
 

 

 

Zápis z 5. jednání PS 4 ITI 2021+ 
Datum: 14. 2. 2022 

Čas: 13:00 – 14:15 

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

Účastníci: Antropiusová Daniela, Ceplová Martina, Doležel Petr, Hanuš Josef, Hoffman Filip, Hubáček Martin, 
Kořínek Tomáš, Koprivňanský Jozef, Němec Zdeněk, Pourová Veronika, Srdínková Petra, Tureček Michal, 
Tušl Ondřej, Vlasák Tomáš, Zezulák Ondřej, Zoubková Barbora 

Hosté: Šmíd Michal, Luxová Hana, Florianová Veronika 

Přílohy: prezentace nositele, prezentace RETIA, a.s. (viz web ITI), integrované řešení v oblasti VaVaI a podnikání 

•  Uvítání, seznámení s programem – T. Vlasák 

1. Prezentace projektových záměrů 2021+ (OP TAK) 

RETIA, a.s: Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit – M. Šmíd  

- rozšíření VaV kapacit ve společnosti RETIA, a.s., včetně výstavby nové budovy v Pardubicích a pořízení jejího 

vybavení/HW/SW pro VaV → v nových prostorách bude RETIA vyvíjet radarové systémy, systémy velení a řízení, 

komunikační a záznamové systémy 

- nové projekty navážou na projekty zrealizované ve spolupráci s univerzitami v aglomeraci 

- prezentovány výstupy realizovaných projektů a komercializace výsledků 

- zpracována architektonická studie, nová budova na pozemcích vedle společnosti RETIA na Zeleném předměstí 

(Průmyslová zóna Pražská) → zahájeno zpracování PD 

- zahájení realizace projektu cca v lednu 2023 

- rozpočet 95 mil. Kč, CZV 84 mil. Kč 

- Vlasák: Jaký je vztah tohoto projektu k dříve prezentovanému R&D Centru Pardubice? 

o Šmíd: Dnes prezentovaný projekt reaguje na aktuální potřeby společnosti RETIA, R&D Centrum je samostatný 

projekt připravovaný v delším časovém horizontu zaměřený na širší rozsah aktivit. 

- Doležel: RETIA je významným partnerem UPA, která má potenciál dalšího zapojení do projektů aplikační sféry 

díky odborným znalostem, zkušenostem a zázemí. 

- Němec: Mimo prezentované lze zmínit i spolupráci UPA FEI s RETIÍ v právě realizovaném projektu POSITRANS 

(financován prostřednictvím ITI HK-PA z OP VVV). 

- více viz prezentace žadatele 

Pardubický podnikatelský inkubátor: Vybudování infrastruktury P-PINK – P. Srdínková, T. Vlasák 

- v současné době připravován projekt na rozšíření infrastruktury P-PINK na ulici Jana Palacha (přidělená dotace 

z OP PIK/ITI HK-PA) → tento projekt řeší aktuální minimální potřeby na poskytování služeb → ambicí je 

infrastrukturu P-PINK dále rozšířit a rozvíjet další služby a potenciál → projekt ve fázi vize, vznik pracovní skupiny 

(statutární město Pardubice, Pardubický kraj, P-PINK, CzechInvest), která řeší možnou náplň 

- Koprivňanský: Záměr již probírán na představenstvu KHK PK. Jaký je plán rozvoje P-PINK? Je řešen možný 

překryv aktivit s KHK PK, MAS či realizované CPD v areálu Automatických mlýnů? 

o Srdínková: Cílem je poskytovat komplexní služby na jednom místě (v nových prostorech by měl sídlit např. i 

CzechInvest) a s partnery se snažit o propojení aktivit, aby nebyly řešeny duplicitně. V rámci připrav jsme 

v kontaktu mj. se zástupci CPD, tak KHK PK. 

- více viz prezentace žadatele 

- Vlasák: Požádám o aktuální informace zástupce KHK k připravovanému inovačnímu centru, které bylo na jednom 

z předchozích jednání prezentováno. 

o Antropiusová: Předám aspoň dílčí informace, jelikož Jana Žaludová, která má projekt na starost, je nyní na 

jiném pracovním jednání. Inovační centrum by mělo mít zázemí v nové budově s odhadovaným rozpočtem 

260 mil. Kč, dalších 100 mil. zahrnuje vybavení a aktivity též za cca 100 mil. 

