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ZMĚNY VE SLOŽENÍ PS5



ZMĚNY VE SLOŽENÍ PS5

• nový náhradník za město Chrudim
• David Chudomský, DiS.

• nový člen za Pardubický kraj
• Ing. Martina Vitková



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Stav k 1. 10. 2021

• vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 553 331 980 Kč

• Vyjádření ŘV ITI získalo 197 projektových záměrů v dotační částce 5 540 801 872 Kč

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

• 128 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU
3 192 612 816 Kč

• vyhlášeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 557 302 138 Kč
(ukončeno 41 výzev ZS ITI, 6 výzev probíhá)

• k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 154 projektů v celkové částce 3 926 904 121 Kč

• 124 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší
podpory EU 3 153 904 004 Kč

• 119 projektů za 2 827 411 767 Kč dotačních má vydaný právní akt

• 80 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 950 767 853 Kč

• 74 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 888 913 676 Kč



ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII

OP SC
Alokace celkem v SITI 

(SC)
Alokace celkem v SITI 

(OP)
Alokace celkem v SITI

IROP

1.2 614 400 000

2 174 026 667

3 570 306 667

2.4 626 300 000

3.1 933 326 667

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 206 014 040

296 000 000

1.2 20 300 000

2.1 0

2.3 69 685 960

2.4 0



PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC Vyhlášené výzvy 9/2016-10/2021

IROP

1.2 1 087 443 034

3 573 968 804,99

6 553 331 980

2.4 828 665 501

3.1 1 657 860 269

OPD
1.4 251 323 405

963 193 045
2.3 711 869 640

OPŽP
1.1 50 800 000

240 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939

OPPIK

1.1 776 727 940

1 198 874 191

1.2 168 775 000

2.1 0

2.3 245 376 691

2.4 7 994 560



ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC
Projekty s rozhodnutím ŘV ITI

- kladným; 
- záporným s možností předložení do výzvy ZS ITI

Projekty vrácené ŘV ITI k dopracování

IROP

1.2 896 421 563

3 355 098 462

5 438 646 812

9 350 000

9 350 000

9 350 000

2.4 893 269 346 0

3.1 1 565 407 553 0

OPD
1.4 180 876 249

714 096 429
0

0
2.3 533 220 180 0

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
0

0
1.2 336 018 957 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 370 465 900

509 153 664

0

0

1.2 23 750 000 0

2.1 0 0

2.3 110 047 764 0

2.4 4 890 000 0



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC
Projekty předložené k hodnocení  na 

ZS ITI/ŘO

Projekty splnily při hodnocení ZS ITI 
formální náležitosti a podmínky 

přijatelnosti
Projekty s vydaným právním aktem

IROP

1.2 625 949 458

2 363 555 894

3 926 904 121

449 518 236

2 170 554 774

3 653 451 560

432 263 096

1 991 401 249

2 827 411 767

2.4 713 885 870 697 315 971 625 838 932

3.1 1 023 720 566 1 023 720 566 933 299 221

OPD
1.4 163 665 317

384 952 727
163 665 317

384 952 727
127 901 697

136 409 115
2.3 221 287 411 221 287 411 8 507 419

OPŽP
1.1 10 800 000

346 818 957
10 800 000

346 818 957
10 800 000

200 000 000
1.2 336 018 957 336 018 957 189 200 000

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 513 479 301 513 479 301 386 962 347 386 962 347

OPPIK

1.1 219 621 962

318 097 242

145 441 502

237 645 802

39 422 924

112 639 056

1.2 19 832 138 17 607 000 16 500 000

2.1 0 0 0

2.3 74 597 299 74 597 299 56 716 132

2.4 4 045 844 0 0



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC Proplacené ŽoP v rámci projektů Fyzicky ukončené projekty
Projekt finančně ukončen

ze strany ŘO

IROP

1.2 247 039 830

1 187 699 484

1 626 974 520

283 762 045

842 675 354

950 767 853

245 510 331

804 423 639

888 913 676

2.4 436 185 045 436 185 048 436 185 048

3.1 504 474 608 122 728 260 122 728 260

OPD
1.4 41 556 065

45 809 774
51 540 484

60 047 902
36 445 440

36 445 440
2.3 4 253 709 8 507 419 0

OPŽP
1.1 5 426 380

124 890 922
0

0
0

0
1.2 119 464 542 0 0

OPVVV 1.2 217 410 234 217 410 234 0 0 0 0

OPPIK

1.1 35 722 924

51 164 106

33 972 924

48 044 597

33 972 924

48 044 597

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 15 441 182 14 071 673 14 071 673

2.4 0 0 0



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (K 1.10.2021)

OP
Alokace celkem v SITI 

(OP)

Aktivní projekty s 
rozhodnutím ŘV ITI 
(s možností podání 

úspěšné plné žádosti) s 
aktuálně známou výší 

přidělené či požadované 
dotace

Aktivní projekty 
předložené k hodnocení 
na ZS ITI/ŘO s aktuálně 

známou výší přidělené či 
požadované dotace

Projekty s vydaným 
právním aktem

IROP 2 174 026 667 2 144 560 567 2 105 851 755 1 991 401 249

OPD 486 330 000 347 343 846 347 343 846 136 409 115

OPŽP 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

OPVVV 413 950 000 386 962 347 386 962 347 386 962 347

OPPIK 296 000 000 113 746 056 113 746 056 112 639 056

Celkem 3 570 306 667 3 192 612 816 3 153 904 004 2 827 411 767

% 100 89,42 88,34 79,19

Počet projektů 128 124 119

Červen 2021 3 570 306 667 3 213 105 760 3 050 881 316 2 409 288 356

% 100 90,00 85,45 67,48

Počet projektů 129 123 113



Počet PZ: 128 Podpora EU: 3,73 mld. Kč Alokace SITI: 3,57 mld. Kč 
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Počet PZ: 128 Podpora EU: 3,19 mld. Kč Alokace SITI: 3,57 mld. Kč 

