ondřej 

Hosté: Bacovská Lenka, Hubáček Martin, Churtajeva Kateřina, Luxová Hana 

Přílohy: prezentace nositele, prezentace potenciálních žadatelů (viz web ITI), návrh koincidenčních matic (na úrovni 
Strategie, v rámci SC 4), textový popis matic, strategická část SC 4 (revidovaná verze, čistopis), 
připomínkovací list, seznam prezentovaných záměrů 2021+ na PS4 

•  Uvítání, seznámení s programem – T. Vlasák 

1. Prezentace projektových záměrů 2021+ (OP TAK) 

Královéhradecký kraj: Řemeslná huť – centrum tradičních řemesel – Jaroměř-Josefov – K. Churtajeva  

- prostory v majetku města Jaroměř, ale KHK má uzavřenou smlouvu o dlouhodobém pronájmu prostor 

- předpokládané náklady: 300 mil. Kč (komplexní vybudování Řemeslné huti) → multizdrojové financování 

- inkubační aktivity (OP TAK): 30 mil. Kč (odhad) 

- stav přípravy: zadán stavebně-historický průzkum, předpoklad dokončení 4/2022, připravované statické a stavebně-

technické posouzení budov (podzim 2021) 

- Tureček: Jaká je plánovaná interakce tohoto projektu s ostatními inovačními centry v území aglomerace (TCHK, 

TIC, P-PINK)? 

o Churtajeva: Projekt začíná být projednáván s partnery v území (TIC, město Hradec Králové). KHK si 

uvědomuje nutnost otevření projektu a jeho navázání na již existující aktivity. Jakékoliv tipy na zapojení dalších 

partnerů ze strany členů PS4 jsou vítány.  

o Tureček: Bude zaslán kontakt na kolegu, který se zabývá tématem inkubace.  

- Zezulák: Pro TCHK je spolupráce s tímto projektem zajímavá, vítá další jednání o projektu a možnostech zapojení 

TCHK.  

- Srdínková: P-PINK také vítá další informace, případné zapojení do projektu. 

- Strobach: FF UHK také vítá další informace, předpoklad společných průsečíků aktivit.  

- Kořínek: Ze strany ŘO bude velký tlak na připravenost pro zařazení projektu do programového rámce Strategie 

(požadavek např. již probíhajícího zpracování PD). Tento projekt cílí primárně na měkké aktivity, v jaké fázi je tedy 

příprava rekonstrukce objektu, kdy je předpokládaný termín přípravy zadávací dokumentace? 

o Churtajeva: KHK by rád projekt připravoval cestou architektonické soutěže, tento proces je velmi náročný 

(personálně, finančně). KHK by byl rád, kdyby se zahájení architektonické soutěže bralo jako velký stupeň 

rozpracovanosti projektu, její zahájení předpokládají během podzimu 2021 (již je téměř zpracováno zadání). 

o Kořínek: Do 17. 9. 2021 má nositel ITI na MPO posílat aktualizovaný seznam strategických projektových 

záměrů, a to včetně stavu připravenosti a harmonogramu. Následně MPO zašle zpětnou vazbu a předpokládají 

se konzultace s žadatelem o možnosti zařazení daného projektu do programového rámce Strategie.  

- více viz prezentace žadatele 

Pardubický podnikatelský inkubátor: Rozvoj inkubátoru P-PINK – P. Srdínková  

- snaha P-PINK navázat na stávající aktivity (z PO 2014+ podána žádost na rekonstrukci objektu v majetku města, 

již vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, připravuje se stavba), cílem další vybavení budovy  

- projekt cílí do SC 1.1 (posilování výzkumných a inovačních aktivit) a 2.1 (rozšiřování poradenských služeb) 

- plánované rozvojové aktivity v oblastech: pre-inkubace, inovace, akcelerace 

- doplnění Zezulák: Podnikatelská akademie bude společnou aktivitou s TCHK, spolupráce v tomto směru již začala 

a bude dále rozvíjena.  

http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=ps-4:-vs-a-podnikatele


 

 

 

- Kořínek: Doplnění za nositele ITI: od MPO jsme v minulých týdnech obdrželi relativně obšírné a poměrně detailní 

informace k podobě projektů, které bude OPTAK v rámci ITI podporovat. Více informací bude řečeno v další části 

prezentace nositele. 

