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Zápis ze 6. jednání PS5 ITI: Horizontální  
Datum: 15. 09. 2022 

Čas: 13:00 – 15:00 

Téma: ITI 2021+ Místo: Turistické informační 
centrum Pardubice 

Účastníci: Burešová Irena, Hoffman Filip, Holingerová Eva, Chudomský David, Vít Karel 

 

Přílohy: prezentace F. Hoffmana 

  
1)    Přivítání, seznámení s programem – F. Hoffman 

 

2) Stav realizace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2014-2020 – F. Hoffman 

Stav k 31. 8. 2022 
- vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 563 348 511 Kč 
- Vyjádření ŘV ITI získalo 198 projektových záměrů v dotační částce 5 562 383 533 Kč 

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

o 128 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 186 
927 076 Kč 

- vyhlášeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 567 318 669 Kč 
- k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 158 projektů v celkové částce 3 976 979 681 Kč 

o 128 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory 
EU 3 186 927 076 Kč 

- 125 projektů za 3 159 216 726 Kč dotačních má vydaný právní akt 
- 89 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 1 283 108 682 Kč 
- 87 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 1 261 859 064 Kč 
- podrobnosti viz prezentace  

 

3) Vstupy MAS – příprava CLLD 2021+ 

- neproběhlo z důvodu nepřítomnosti zástupce MAS 

 

4) Příprava Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ - F. Hoffman 

- koncepční část Strategie zpracována 

- získání stanoviska SEA – 17. 8. 2022 

 → schválení v ŘV A – 8. 9. 2022 

 → schválení v ZmP – zastupitelstvu nositele ITI – 22. 9. 2022 

 → předložení Strategie do výzvy MMR 

- zpřesňování a zužování portfolia projektových záměrů v zásobníku nositele ITI 

 → komunikace se všemi žadateli, aktualizace projektových záměrů  

 → výběr strategických projektů, tvorba programových rámců: 10–11/2022 

 → schválení programových rámců v PS a ŘV A – 12/2022 

 → schválení programových rámců v ZmP – zastupitelstvu nositele ITI – 12/2022 

 → předložení programových rámců do výzev ŘO – 12/2022 

 → vyhlášení 1. aglomeračních výzev – 2/2023 
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- schválení koncepční části Strategie = začátek procesu výběru projektů, pro které bude 

rezervace prostředků z alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

→ bez schválení této části Strategie nelze vybrat konkrétní projekty a rezervovat pro ně finanční 

prostředky  

o podmínka podpořitelnosti projektu: zahrnutí do integrovaného řešení (IŘ) 
→ IŘ součástí koncepční části Strategie (aktuálně schvalovaného dokumentu) 

→ zařazení projektu do IŘ je jednou z podmínek podpořitelnosti, ALE neznamená, že projekt 

v IŘ bude z alokace ITI automaticky podpořen! 

 

- změny oproti zaslané verzi Strategie (viz prezentace) 

 

- rezervace prostředků pro projekty až v programových rámcích (neboli akčních plánech 

Strategie) 

→ schválení výběru projektů do programových rámců probíhá po schválení koncepční části Strategie 

dle kritérií Řídicího výboru aglomerace + dle specifik ve výzvě nositele ITI (např. max velikost dotační 

podpory, stav připravenosti) - tato sada kritérií byla schválena ŘV A dne 8. 9. 2022 

 

- vyhlášení tzv. výzev nositele ITI pro předkládání projektů do programových rámců (10–11/2022)  

o programové rámce budou např. pro IROP sestaveny na 100 % rezervace alokace pro jednotlivé 

aktivity 

o budou v nich adresně uvedeny projekty, které mají rezervované prostředky z ITI → projekt 

v programovém rámci = má rezervaci prostředků (x projekt v IŘ rezervaci nemá jistou) 

 
- sběr projektových záměrů je aktuálně uzavřen  

o = nositel ITI pro výběr projektů do programových rámců pracuje pouze s projekty 

předkládanými od r. 2019, které jsou zahrnuty v integrovaném řešení  

o nové projekty mohou být zařazeny do Strategie v průběhu programového období za 

předpokladu uvolnění finančních prostředků  

 

- ! předložení projektu do ITI = stop pro individuální výzvy – viz kritéria hodnocení projektů 

 

- Důsledky případného neschválení Strategie Zastupitelstvem města Pardubice  

o zpoždění vyhlášení výzev/čerpání financí prostřednictví nástroje ITI pro všechny 