PCE
544 250 763

17%

HK
495 683 595

16%

PK
410 416 626

13%

VŠ
353 848 342

11%

FIRMA
296 139 056

9%

KHK
285 702 698

9%

JINÁ INSTITUCE
289 662 531

9%

OBEC
233 065 704

7%

DPMP
163 510 852

5%

DPMHK
90 614 757

3%

ŠKOLA
29 717 892

1%

Ostatní
283 843 501

9%

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



Počet PZ: 128 Podpora EU: 3,19 mld. Kč Alokace SITI: 3,57 mld. Kč 
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413,95

626,30

200,00

932,77 933,30

113,75

386,96

625,84

200,00

446,66

564,06

72,43

206,50

397,16

200,00

486,11

369,24

41,31

180,46
228,68

0,00

0

400

800

1 200

Doprava Kultura a
památky

Podnikání a
inovace

Věda a výzkum Vzdělávání Životní prostředí

A
lo

ka
ce

  a
 p

o
d

p
o

ra
 E

U
 (

m
il.

 K
č)

Kategorie

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

Alokace SITI Podpora EU - celkem Podpora EU - PK Podpora EU - KHK

39

23

16

13

9

4

12 9
3

6

3 3

56

31

25
2 2

0



INFORMACE Z ŘÍDICÍCH ORGÁNŮ OPERAČNÍCH 
PROGRAMŮ
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OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD)

• možnost navýšit dotaci projektům po vysoutěžení

• DPmP: TT Dukla vozovna - Hl. nádraží (+ 11,7 mil. Kč z 
EU)

• DPmP: měnírna Stadion (+ 4,1 mil. Kč z EU)

• DPmHK: Měnírna Nový Hradec (+ 3,5 mil. Kč z EU)

• dopis n. m. Ing. Hlubučkové – dle pravidel výzvy není možné 
navýšit



VSTUPY MAS – PŘÍPRAVA CLLD 2021+
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PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+
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PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+

• proběhla aktualizace návrhové části Strategie (viz dále)

• zpracování návrhu koincidenčních matic (viz dále)

• probíhají práce na dalších kapitolách 
• dokončení vázáno na schválení MP INRAP, schváleno 4. 10. 2021

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

samostatná aktualizace 
• → tvorba integrovaných řešení – podzim 2021
• → výběr strategických projektů – do konce roku 2021
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PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+

• Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. (po konzultacích s 
MŽP)
• dne 13. 9. 2021 zaslána zpětná vazba nositeli ITI a závěr zjišťovacího řízení zveřejněn 

v Informačním systému SEA 
• „Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace“ je koncepcí naplňující dikci

ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a
proto bude předmětem procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.

• Zajistit posuzování vlivů Integrované strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
na životní prostředí ve smyslu § 10e  až 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů, včetně zpracování návrhu Prohlášení        
dle § 10g, odst. 5 citovaného zákona

• Posun termínu dokončení Strategie

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs


PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+

• Klíčové faktory:

• integrovaná řešení

• stav přípravy projektů ke konci roku 2021

• ŘO si stanoví minimální požadovanou úroveň připravenosti
projektů (viz dále)

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

• 2. pol. 2022 vyhlášení výzev nositele ITI



OMEZENÍ PODPORY V AKTIVITĚ „PAMÁTKY“

23

• v kontextu alokace pro aktivitu „památky“ a absorpční kapacity nositel ITI
navrhuje omezení podpory na území Hradecko-pardubické aglomerace na
projekty „národních kulturních památek“
• pouze NKP na seznamu NKP k 1. 1. 2021 BEZ památek na indikativním seznamu NKP,

kt. byly podpořitelné v programovém období 2014+ (nejedná se o oficiální
„kategorizaci“; k 1. 1. 2014 bylo na tomto seznamu 9 objektů z území aglomerace)
• → na území ITI přes 1 500 kulturních památek
• → 14 NKP

Usnesení PS6 5/1:
Pracovní skupina 6: Kultura a cestovní ruch doporučuje Řídicímu výboru ITI
zacílení podpory na území Hradecko-pardubické aglomerace v programovém
období 2021–2027 v aktivitě „Památky“ výhradně na národní kulturní
památky (NKP) uvedené na seznamu NKP k 1. 1. 2021.



OMEZENÍ PODPORY V AKTIVITĚ „PAMÁTKY“

24

USNESENÍ ŘV ITI 57/3:
Řídicí výbor ITI na základě doporučení PS6: Kultura a cestovní ruch schvaluje zacílení
podpory prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) na území Hradecko-
pardubické aglomerace v programovém období 2021–2027 v aktivitě „Památky“
výhradně na národní kulturní památky (NKP) uvedené na seznamu NKP k 1. 1. 2021.



ÚPRAVY NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGIE, KOINCIDENČNÍ MATICE

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

• → úpravy všech SC kromě SC 3: Sociální oblast a zdravotnictví

• doporučení MMR-ORP: snížit počet opatření ve Strategii



KOINCIDENČNÍ MATICE 

MP INRAP

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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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KOINCIDENČNÍ MATICE NA ÚROVNI 
STRATEGIE

27

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



NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE V OBLASTI DOPRAVY – PŮVODNÍ STROM
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ÚPRAVY NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGIE V OBLASTI DOPRAVY – NOVÝ STROM
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KOINCIDENČNÍ MATICE PRO OBLAST DOPRAVY