- Kořínek: Prezentace obecnějšího charakteru, aktuálně se pracuje zejména na rekonstrukci objektu na J. Palacha. 

Prosba o zpracování konkrétnějších informací o případných záměrech (např. cílení aktivit do konkrétních projektů, 

předpokládané náklady, harmonogram apod.), nabídka konzultace v příštím týdnu. 

o Srdínková: Bude nositele ITI kontaktovat.    

- více viz prezentace žadatele 

2. Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – T. Kořínek 

- změna nominace v PS4: 

o RIS 3, Královéhradecký kraj: zástupce člena Ing. Daniela Antropiusová 

o RIS 3, Pardubický kraj: zástupce člena Mgr. Jan Gregor 

- aktivní komunikace s potenciálními žadateli a s ŘO → tvorba integrovaných řešení → výběr strategických projektů 

do programových rámců jednotlivých OP 

- prezentované aktuální projektové záměry 2021+ (Monitorovací systém ITI HK-PA – modul Projekty 2021+) → 

potenciálními žadateli vyplněné záměry budou sloužit jako podklad pro tvorbu integrovaných řešení a jako vstupy 

do programových rámců → u některých záměrů nedostatečný popis projektu: aktuální stav (důvod realizace 

projetu), přínosy projektu, výstupy projektu → nutné doplnění podstatných informací 

- více viz prezentace 

3. Strategie 2021+: aktualizace návrhové části a koincidenční matice – T. Vlasák 
Aktualizace návrhové (strategické) části 

- dle prefinální verze MPINRAP jako nejnižší úroveň strategického rámce „opatření“ (v poslední verzi Strategie 

území HK-PA 2021+ nejnižší verzí podopatření) → posun úrovní ve Strategii o úroveň výše 

- dle doporučení MMR-ORP navrženo snížení počtu opatření (z 18 na 9) 

- všechny klíčové aktivity v upraveném návrhu zůstaly zachovány 

- v rámci připomínkovacího procesu návrhové části se snažit nepřidávat další specifické cíle a opatření → bude-li to 

možné, v případě potřeby doplnit či upravit stávající názvy SC či opatření a související textové části, případně doplnit 

další typové aktivity v rámci stávajících opatření 

- více viz prezentace 

Koincidenční matice 

- dle MPINRAP je povinnou součástí integrované strategie koincidenční matice se znázorněním a doplňujícím 

textovým popisem vazeb mezi opatřeními 

- představeny vazby na úrovni strategických cílů a na úrovni opatření v rámci strategického cíle 4 cíleného na 

podnikání, VaVaI a digitalizaci 

- více viz prezentace 

Úkol pro členy PS4 

- do 24. 9. 2021 poslat na e-maily koordinátorů, výhradně do připomínkovacího listu, své připomínky k: 

o aktualizaci návrhové části (SC 4) 

o návrhu koincidenčních matic (na úrovni celé Strategie a SC 4) a souvisejícího textového popisu vazeb mezi 

strategickými cíli a zejména mezi opatřeními SC 4 

- Tureček: Bude k dispozici seznam strategických projektů, které jsou uvažované do nového období? Pro lepší 

kontext vyhodnocení možné koincidence. 

o Kořínek: Ano, seznam může být poskytnut formou přílohy. Veškeré podklady jsou také dostupné na webových 

stránkách nositele ITI. Na možnou koincidenci by mělo být nahlíženo primárně z hlediska náplně opatření 

Strategie, ne pouze optikou konkrétních projektů. 