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


 

 

 

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

- změna nominace v PS4 – Univerzita Pardubice 

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

o Zástupce člena: prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (Ing. Zdeněk Němec, PhD.) 

3. Strategie 2021+: aktualizace návrhové části a koincidenční matice – T. Kořínek 
Aktualizace koncepční části 

- dle finální verze MP INRAP 

- dílčí aktualizace analytické části 

- analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území – nová kapitola 

- integrovaná řešení 

- a další kapitoly (např. implementační část) 

- předpoklad dokončení Strategie (vč. SEA) v 4–5/2022 

Analýza problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území 

- dle finální verze MP INRAP je povinnou součástí integrované strategie 

- hlavní zjištění z analytické části → identifikace aktuálních problémů a rozvojových potřeb území při zohlednění 

rozvojového potenciálu území → na identifikované potřeby reaguje nastavení Strategického rámce 

(opatření/aktivity) 

- 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 

- z předchozí verze Strategie byla odstraněna SWOT analýza (dle MP INRAP nepovinná část), která obsahovala řadu 

stejných informací, které jsou součástí analýzy problémů 

- více viz prezentace 

Návrh integrovaného řešení v oblasti VaVaI 

- předpoklad, že jedním z kritérií při výběru projektových záměrů do programového rámce bude, aby zařazený záměr 

byl součástí integrovaného řešení 

- představeny typy strategických projektů dle MP INRAP 

- při zpracování vycházeno z informací k z/realizovaným projektům v období 2014+ (žádosti o podporu, zprávy o 

realizaci) a z údajů z MS ITI HK-PA (Projekty 2021+) 

- více viz prezentace 

- Šmíd: Na slajdu 8 v prezentaci bych i v návaznosti na konzultaci se zástupci ŘO přesunul u podpory v OP TAK 

aktivity CSG AEROSPACE ze sdílené inovační infrastruktury do projektů v aplikačních odvětvích 

o Kořínek: V prezentaci bude změněno. 

- Tureček: V prezentovaném integrovaném řešení je mnoho projektů cílených na sdílenou otevřenou infrastrukturu? 

Diskutují spolu nositelé projektů náplň a aktivity, aby nebyly zbytné a duplicitní?  

o Zozulák: Jsme v kontaktu s P-PINK, na konkrétní odezvu k aktivitám KIC a možné spolupráci TC HK 

čekáme. 

o Antropiusová: Schůzka ohledně možné spolupráce by měla proběhnout příští středu. 

o Vlasák: V Pardubicích možné směřování aktivit do oblasti cirkulární ekonomiky (vazba např. na připravovaný 

projekt CEKVO). 

o Tušl: Počítáme se zapojením P-PINK do připravovaného Smart Akcelerátoru III. 

4. Informace z ŘO – T. Kořínek 
OP TAK 

- programový dokument OP TAK schválen 4. 10. 2021 vládou (odkaz zde), předpoklad schválení EK 5-6/2022 

- posílení kurzu Kč vůči € (24,5 Kč za 1 €) má za následek snížení alokace 

- doporučení ŘO a nositele průběžně konzultovat projektové záměry s API a s příslušnými garanty na straně ŘO → 

průběžně konzultován za účasti nositele projektový záměr KHK (KIC) 

- více viz prezentace 

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


 

 

 

OP JAK 

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

- prezentovány hlavní podpořitelné aktivity 

- příjemci VO, vždy min. 1 partner (velké podniky být mohou, pravděpodobně bude muset být min. 1 MSP) → 

příjemci se sídlem i mimo území ITI, důležitý je dopad do území ITI → spolupráce nemusí být nová, může být i již 

existující (podmínka realizace nových aktivit) 

- 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) 

- více viz prezentace 

- Potenciální žadatelé budou vyzváni k aktualizaci záměrů v MS ITI (Projekty 2021+) – mj. doplnění monitorovacích 

indikátorů (OP JAK i OP TAK) 

5. Závěr – T. Vlasák 

- O termínu a místě (formě) dalšího jednání budeme v dostatečném předstihu informovat. 

Příští jednání: termín a místo budou upřesněny 

Zapsali: Tomáš Kořínek, Tomáš Vlasák 

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