30

Strategický cíl
1

Specifický cíl

SC 1.1 
Ekologická 

veřejná 
doprava

SC 1.2
Multimodalita a doprava v 

klidu

SC 1.3
Inteligentní 
doprava a 
telematika

SC 1.4
Bezpečná doprava a 

cyklodoprava

SC 1.5
Silniční a 

železniční síť

Specifický cíl Opatření

Ekologická 
veřejná 
doprava

Multimodální 
osobní 

doprava

Multimodální 
nákladní 
doprava

Inteligentní 
doprava a 
telematika

Bezpečnost 
v dopravě 

Infrastruktura 
pro 

cyklodopravu

Silniční a 
železniční síť

O 1.1.1 O 1.2.1 O 1.2.2 O 1.3.1 O 1.4.1 O 1.4.2 O 1.5.1

SC 1.1
Ekologická veřejná 

doprava

Ekologická veřejná 
doprava

O 1.1.1 xx 0 xx x x x

SC 1.2
Multimodalita a 
doprava v klidu

Multimodální 
osobní doprava

O 1.2.1 xx x xx xx xx xx

Multimodální 
nákladní doprava

O 1.2.2 0 x xx x 0 xx

SC 1.3
Inteligentní 
doprava a 
telematika

Inteligentní 
doprava a 
telematika

O 1.3.1 xx xx xx xx xx xx

SC 1.4
Bezpečná doprava 

a cyklodoprava

Bezpečnost v 
dopravě 

O 1.4.1 x xx x xx xx x

Infrastruktura pro 
cyklodopravu

O 1.4.2 x xx 0 xx xx x

SC 1.5
Silniční a 

železniční síť

Silniční a železniční 
síť

O 1.5.1 x xx xx xx x x



31

SC 1 Doprava

Vzájemná intenzita vazeb mezi jednotlivými dopravními opatřeními je ve většině případů zásadní a

podmiňující se. Pro dosažení kýžených synergických efektů je důležitá postupná realizace navržených

opatření kvůli pozitivnímu dopadu na celé území aglomerace.

Zásadní vazbu na všechna definovaná dopravní opatření mají aktivity, které jsou náplní opatření 1.3.1

„Inteligentní doprava a telematika“. Pro koordinaci, zejména veřejné hromadné dopravy, je důležitý dobře

fungující integrovaný dopravní systém, jeho tarifní provázanost a navazující telematika. Informační systémy,

ITS a C-ITS významně ovlivňují plynulost a bezpečnost všech dopravních módů v silničním provozu ve

městech i v rámci aglomerace. Terminály a parkovací systémy jsou důležitými body, kde dochází k přestupu

osob či překládce zboží mezi různými módy dopravy, proto je důležitá jejich výstavba a modernizace

primárně za účelem podpory veřejné osobní i nákladní dopravy a multimodality. Přístup k přestupním uzlům

pro různém módy dopravy zajistí kvalitní a bezpečná infrastruktura, zejména pro silniční, drážní a

nemotorovou dopravu, ale i pro dopravu vodní. V rámci budování či modernizace nejen dopravní

infrastruktury je zásadní její cílevědomá a funkční provázanost mezi jednotlivými dílčími částmi (např.

integrace opatření pro nemotorovou dopravu do nově budovaných a modernizovaných uličních prostor, ale i

jako součást významných dopravních staveb vázaných na síť TEN-T). Důležitou součástí fungujícího a

udržitelného systému jsou i ekologické dopravní prostředky a související infrastruktura pro jejich provoz

(modernizace vozového parku hromadné dopravy, výstavba a modernizace železniční a trolejbusové trakce,

moderní zázemí pro vozidla hromadné dopravy, budování nabíjecích a dobíjecích stanic pro vozidla

s alternativním pohonem atd.).

Realizace opatření přispěje k udržitelnému rozvoji funkčního dopravního systému, který má zásadní význam i

pro rozvoj společenský a ekonomický a pozitivní vliv zejména na životní prostředí a mobilitu lidských zdrojů.



NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PŮVODNÍ STROM
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ÚPRAVY NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGIE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
NOVÝ STROM
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KOINCIDENČNÍ MATICE PRO OBLAST 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

34

Energetika Odpadové hospodářství Adaptační opatření
Revitalizace 
VP a sídelní 

zeleně
Kanalizace a vodovody

Energeticky 
úsporné 
veřejné 

budovy a 
OZE

Energetika a 
páteřní 

energetická 
infrastruktura

Materiálové 
a energetické 

využití 
odpadů

Prevence 
vzniku 

odpadů

Adaptační 
opatření v 

krajině

Adaptační 
opatření v 

sídlech

Komplexní 
revitalizace 
veřejných 

prostranství

Kanalizace a 
ČOV

Vodovody

Opatření O 2.1.1 O 2.1.2 O 2.2.1 O 2.2.2 O 2.3.1 O 2.3.2 O 2.4.1 O 2.5.1 O 2.5.2

Energetika

Energeticky úsporné 
veřejné budovy a 

OZE
O 2.1.1 xx 0 0 0 x 0 0 0

Energetika a páteřní 
energetická 

infrastruktura
O 2.1.2 xx x 0 0 0 0 0 0

Odpadové 
hospodářství

Materiálové a 
energetické využití 

odpadů
O 2.2.1 0 x xx 0 0 0 x 0

Prevence vzniku 
odpadů

O 2.2.2 0 0 xx 0 0 0 0 0

Adaptační opatření

Adaptační opatření v 
krajině

O 2.3.1 0 0 0 0 xx 0 x 0

Adaptační opatření v 
sídlech

O 2.3.2 x 0 0 0 xx xx x 0

Revitalizace VP a 
sídelní zeleně

Komplexní 
revitalizace 
veřejných 

prostranství

O 2.4.1 0 0 0 0 0 xx xx 0

Kanalizace a 
vodovody

Kanalizace a ČOV O 2.5.1 0 0 x 0 x x xx xx

Vodovody O 2.5.2 0 0 0 0 0 0 0 xx
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SC 2 Životní prostředí

Vzhledem k značné různorodosti opatření ve SC 2 existují velmi silné vazby v zásadě pouze mezi opatřeními v rámci jednotlivých
specifických cílů. Pro dosažení kýžených synergických efektů s pozitivním dopadem na celé území aglomerace je však důležitá
postupná realizace všech navržených opatření.