4. Informace z ŘO 
OP TAK 

- aktuální verze (k 29. 7. 2021) PD OP TAK zveřejněna na stránkách MPO zde 

http://iti.hradec.pardubice.eu/admin.php?sekce=mz
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/priprava-op-tak-dokoncena--263060/


 

 

 

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

- programový rámec: 

o předmětem schvalování ŘO zejména Seznam územně strategických integrovaných projektových záměrů 

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

podpory, pokud by se tak stalo bude o této skutečnosti bezprostředně písemně informovat ŘO a zažádá při 

nejbližší příležitosti o změnu Seznamu nebo podle potřeby změnu celého programového rámce 

o většina rezervované alokace ITI strategie konkrétní aglomerace vyjádřená jako odhadovaná souhrnná výše 

finanční podpory by měla být tvořena předjednanými projektovými záměry pod ITI SC 1.1 („rozšířené služby 

infrastruktury“ tj. podpora otevřené infrastruktury inovativního aplikovaného VaV s důrazem na digitalizaci), 

projektové záměry jiných SC mohou být pouze doplňkovou možností ITI podpory prostřednictvím 

kombinovaných výzev 

o pokud se zástupci nositelů vzájemně závazně dohodnou na rozdělení celkové rezervované alokace ITI SC 1.1, 

bude ŘO tuto dohodu akceptovat 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 

o na Seznam mohou být přitom schváleny pouze takové projektové záměry (ITI SC 1.1 nebo jiné) pokud jsou 

v okamžiku předložení pokročilejším stadiu přípravy (v případě stavebních prací to znamená minimálně 

dokončená územní projektová dokumentace a zahájené územní nebo, pokud je to relevantní, sloučené územní 

a stavební řízení, v případě dodávek pak jejich jednoznačné určení, konkrétní specifikace a zajištěné 

spolufinancování) 

o 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 %, a 

druhý milník na konci roku 2026 v předběžné min. výši 70 %,  

o pokud aktuálně platný MPINRAP nestanoví jinak, může být Seznam aktualizován maximálně 2x ročně 

- kombinované výzvy: 

o možnost kombinovaných výzev je pouze doplňková, a to podle souhrnné předpokládané výše podpory všech 

projektových záměrů schváleného ITI Seznamu 

o 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 

o 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 

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

musí pro udělení podpory vždy splnit dostatečný počet bodů) 

- více viz prezentace 

OP JAK 

- v ITI alokace cílena do oblasti dlouhodobé mezisektorové spolupráce → navýšení alokace pro ITI, bude pro území 

ITI ve stejném objemu jako v programovém období 2021+, cca 97 mil. EUR v CZV, tj. cca 2,5 mld. Kč v CZV → 

rozdělení alokace mezi jednotlivá území v řešení, může být i výsledkem dohody nositelů, o což je usilováno 

- programový rámec: 

o Seznam strategických projektů bude ŘO brát pouze na vědomí 

o předběžná kritéria ŘO k hodnocení PR – září 2021 

- pro ITI průběžná výzva se stanovenou min. bodovou hranicí 

- základní parametry strategického projektu: 

o spolupráce mezi VO a minimálně jedním subjektem aplikační sféry → příjemci/partneři se sídlem jak v 

území ITI, tak i mimo, povinný dopad do území ITI 



 

 

 

o podpora společného výzkumu s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, dlouhodobá spolupráce na orientaci 

výzkumu realizovaném VO, vzájemné mobility pracovníků atp. 

o nebude podporována nová výstavba, umožněny budou stavební výdaje pouze v souvislosti s instalací potřebné 

infrastruktury 

o povinný soulad s krajskou přílohou RIS3 

o předpokládaná max. velikost projektu 100 mil. Kč, předpoklad vyhlášení integrované výzvy 1Q 2023 

- více viz prezentace 

5. Závěr – T. Vlasák 

- T. Kořínek rozešle veškeré podklady pro připomínkování dnes prezentovaných částí Strategie. O termínu a místě 

(formě) dalšího jednání budeme v dostatečném předstihu informovat. 

Příští jednání: termín a místo budou upřesněny 

Zapsali: Tomáš Kořínek, Tomáš Vlasák, Michaela Kudynová 