žadatele v území Hradecko-pardubické aglomerace nejméně o půl roku - upozornění: 

v některých oblastech žadatelé mohou čerpat finance na projekty pouze prostřednictvím ITI, 

v individuálních výzvách to nebude možné / patrně nezbyde alokace (např. MŠ) 

o způsobení velkých problémů žadatelům v území, kteří již realizují projekty / mají vydané 

stavební povolení a pouze čekají na vyhlášení výzvy a vydání kladného stanoviska ŘV A 

o riziko odebrání alokace pro naši aglomeraci v klíčovém programu IROP, a to z důvodu 

neplnění finančních milníků 

o povinné milníky čerpání rezervovaných prostředků:  

▪ 2025 – 17,08 % 

▪ 2026 – 34,44 % 

▪ 2027 – 52,08 % 

▪ 2028 – 70,00 % 

▪ 2029 – 100 %  
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- Alokace pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ - viz prezentace 

 

- Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ 

- struktura koncepční části Strategie – viz prezentace 

- struktura návrhové části Strategie – viz prezentace 

- celá koncepční část Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ je dostupná na webových 

stránkách nositele ITI 

 

- Kritéria ŘV A pro výběr do seznamu strategických projektů v programovém rámci 

o Strategický projekt je podán v předepsané formě 

o Strategický projekt je součástí alespoň jednoho integrovaného řešení v rámci koncepční části 

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ 

o Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu 

o Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy k předkládání 

programových rámců 

o Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické 

aglomerace 2021+ 

o Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele 

k předkládání projektových záměrů do programových rámců nebo vyšším 

o Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické 

aglomerace 2021+ 

o Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele tvoří přílohu 

strategického projektu. V případě, kdy je žadatelem: 

- Obec, kraj, příspěvková organizace obce / kraje: dokladem je usnesení rady nebo 

zastupitelstva 

- Církev / církevní organizace: dokladem je rozhodnutí zřizovatele nebo statutárního 

orgánu žadatele 

- Obchodní korporace, nestátní nezisková organizace, univerzita, soukromá škola, svazek 

obcí a další výše neuvedení: dokladem je rozhodnutí statutárního orgánu žadatele 

o Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR tvoří 

přílohu strategického projektu (v případě projektu v IROP) 

o Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování programového rámce 

(tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k předkládání projektových záměrů 

do programových rámců po jejich schválení ze strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení 

nebo výběru projektu v individuální výzvě ŘO 

 
5) Příprava programového období 2021+ - F. Hoffman 

Integrovaný regionální program (IROP) 

- 1. 7. 2022 IROP schválen EK → 12. 7. 2022 1. Monitorovací výbor IROP  

→ schválení hodnotících kritérií (kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, specifická 

kritéria pro jednotlivé aktivity) 

→ součástí podkladů také harmonogram výzev – POZOR: výzvy ITI nejsou pro naši 

aglomeraci do schválení Strategie (v ŘV A, ZmP, MMR-OSA; programových rámců dle 

příslušných ŘO) relevantní 

https://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2022-08-15/strategie_komplet_20220815.pdf
https://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2022-08-15/strategie_komplet_20220815.pdf
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→ výstupy dostupné zde 

- postupně vyhlašovány individuální výzvy (např. knihovny, MŠ) – více informací zde  

- Sociální služby: prověření absorpční kapacity v sociální oblasti (aktivita infrastruktura sociálních služeb), 

a to v návaznosti na změnu podmínek podpořitelnosti těchto projektů z IROP  

- došlo k dohodě s IROP ohledně minimálních hodnot indikátorů, které musí jednotlivé MO/A plnit 

- opakovaná výzva, aby žadatelé své projektové záměry konzultovali s CRR 

o nutné zpřesňování projektových záměrů před výběrem strategických projektů 

o doporučení nositele ITI: osobní jednání  

 
- kontaktní osoby na CRR:  

o doprava: Aneta Machačná (Pce), Michaela Brožová (HK) 

o vzdělávání: Petra Havranová (Pce), Lenka Šmejdířová (HK) 

o veřejná prostranství: Lenka Macková (Pce), Gabriela Chybová (HK); konzultace zelených 

kritérií – Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)  

o kultura: Blanka Hronovská (HK) 

o sociální oblast: Simona Lišková (CRR České Budějovice, pro projekty z území Pk), Ilona 

Turinská (CRR Vysočina, pro projekty z území KHK)  

o kontaktní osoby na CRR:  

o doprava: Aneta Machačná (Pce), Michaela Brožová (HK) 

o vzdělávání: Petra Havranová (Pce), Lenka Šmejdířová (HK) 

o veřejná prostranství: Lenka Macková (Pce), Gabriela Chybová (HK); konzultace zelených 

kritérií – Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)  

o kultura: Blanka Hronovská (HK) 

o sociální oblast: Simona Lišková (CRR České Budějovice, pro projekty z území Pk), Ilona 