„Adaptační opatření v krajině“ (2.3.1) mají zásadní vazbu na „Adaptační opatření v sídlech“ (2.3.2). Adaptační opatření v sídlech také
úzce souvisí s opatřením 2.4.1 „Komplexní revitalizace veřejných prostranství“. Přírodě blízká modrozelená opatření mají ve veřejných
prostranstvích v intravilánu zásadní význam, jelikož významně přispívají k ochlazení povrchu a zadržování vody v území a zároveň
zmírňují projevy tepelných ostrovů. Realizace adaptačních opatření v krajině a intravilánu umožní retenci vody v krajině a zmírní
projevy sucha související převážně s rychlým odtokem srážkových vod z území. Adaptační opatření v sídlech a revitalizace veřejných
prostranství se také silně vážou na opatření „Kanalizace a ČOV“ (2.5.1). Eliminace nepropustných povrchů na veřejných prostranstvích
zabraňujících vsaku dešťové vody a výsadba sídelní zeleně pomůže zmírnit problém nedostatku spodních vod. Zadržení dešťové vody v
místě dopadu dále odlehčí kanalizační síti např. při přívalových deštích.

Zásadní a vzájemně se podmiňující je i vzájemná intenzita vazeb mezi opatřeními 2.2.1. „Materiálové a energetické využití odpadů“ a
2.2.2. „Prevence vzniku odpadů“. Materiálové využití odpadů představuje jedno z klíčových inovativních řešení, díky kterému je možno
přeměnit odpad na druhotné suroviny nebo energii, čímž dochází k snižování množství odpadů ukládaného na skládkách.

Důležitým aglomeračním tématem je také efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), které spočívá v šetrném přístupu k
životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti budov (opatření 2.1.1.). K ochlazování, snížení energetické náročnosti a
celkovému zhodnocení budov z hlediska mikroklimatu přispívají také adaptační opatření v sídlech (2.3.2) např. v podobě výsadby
sídelní zeleně v okolí veřejných budov. K úsporám energie a zajištění dostatečného množství dodávek energií přispěje také obnova
páteřní energetické infrastruktury (opatření 2.1.2.).

V rámci udržování kvality pitné vody a zajištění dostatečného zásobování a čistění napříč Hradecko-pardubickou aglomerací je také
významná vazba mezi opatřeními 2.5.1. „Kanalizace a ČOV“ a 2.5.2 „Vodovody“. Silná vazba se objevuje také mezi opatřením 2.5.1
„Kanalizace a ČOV“ a 2.2.1 „Materiálové a energetické využití odpadů“ kdy dochází k materiálovému využívání čistírenských a
odpadních kalů z čističek odpadních vod.

Realizace jednotlivých opatření přispěje k trvale udržitelnému rozvoji, který zachová rozmanitost přírody a přirozené funkce
ekosystémů a umožní ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů.
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NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE V SOCIÁLNÍ OBLASTI – STROM 



PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KOINCIDENČNÍ MATICE PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

37

Sociální služby a infrastruktura Dostupnost bydlení Podmínky pro zdraví

Investice do 
infrastruktury 

a vybavení 
sociálních 

služeb

Stabilizace, 
zvyšování 
kvality a 
rozvoj 

lidských 
zdrojů v 

sociálních 
službách

Rozvoj 
průřezových 
a návazných 

aktivit v 
sociálních 
službách

Rozvoj 
dostupného 

bydlení v 
obcích dle 

potřeb 
jednotlivých 

cílových 
skupin

Podpora a 
rozvoj 

sociálních a 
dalších 
služeb 

navázaných 
na sociální 

bydlení

Investice do 
infrastruktury 

a vybavení 
vybraných 

zdravotních 
služeb

Stabilizace, 
zvyšování 
kvality a 
rozvoj 

lidských 
zdrojů ve 

zdravotnictví

Podpora 
provázanosti 
zdravotní a 

sociální péče

Podpora 
zdraví a 
sportu 
včetně 

pohybových 
aktivit

Opatření O 3.1.1 O 3.1.2 O 3.1.3 O 3.2.1 O 3.2.2 O 3.3.1 O 3.3.2 O 3.3.3 O 3.3.4

Sociální 
služby a 

infrastruktura

Investice do infrastruktury a 
vybavení sociálních služeb

O 3.1.1 xx xx xx xx x x xx x

Stabilizace, zvyšování kvality a 
rozvoj lidských zdrojů v 

sociálních službách
O 3.1.2 xx xx xx xx xx xx xx 0

Rozvoj průřezových a 
návazných aktivit v sociálních 

službách
O 3.1.3 xx xx xx xx x x xx x

Dostupnost 
bydlení 

Rozvoj dostupného bydlení v 
obcích dle potřeb jednotlivých 

cílových skupin
O 3.2.1 xx xx xx xx 0 x x x

Podpora a rozvoj sociálních a 
dalších služeb navázaných na 

sociální bydlení
O 3.2.2 xx xx xx xx x x xx x

Podmínky pro 
zdraví

Investice do infrastruktury a 
vybavení vybraných 
zdravotních služeb

O 3.3.1 x xx x 0 x xx xx 0

Stabilizace, zvyšování kvality a 
rozvoj lidských zdrojů ve 

zdravotnictví
O 3.3.2 x xx x x x xx xx 0

Podpora provázanosti 
zdravotní a sociální péče

O 3.3.3 xx xx xx x xx xx xx 0

Podpora zdraví a sportu 
včetně pohybových aktivit

O 3.3.4 x 0 x x x 0 0 0



38

SC 3 Sociální oblast 

Strategický cíl 3 zahrnuje širší škálu aktivit, konkrétně sociální služby, problematiku bydlení a

podmínky pro zdraví, mezi jejichž opatřeními lze identifikovat vazby různé intenzity. Nesporná je

zejména provazba mezi sociální oblastí a zdravotnictvím, jejichž návaznosti a spolupráci mají

navrhovaná opatření dále posilovat.

Základním opěrným bodem je opatření směřující do investic do infrastruktury a vybavení sociálních

služeb, které má zásadní, popř. silné vazby na všechna navrhovaná opatření. Nejsilnější vazby lze

identifikovat v rámci specifického cíle 3.1 „Sociální služby a infrastruktura“, který zahrnuje také oblast

lidských zdrojů a návazných aktivit v sociálních službách. S investicemi do sociálních služeb souvisí

také zajištění dostupnosti bydlení (vč. sociálního), zdravotnických služeb, a to včetně podpory zdraví a

sportu, které v širším kontextu slouží mj. jako prevence sociálně patologických jevů. Na investice do

infrastruktury navazuje také rozvoj lidských zdrojů, a to jak v sociální, tak zdravotnické oblasti.

