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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+

a. Analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území

b. Integrované řešení

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

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

• RETIA, a.s.

• Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK)
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBCKÉ AGLOMERACE
ZMĚNY V NOMINACI PS4

Univerzita Pardubice

Řádný člen: doc. Ing. Petr Doležel. Ph.D.

Zástupce člena: prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (Ing. Zdeněk Němec, PhD.)
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2. AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBCKÉ AGLOMERACE

• aktuálně probíhá finalizace koncepční části Strategie

• dílčí aktualizace analytické části

• analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území (viz dále)

• integrovaná řešení (viz dále)

• a další kapitoly

• předpoklad dokončení Strategie (vč. SEA) v 4–5/2022
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3. STRATEGIE 2021+
ANALÝZA PROBLÉMŮ, ROZVOJOVÝCH POTŘEB A POTENCIÁLU ÚZEMÍ

• Analýza dopracována nositelem na základě finálního znění MP INRAP.

• Nahrazuje dílčím způsobem SWOT analýzu (dle MP INRAP nepovinná část).

• Identifikace aktuálních problémů a rozvojových potřeb území při zohlednění
rozvojového potenciálu území → navazuje na zjištění z analytické části.

• Na identifikované potřeby reaguje nastavení Strategického rámce (opatření).

• Analýza se skládá ze seznamu konkrétních rozvojových potřeb území a jejich
krátkého popisu, jehož součástí je informace, v čem naplnění dané potřeby
přispěje k rozvoji území metropolitní oblasti či aglomerace.
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https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-vyuziti-integrovanych-nastroju


3. STRATEGIE 2021+: NÁVRH INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ V OBLASTI VaVaI
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Integrovaná územní strategie je realizována prostřednictvím integrovaných řešení, která jsou složena z jednoho či
více strategických projektů. Strategickými projekty rozumíme konkrétní projekty (financované jak z evropských
fondů, tak z jiných zdrojů), které vychází z analytické části. Jsou rozlišovány 3 typy projektů:
• Typ 1 Unikátní projekt - jedinečný/nezastupitelný projekt v území, který může být realizován v několika

etapách.
• Typ 2 Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo tématem -

jedná se o územně a/nebo tematicky provázané projekty, které mohou být financované z různých OP, v rámci
jednoho SC nebo různých SC jednoho OP nebo ze zdrojů mimo EU fondy. Základem integrovaného řešení
musí být minimálně 2 územně a/nebo tematicky provázané projekty. Projekty mohou být propojeny i skrze
stejnou specifickou cílovou skupinu. Projekt také může navazovat na projekt v různých stadiích implementace
v programovém období 2014+.

• Typ 3 Síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky a uvedený ve
strategii jako součást integrovaného řešení. Oproti tematicky zaměřeným strategickým projektům typu 2 je
rozdíl v tom, že u těchto integrovaných řešení nejsou v době tvorby integrované územní strategie
jednoznačně vydefinovány konkrétní síťové strategické projekty.

Strategický projekt, který je součástí definovaného opatření, odpovídá na rozvojové potřeby, a tyto potřeby jsou
zdůvodněné a verifikované hlavními závěry analýzy problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území. Ve
strategii bude stručně uveden vztah: samostatný strategický projekt (typ 1) – rozvojová potřeba – opatření
strategie. V případě strategického projektu typu 2 budou navíc uvedeny všechny související projekty a jejich
vzájemný vztah. V případě tzv. síťových projektů (typ 3) bude uveden vztah: síťový projekt – rozvojová potřeba –
opatření strategie.
Je ponecháno na zpracovateli integrované územní strategie, jakou formu vyjádření integrovanosti na úrovni
integrovaných řešení zvolí, zda slovní popis a/nebo grafické vyjádření. Cílem je poskytnout stručnou a
přehlednou informaci o vnitřní logice strategie s vazbou na projektovou úroveň.

V koncepční části strategie bude uveden prvotní indikativní seznam strategických projektů, případně typových
opatření, která budou později naplňována strategickými projekty. Minimální rozsah informací o strategickém
projektu uvedený v koncepční části strategie: název projektu/typové opatření; předpokládaný zdroj financování.