Turinská (CRR Vysočina, pro projekty z území KHK)  

o CRR Pardubice 

o CRR Hradec Králové 

o CRR Vysočina   

o CRR České Budějovice  

 
- Alokace IROP dle aktivit – viz prezentace 

Program Doprava (OPD) 
- alokace pro ITI: 20,8 mld. Kč 

- 17. 6. 2022 schválila Komora statutárních měst návrh rozdělení alokace mezi aglomerace 

o → HK-PA 400 mil. Kč 
- výzvy: předpoklad 1Q/2023 

- priorita: nová infrastruktura, ale i modernizace (vymezena definice) 

- 8. 7. 2022 schválen EK programový dokument, ke stažení zde 

- 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  

o ITS; absorpce 0 mil. Kč 
- SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility  

- trakce, měnírny, zázemí pro drážní dopravu; absorpce/alokace 400 mil. Kč 

 

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/doporucene/monitorovaci-vybor-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021%E2%80%932027
https://nature.cz/web/cz/regionalni-pracoviste
https://nature.cz/web/cz/regionalni-pracoviste
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-pardubicky-kraj/
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-kralovehradecky-kraj/
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-kraj-vysocina/
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-jihocesky-kraj/
https://www.opd.cz/dokumenty
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Program Životní prostředí (OPŽP) 
- odhad alokace pro naši aglomeraci: 200–220 mil. Kč 

- 1. výzvy: předpoklad 2. polovina roku 2022 

- MŽP trvá na velkých strategických projektech s aglomeračním dopadem ve vysokém stupni 

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

- priorita HK-PA aglomerace: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora přechodu k oběhovému 

hospodářství 

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

- PD OPŽP 2021+  

o schválen na vládě v 10/2021, probíhá schvalování ze strany EK  

o aktuální dokument ke stažení zde 

Program Jan Amos Komenský (OPJAK) 
- alokace pro ITI: 2,522 mld. Kč CZV 

- alokace pro HK-PA aglomeraci: cca 373,4 mil. Kč CZV 

- 1. 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 

- PD schválen ze strany EK 9. 6. 2022, aktuální verze zde 

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

o dlouhodobá mezisektorová spolupráce (abkap 550 mil. Kč) 
 

Program technologie a aplikace pro konkurenceschopnot (OPTAK) 
- předpokládaná alokace pro ITI: 1,5 mld. Kč v SC 1.1 

- alokace pro HK-PA aglomeraci: ? 

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

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

infrastruktury 

- PD schválen EK v červnu 2022, ke stažení zde 

- 1. individuální výzvy vyhlášeny v srpnu 2022  

- SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (Služby infrastruktury) 

- abkap: 380 mil. Kč 

- možnost využití tzv. kombinovaných výzev mimo SC 1.1 (Služby infrastruktury) = ? 

 

6) Dotační zdroje mimo ITI - F. Hoffman 

Národní plán obnovy (NPO) 

- dokument ke stažení zde 

- alokace: cca 180 mld. Kč 

- kompletní alokace musí být vyčerpána do konce r. 2025 

- výzvy průběžně zveřejňovány zde 

- témata zajímavá pro obce, města, kraje – např.:  

o energetické úspory veřejných budov 

o hospodaření s vodou v obcích 

o protipovodňová ochrana 

o regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216
https://opjak.cz/dokumenty/
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/6/Programovy-dokument-OP-TAK-_2021-2027_.pdf
https://www.planobnovycr.cz/o-planu
https://www.planobnovycr.cz/vyzvy-verejna-sfera
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o kybernetická bezpečnost 

o rekonstrukce veřejného osvětlení  

o rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – velká kulturní a kreativní centra  

- připravované výzvy na 3/Q 2022: viz harmonogram výzev   

Modernizační fond  
- nástroj na podporu investic do nízkouhlíkové ekonomiky v období 2021–2030 
- financování z dražeb emisních povolenek, implementuje SFŽP (webové stránky zde), dokument ke 

stažení zde  
- celková odhadovaná alokace pro ČR: min. 300 mld. Kč 
- aktuálně vyhlášené výzvy zde (např. fotovoltaické elektrárny pro menší i větší obce z programu RES+) 
- výzvy na „veřejná“ témata (na obrázku ohraničená zeleně) budou vyhlášeny (doplňkově) až po dočerpání 

prostředků z evropských programů, popř. z NPO 
 

7) Diskuze 

- zkušenosti s využitím dotačních zdrojů mimo ITI 

- konkrétní postup při sestavování programových rámců 

 

8) Informace o realizaci projektů v Areálu automatických mlýnů v Pardubicích 

 

9) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno 

 
Zapsala: Eva Holingerová 

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