Zásadní vazby se projevují také na úrovni specifického cíle 3.2 „Dostupnost bydlení“, jenž zahrnuje jak

investice do infrastruktury, tak sociální a další služby navázané na sociální bydlení. Opatření 3.2.2

„Podpora a rozvoj sociálních a dalších služeb navázaných na sociální bydlení“ má silnou souvislost

také s oblastí zdravotnictví, a to zejména ve smyslu rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví a

zvyšování jeho kvality a podpory včetně odpovídající provázanosti zdravotní a sociální péče. Zásadní

je pak také provázanost opatření 3.3.1 a 3.3.2 směřující k investicím do rozvoje infrastruktury a

lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví.
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NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE V OBLASTI PODNIKÁNÍ, VAVAI, DIGITALIZACE 
PŮVODNÍ STROM
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NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE V OBLASTI PODNIKÁNÍ, VaVaI, DIGITALIZACE 
NOVÝ STROM



PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KOINCIDENČNÍ MATICE PRO OBLAST PODNIKÁNÍ, 
VaVaI A DIGITALIZACE

41

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
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SC 4 Podnikání, VaVaI, digitalizace

Strategický cíl 4 zahrnuje podporu podnikavosti (tedy zejména vznik a rozvoj malých a

středních podniků), podporu výzkumu, vývoje a inovací a spolupráce v rámci triple helix a

zároveň i digitalizaci veřejné správy jako jeden z důležitých kroků k usnadnění podnikání.

Jednotlivé specifické cíle představují ucelený systém podpory znalostní ekonomiky

v aglomeraci. Vzájemná vazba mezi jednotlivými cíli je velmi silná a často je jejich realizace

podmíněna aktivitami v rámci jiných opatření strategického cíle. Jako klíčové opatření se jeví

4.2.1. „Infrastruktura pro výzkum a vývoj, vznik a rozvoj inovačních center a VTP“, která logicky

bezprostředně významně ovlivňuje specifický cíl 4.2. „Podpora VaVaI“ a zároveň podpoří

dosažení cíle 4.1. „Rozvoj podnikání“. Současně platí, že digitalizace veřejné správy, tedy plnění

cíle 4.3., může značně pomoci naplnění tohoto opatření. Opatření 4.2.2. „Podpora zavádění

inovací ve firmách“ je na druhou stranu nejvíce závislé na plnění dalších dílčích opatření, zde

konkrétně všechna další opatření ve specifickém cíli 4.2. stejně jako opatření z cíle 4.1. Velmi

zjednodušeně můžeme v definovaných cílech a opatřeních sledovat jednotící linku vedoucí od

podpory infrastruktury (ať už pro podnikání nebo VaVaI) a dalších služeb veřejné správy (e-

government) přes rozvoj lidských zdrojů po kýžený ultimátní cíl, kterým je znalostní

ekonomika, reprezentovaná zde rozvojem inovací ve firmách a transferem technologií

z výzkumu do komerční praxe.
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ÚPRAVY NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGIE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KOINCIDENČNÍ MATICE PRO OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ
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Mateřské školy Základní školy
Zájmové a 
neformální 
vzdělávání

Střední školy a VOŠ

Navyšování 
kapacit

Vzdělávací 
infrastruktura 

a zázemí

Kvalita 
vzdělávání

Vzdělávací 
infrastruktura 

a zázemí

Školní 
poradenská 
pracoviště

Kvalita 
vzdělávání

Vzdělávací 
infrastruktura

Vzdělávací 
infrastruktura 

a zázemí

Školní 
poradenská 
pracoviště

Kvalita 
vzdělávání

Opatření O 5.1.1 O 5.1.2 O 5.1.3 O 5.2.1 O 5.2.2 O 5.2.3 O 5.3.1 O 5.4.1 O 5.4.2 O 5.4.3

Mateřské 
školy

Navyšování 
kapacit

O 5.1.1 xx xx x x x x 0 0 0

Vzdělávací 
infrastruktura 

a zázemí
O 5.1.2 xx xx x x x x 0 0 0

Kvalita 
vzdělávání

O 5.1.3 xx xx x x x x 0 0 0

Základní školy

Vzdělávací 
infrastruktura 

a zázemí
O 5.2.1 x x x xx xx xx xx x xx

Školní 
poradenská 
pracoviště

O 5.2.2 x x x xx xx xx xx xx xx

Kvalita 
vzdělávání

O 5.2.3 x x x xx xx x xx x x

Zájmové a 
neformální 
vzdělávání

Vzdělávací 
infrastruktura

O 5.3.1 x x x xx xx x xx xx x

Střední školy 
a VOŠ

Vzdělávací 
infrastruktura 

a zázemí
O 5.4.1 0 0 0 xx xx xx xx xx xx

Školní 
poradenská 
pracoviště

O 5.4.2 0 0 0 x xx x xx xx xx

Kvalita 
vzdělávání

O 5.4.3 0 0 0 xx xx x x xx xx
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SC 5 Vzdělávání

Strategický cíl Vzdělávání prochází napříč předškolním, primárním a sekundárním vzděláváním, které

doplňuje zájmové a neformální vzdělávání. Ačkoliv na sebe jednotlivé cíle, resp. opatření navazují, lze

jejich vzájemné vazby sledovat na úrovni od nulových (mezi specifickými cíli 5.1 „Mateřské školy“ a

5.2 „Střední školy“) přes silné až po zásadní, a to nejen na úrovni jednotlivých specifických cílů, ale

rovněž opatření.