3. STRATEGIE 2021+
NÁVRH INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ V OBLASTI VaVaI
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• Podpora v OP JAK směřuje do navázání nových a prohloubení stávajících
partnerství výzkumných organizací a firem s cílem zejména posílit
aplikovatelnost výsledků VaVaI v praxi

• Podpora v OP TAK zaměřena na:
• podporu sdílené inovační infrastruktury (Krajské inovační centrum, P-PINK,

TC HK, Eko Faktor)
• projekty v aplikačních odvětvích na bázi spolupráce s univerzitami (CSG

Aerospace, ELDIS Pardubice, RETIA,…)



Výzkumné 
organizace 

KHK č. 
aglomerace

Inovační 
infrastruktura 

KHK č. 
aglomerace

Výzkumné 
organizace 

PCE č. 
aglomerace

Podnikatelské 
subjekty v KHK 
č. aglomerace

Inovační 
infrastruktura 

PCE č. 
aglomerace

Podnikatelské 
subjekty v PCE 
č. aglomerace
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3. STRATEGIE 2021+
INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI VaVaI
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Usnesení PS4 5/1: 
Pracovní skupina 4 (VŠ a podnikatelé) schvaluje předložený návrh
integrovaného řešení „VaVaI a podnikání“ a doporučuje nositeli ITI jeho
předložení na nejbližší jednání Řídicího výboru.



4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MPO (OP TAK)

• PD OP TAK schválen 4. 10. 2021 vládou, předpoklad schválení EK 5-6/2022

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

alokace), tj. 1,5 mld. Kč (při kurzu 24,5 Kč za 1 €)

• 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 (bez alokace ve Strategie, možná případná

bonifikace v rámci národních výzev)

• 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 → průběžně projednáván záměr KIC

➢ aktivita se očekává zejména ze strany potenciálních žadatelů, konzultace (ŘO,

API) doporučeny za účasti zástupce nositele ITI
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https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2021/10/Programovy-dokument-OP-TAK-_2021-2027_---verze-zari-2021.pdf
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4. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ŘO: MŠMT (OP JAK)

• nové webové stránky OP JAK zde, aktuální verze programového dokumentu zde

• PD OP JAK schválen vládou 4. 10. 2021, předpoklad schválení EK 5-6/2022

Předpokládané parametry výzvy DMS
• Podporované aktivity

o Společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxi
o Dlouhodobá účinná spolupráce na orientaci výzkumu realizovaného VO
o Vzájemná mobilita pracovníků mezi VO a podnikem, vč. zahraničních
o Pořízení nezbytného přístrojového vybavení → pravděpodobně zůstane podmínka max. 30 % CZV
o Související odborné vzdělávání

• Nebude podporováno:
o Nové stavby (způsobilé pouze výdaje na instalace zařízení)
o Aktivity spojené s dopracováním a uvedením produktu na trh vč. marketingových a tržních studií

• Příjemci VO, min. 1 partner → příjemci se sídlem i mimo území ITI, důležitý je dopad do území ITI
• Partnerství – velké podniky být mohou, pravděpodobně bude muset být min. 1 MSP
• Spolupráce nemusí být nová, může být i již existující (podmínka realizace nových aktivit) → podstatné je

správné natavení smluvního vztahu
• Nutný soulad s krajským RIS3 zaměřením
• 1 průběžná výzva vyhlášena cca 06/2023, otevřená 18 měsíců → nebude-li dohoda o rozdělení alokace

mezi ITI, budou projekty soutěžit
• Doba realizace min 3 roky, max 5 let → projekty ukončit do 31.12.2028
• CZV: min 30 mil. Kč, max 100 mil. Kč
• Monitorovací indikátory DMS v ITI

o Počet institucí ovlivněných intervencí
o Počet publikací v podpořených projektech
o Počet VP, kteří pracují v podpořeném výzkumném zařízení

➢ Konzultace přípravy záměrů je možná → ne každý projekt zvlášť, ale jednotlivé konkrétní dotazy k
projektovým záměrům (kontakt: Helena Bezuchová, helena.bezuchova@msmt.cz)

https://opjak.cz/
https://opjak.cz/dokumenty/
mailto:helena.bezuchova@msmt.cz


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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