Opatření týkající se mateřských škol (navyšování kapacit, vzdělávací infrastruktura a zázemí, kvalita

vzdělávání) mají přirozeně nejsilnější vazby na infrastrukturu základních škol. Odpovídající kapacity a

kvalita předškolního vzdělávání umožní nejen zahájení počátečního vzdělávání v místě bydliště, ale

rovněž plynulý přechod do základní školy (existuje-li v daném místě). Navíc podpora inovativních

metod vzdělávání či zajištění odpovídajících odborných kapacit sehrávají silnou roli při volbě, do jaké

základní školy dítě po dokončení mateřské školy umístit. Specifický cíl 5.4 „Střední školy a VOŠ“

navazuje na aktivity základních škol a naopak. Tyto vazby lze označit za silné až zásadní, a to

z důvodu možné motivace žáků na základních školách ke studium na vybrané střední škole. Pro volbu

dalšího studia a budoucího zaměstnání hraje důležitou roli nejen odpovídající materiální zázemí a

technické vybavení, ale také způsoby výuky. Zde je klíčový také rozvoj opatření 5.2.2 „Školní

poradenská pracoviště“, jež mají bezesporu vazby také na opatření 5.4.2, tj. stejná pracoviště na

úrovni sekundárního vzdělávání. Zastřešující prvek v oblasti vzdělávání pak představuje zájmové a

neformální vzdělávání, které prochází všemi úrovněmi počátečního vzdělávání.



NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE V OBLASTI KULTURY A CR - PŮVODNÍ
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ÚPRAVY NÁVRHOVÉ ČÁSTI STRATEGIE V OBLASTI KULTURY A CR
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU KOINCIDENČNÍ MATICE PRO OBLAST KULTURY A CR
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Památky
Paměťové instituce - muzea, galerie, 

knihovny a archivy

Infrastruktura CR ve 
vazbě na památky a 

atraktivity v aglomeraci

Kulturní a kreativní 
odvětví

Spolupráce

Technický 
stav 

kulturního 
dědictví

Nabídka a 
kvalita 

produktů, 
služeb

Technický 
stav 

paměťových 
institucí

Kvalita 
odborné 

infrastruktury

Nabídka a 
kvalita 

produktů 
a služeb

Nabídka 
doprovodné a 

veřejné 
infrastruktury 

CR včetně 
moderních 
technologií

Kvalita 
služeb TIC

Rozvoj 
kreativních 

odvětví
Vzdělávání

Spolupráce, 
marketing

Opatření O 6.1.1 O 6.1.2 O 6.2.1 O 6.2.2 O 6.2.3 O 6.3.1 O 6.3.2 O 6.4.1 O 6.4.2 O 6.5.1

Památky

Technický stav 
kulturního dědictví

O 6.1.1 xx x x x xx 0 x x x

Nabídka a kvalita 
produktů, služeb

O 6.1.2 xx x xx x xx x x x xx

Paměťové instituce 
- muzea, galerie, 

knihovny a archivy

Technický stav 
paměťových institucí

O 6.2.1 x x xx xx xx 0 x x x

Kvalita odborné 
infrastruktury

O 6.2.2 x xx xx xx X 0 xx xx x

Nabídka a kvalita 
produktů a služeb

O 6.2.3 x x xx xx xx x xx xx xx

Infrastruktura CR 
ve vazbě na 
památky a 

atraktivity v 
aglomeraci

Nabídka doprovodné 
a veřejné 

infrastuktury CR 
včetně moderních 

technologií

O 6.3.1 xx xx xx x xx xx xx x x

Kvalita služeb TIC O 6.3.2 0 x 0 0 x xx x x xx

Kulturní a kreativní 
odvětví

Rozvoj kreativních 
odvětví

O 6.4.1 x x x xx xx xx x xx xx

Vzdělávání O 6.4.2 x x x xx xx x x xx xx

Spolupráce
Spolupráce, 
marketing

O 6.5.1 x xx x x xx x xx xx xx
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SC 6 Kultura a cestovní ruch

Vazby mezi tématy v oblasti kultury a cestovního ruchu můžeme ve většině případů označit za
silné až zásadní. Jednotlivá opatření spolu vzájemně souvisejí a současně se doplňují.
Nejsilnější návaznosti však lze spatřovat zejména na úrovni jednotlivých specifických cílů.
Silné vazby lze identifikovat zejména mezi specifickými cíli 6.1 „Památky“, 6.2 „Paměťové
instituce“, 6.4 „Kulturní a kreativní odvětví“ a 6.5 „Spolupráce“, a to v návaznosti na památky a
atraktivity v aglomeraci. Odpovídající technický stav památkových objektů a paměťových
institucí, včetně související nabídky produktů a služeb, přímo souvisí s infrastrukturou CR, a to
mj. ve smyslu podpory zavádění moderních technologií. Na tyto aktivity přímo navazuje
možnost rozvoje spolupráce napříč Hradecko-pardubickou aglomerací s cílem zvýšení její
návštěvnosti, a to nejen prostřednictvím zavádění nových produktů turismu, ale rovněž
podpory společné propagace regionu v rámci marketingových aktivit. Nedílnou součástí této
oblasti je také rozvoj kulturních a kreativních odvětví s cílem využít jejich potenciálu
v souvislosti s rozvojem vzdělávání. Stejně tak zajištění kvalitní infrastruktury, včetně produktů
a služeb památek a paměťových institucí, významně přispívá k rozvoji kulturních a kreativních
odvětví. Cílená podpora a rozvoj kreativních průmyslů v aglomeraci mohou zásadně ovlivnit a
zvýšit atraktivitu jak památek a paměťových institucí, tak i dalších cílů cestovního ruchu.



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+



OBECNÉ NAŘÍZENÍ: KLÍČOVÉ PRIORITY ČR

• výše dotace 85 % (u školství + 5 % ze SR, u VŠ 10 %)

• pravidlo n + 3

• tlak ŘO na připravenost projektů

• intenzivní komunikace nositele ITI s ŘO (výše alokace,
představení projektů, nastavení metodiky IN)

• zařazení projektu do programového rámce Strategie = stop
pro individuální výzvy

• bližší informace k podporovaným aktivitám: viz podklady z
jednání pracovních skupin

http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=pracovni-skupiny-2021-2027


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

• v 10/2021 by měl být operační program schválen vládou → jednání
projektových týmů pro jednotlivé aktivity → příprava výzev, specifických pravidel
pro žadatele a příjemce (např. způsobilé a nezpůsobilé výdaje)

• dne 20. 8. 2021 zveřejněna nová verze PD IROP – k dispozici zde

• spíše drobné úpravy, zpřesnění; podrobnosti viz prezentace z tematických PS

• 1. individuální výzvy: předpoklad 1. čtvrtletí 2022

• opakovaná výzva, aby žadatelé své projektové záměry konzultovali

• nutné zpřesňování projektových záměrů před výběrem strategických
projektů

• osobní jednání

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/nova-verze-pd-irop-2021-2027


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Aktivita Návrh alokace Semafor

eGovernment 8 897 424 

eHealth 3 558 970 

Kybernetická bezpečnost 5 338 454 

Nízko/bez emisní vozidla kolejová 26 905 811 

Nízko/bez emisní vozidla ostatní 181 667 210 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 103 699 478 

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 42 040 329 

Telematika pro veřejnou dopravu 58 856 461 

Multimodální osobní doprava 100 748 992 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 64 461 838 

Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí 324 253 742 

Mateřské školy 148 637 823 ?

Základní školy 289 392 722 ?

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 29 256 215 

Sociální bydlení 52 312 267 

Infrastruktura sociálních služeb 133 580 140 

Revitalizace a vybavení pro činnost památek 168 435 180 

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení knihoven 53 063 713 

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení muzeí 66 329 641 

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 39 797 785 

Celkem 1 901 234 195 
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USNESENÍ ŘV ITI 57/4:
Řídicí výbor ITI apeluje na ŘO IROP a na Nositele ITI Hradecko-pardubické
aglomerace, aby byla umožněna větší flexibilita převodu prostředků mezi
aktivitami/specifickými cíli v rámci IROP tak, aby byla umožněna koncentrace
finančních prostředků do prioritních oblastí (projektů) Hradecko-pardubické
aglomerace.



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

• alokace nejsou finální

• demografická predikce MŠMT pro oblast kapacit MŠ

• výše % alokace ITI vs. individuální výzvy v aktivitě ZŠ

• jednání s ostatními aglomeracemi a metropolitními oblastmi, kt. spadají do 
kategorie „méně rozvinutých regionů“, o možné směně finančních 
prostředků v rámci aktivit

• téměř ve všech aktivitách evidujeme větší poptávku, než jsou očekávané 
dotační prostředky

• Tisková konference Kláry Dostálové k novému IROP 2021–2027 (21. září 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=DQPCcv9ewUA&t=1s


OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD)

• alokace pro ITI: 11 mld. Kč

• alokace pro HK-PA aglomeraci: cca 800 mil. Kč

• výzvy: předpoklad 2. pol. 2022

• stav připravenosti: soulad s územním plánem

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

• 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 0 mil. Kč

• SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility

• trakce, měnírny, zázemí pro drážní dopravu; absorpce 350 mil. Kč



OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

• návrh alokace pro každou aglomeraci – 175 mil. Kč
• jednání s MŽP o individuálním navýšení 
• trvají na velkých strategických projektech pro území a vysokém stupni 

připravenosti, min. na úrovni žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební 
povolení

• výzvy: předpoklad 2. polovina roku 2022
• priorita HK-PA aglomerace: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora 

přechodu k oběhovému hospodářství (nositel ITI nebude podporovat opatření k 
zvýšení energetické účinnosti veřejných budov)

• priorita MŽP: CEKVO (Centrum pro komplexní využití odpadu)

• zveřejněna nová verze PD OPŽP 2021+ platná od 3. 8. 2021
• dokument ke stažení zde
• drobné úpravy, doplnění základních podmínek podpory pro jednotlivé SC

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216


OP JAN AMOS KOMENSKÝ (OPJAK)

• předpokládaná alokace pro ITI: cca 1,3 2,5 mld. Kč CZV

• alokace pro HK-PA aglomeraci: cca 130 300 mil. Kč CZV

• výzvy: předpoklad 1. pol. 2023

• priorita: spolupráce VO s aplikační sférou

• soulad projektu s krajskou RIS 3 přílohou

• max. velikost projektu: 100 mil. Kč CZV

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

• dlouhodobá mezisektorová spolupráce (abkap 550 mil. Kč)



OP TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 
(OPTAK)

• předpokládaná alokace pro ITI: 1,6 mld. Kč v SC 1.1

• Alokace pro HK-PA aglomeraci: ?

• výzvy: předpoklad 2. pol. 2022

• priorita: posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií – Služby infrastruktury

• stav připravenosti: důležitý pro rezervaci alokace, důraz na prioritizaci a
připravenost projektů (ne vize)

• SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií (abkap: 450 mil. Kč)

• SC 2.1: Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (abkap:
10 mil. Kč)

• SC 2.1: Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a vytváření
pracovních míst v MSP, mimo jiné pomocí produktivních investic (abkap: 40 mil. Kč)

• využití tzv. kombinovaných výzev mimo SC 1.1 (Služby infrastruktury)



SCHVÁLENÉ DOKUMENTY

• EU LEGISLATIVA, schválená 24. 6. 2021
o Obecné nařízení 1060/2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
o Nařízení o ERDF 1058/2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R1058
o Nařízení k Evropské územní spolupráci (Interreg 1059/2021): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1059
o Nařízení k ESF 1057/2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
o Nařízení k JTF: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1056

• novela Zákona o regionální podpoře 248/2000, schválená 17. 6. 2021

o https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

• Díky schválení výše uvedených dokumentů byla vládou ČR dne 27.9.2021 schválena Dohoda o
partnerství: zde

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1056
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx
https://dotaceeu.cz/getmedia/86c91733-47df-43fa-9101-bfc0f7532fdc/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027_WEB_schvalena_vladou_zari-2021.pdf.aspx?ext=.pdf


DOTAČNÍ ZDROJE MIMO ITI
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• dokument ke stažení zde
• alokace cca 191 mld. Kč (179 mld. RRF, 12 mld. národní

zdroje)

• schváleno Radou EU v září 2021

• první výzvy plánovány v listopadu 2021

• do konce roku 2022 by mělo být zazávazkováno 70 %
alokace

• probíhá příprava pravidel pro jednotlivé komponenty

https://www.planobnovycr.cz/o-planu
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• komponenty relevantní pro oblast dopravy:
• 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava

• alokace: 24 mld. Kč bez DPH,

• Bezpečnost sil. a žel. dopravy (4,77 mld. Kč) - žel. přejezdy, mosty, tunely, cyklostezky,
chodníky a bezbariérové trasy, podporované subjekty: SFDI (příspěvky pro kraje a
obce)

• 2.4. Rozvoj čisté mobility

• alokace: 4,884 mld. Kč bez DPH

• Budování infrastruktury (budování infrastruktury pro veřejnou dopravu pouze Praha)

• Podpora nákupu vozidel

• podpora nákupu vozidel (el, H2) a neveřejné dobíjecí infrastruktury pro obce,
kraje, státní správu, svazky obcí, státní příspěvkové organizace, příspěvkové
organizace územních samosprávných celků, veřejné výzkumné instituce a další

• bateriové trolejbusy a nízkopodlažní tramvaje pro veřejnou hromadnou

dopravu jen v Praze
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• komponenty relevantní pro oblast životního prostředí:

• 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru 
• alokace: 8,265 mld. Kč bez DPH, financování přípravné fáze projektů
• Zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení
• Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů

• 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu 
• alokace: 14,576 mld. Kč bez DPH
• Protipovodňová opatření
• Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
• Závlahy; Provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek

• 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda
• alokace: 4,404 mld. Kč bez DPH
• Budování recyklační infrastruktury – převážně zapracování kompostu
• Budování odpadové – Energetické infrastruktury pro nakládání s vybranými druhy odpadů

• 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží 
• alokace: 3,332 mld. Kč bez DPH
• Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů
• Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití
• revitalizace ploch, na kterých se budou vysazovat trávníky, příp. sázet stromy a současně budou

renovovány využitelné budovy
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• komponenty relevantní pro oblast vzdělávání:

• 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
• alokace: 4,857 mld. Kč bez DPH
• Reforma kurikula a posílení IT vzdělávání (ZŠ, SŠ)
• Implementace revidovaného kurikula a rámce DigCompEdu
• Vybavení škol digitálními technologiemi

• 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů
• alokace: 13,156 mld. Kč bez DPH
• Snížení nerovností ve vzdělávání
• Podpora škol (zaměřeno na pedagogy – kvalifikovaný, kompetentní sbor pro práci s

heterogenní skupinou)
• Doučování žáků škol

• 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
• alokace: 22,993 mld. Kč bez DPH
• Budování kapacit předškolních zařízení (jesle)
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• komponenta relevantní pro sociální oblast:

• 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
• alokace: 22,993 mld. Kč bez DPH
• Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

• nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb
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• komponenta relevantní pro podporu přípravy veřejných investic:

• 4.1. Systémová podpora veřejných investic:
• alokace: 2,471 mld. Kč bez DPH
• cílem komponenty je budování lidských kapacit a podpora metodické koordinace přípravy inovativní a

zelených SMART projektů
• Podpora přípravy projektů (chytré projekty podporující zelenou tranzici)

• příprava projektů – pro klasické výběrové řízení na dodavatele, formou Design and Build, příprava v
BIM (informační model budovy), příprava projektů PPP

• Analyticko-metodická opora a IT podpora reformy

• komponenta relevantní pro oblast kultury:

• 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
• alokace: 7,39 mld. Kč bez DPH z toho 1 940 mil. Kč bude hrazeno z národních zdrojů, zbývající část (5 450

mil. Kč) z RRF)
• Dlouhodobá obnova KKS

• rozvoj regionálních kulturních a kreativních center, lidského kapitálu (zavedení statusu umělce)
• Zvýšení odolnosti a udržitelnosti KKS

• digitalizace, pokročilé technologie v KKS
• Rozvoj KKO

• reforma Státního fondu kinematografie, zavedení nástroje kreativních voucherů pro malé a střední
podniky, podpora aplikovaného výzkumu v oblasti sociálních, humanitních a uměleckých věd
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• komponenta relevantní pro oblast výzkumu a vývoje:

• 5.2: Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové
• alokace: 8,2 mld. Kč

• cíl: zvýšení inovační výkonnosti podniků a zkvalitnění spolupráce v rámci
inovačního ekosystému ČR

• dílčí programy: TREND, DOPRAVA 2020+, Prostředí pro život, The Country for
the Future (zavádění inovací MSP do praxe



MODERNIZAČNÍ FOND

• nástroj na podporu investic do modernizace energetických systémů a zlepšování energetické 
účinnosti v některých členských státech v období 2021–2030, webové stránky zde

• prostředky mimo rozpočet EU, financování z dražeb emisních povolenek, implementuje SFŽP
• dokument schválený k 25. 1. 2021 k stažení zde
• celková odhadovaná alokace pro ČR: 154 mld. Kč
• od začátku roku vyhlášeno 7 výzev (teplárny, projekty FVE, zařízení v rámci EU ETS)
• výše dotace: dle režimu veřejné podpory (čl. GBER)

Vybraná témata:
• ENERGov: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (6,2 mld. Kč)

• podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a 
nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře

• KOMUENERG: Komunitní energetika (2,3 mld. Kč)
• podpora budování komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby

energie, výstavba komunitních elektráren, oprávnění žadatelé: energetické společenství
založené obcí

• LIGHTPUB: Modernizace soustav veřejného osvětlení (3,1 mld. Kč)
• podpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace

inteligentních a technologicky inovativních prvků – modernizace světelných zdrojů, optimalizace
řízení provozu veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2352
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DISKUZE



TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ

BUDE UPŘESNĚNO

Děkuji Vám za pozornost
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iti.hradec.pardubice.eu
ITI Hradecko-pardubické aglomerace

iti_hk_pce

http://www.iti.hradec.pardubice.eu/

