
5. JEDNÁNÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU 
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

14. PROSINCE 2022
PARDUBICE



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem

2) Změna ve složení ŘV A

3) Plnění Strategie ITI 2014–2020

4) Úprava statutů a jednacích řádů PS/ŘV A

5) Projednání projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI do programového rámce IROP č. 1 - 11

6) Příprava programového období 2021+

7) Diskuze

8) Závěr jednání



ZMĚNA VE SLOŽENÍ ŘV A

• nový řádný člen za statutární město Pardubice/předseda ŘV A

• Bc. Jan Nadrchal

• nový náhradník za statutární město Pardubice

• Jiřina Klčová

• nový řádný člen za statutární město Hradec Králové/místopředseda ŘV A

• Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

• nový náhradník za statutární město Hradec Králové

• Ing. Lukáš Řádek, MBA



ZMĚNA VE SLOŽENÍ ŘV A

• nový řádný člen za město Jaroměř

• Ing. Marcela Holda, DiS.

• nový náhradník za město Jaroměř

• Bc. Jan Borůvka

• nový řádný člen za Univerzitu Hradec Králové

• Mgr. Michal Strobach, Ph.D.

• PS 7 – Sociální oblast

• Oblastní charita Hradec Králové požádala o vyřazení



PLNĚNÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2014–2020



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (K 5. 12. 2022)

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 2 146 792 176 2 146 792 176 2 142 385 526

OPD 486 330 000 339 607 997 339 607 997 339 607 997

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 296 000 000 108 356 786 108 356 786 108 356 786

Celkem 3 570 306 667 3 181 719 306 3 181 719 306 3  177 312 656

% 100 89,12 89,12 88,99

Počet projektů 128 128 127

srpen 2022 3 570 306 667 3 186 927 076 3 186 927 076 3  159 216 726

% 100 89,26 89,26 88,49

Počet projektů 128 128 125



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

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

ze strany ŘO

IROP

1.2 379 499 771

1 749 557 999

2 512 798 335

308 840 207

1 426 903 157

1 605 881 011

308 840 207

1 356 448 533

1 477 886 025

2.4 505 657 690 459 467 197 459 467 197

3.1 864 400 537 658 595 753 588 141 129

OPD
1.4 92 811 759

195 370 692
51 539 634

60 047 052
51 539 634

51 539 634
2.3 102 558 933 8 507 419 0

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
0

0
0

0
1.2 189 200 000 0 0

OPVVV 1.2 285 175 088 285 175 088 49 032 942 49 032 942 0 0

OPPIK

1.1 37 437 525

82 694 556

36 791 424

69 897 859

36 791 424

69 897 859

1.2 4 284 721 0 0

2.1 0 0 0

2.3 40 972 310 33 106 435 33 106 435

2.4 0 0 0



Počet PZ: 128 Podpora EU: 3,17 mld. Kč Alokace SITI: 3,57 mld. Kč 

PCE
528 175 734

17%
HK

505 183 244
16%

PK
410 416 626

13%

VŠ
353 848 342

11%

FIRMA
290 750 818

9%

KHK
285 702 698

9%
JINÁ 

INSTITUCE
281 331 496

9%
OBEC

232 571 379
7%

DPMP
163 510 852

5%

DPMHK
90 613 907

3%

ŠKOLA
29 713 552

1%

Ostatní
283 838 311

9%

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



Počet PZ: 128 Podpora EU: 3,17 mld. Kč Alokace SITI: 3,57 mld. Kč 
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ÚPRAVA STATUTŮ A JEDNACÍCH ŘÁDŮ PS/ŘV A
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ÚPRAVA STATUTŮ A JEDNACÍCH ŘÁDŮ PS/ŘV A
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1. Úprava bodu 4.4 jednacího řádu ŘV A následovně:

4.4 Každý člen ŘV A se musí vyvarovat střetu zájmů. Pokud se rozhodnutí ŘV A přímo týká jeho osobních zájmů či 
konkrétních zájmů organizace, již zastupuje, zdrží se hlasování v daném bodě. Tato skutečnost je uvedena v zápisu.

2. Úprava bodu 4.4 jednacího řádu PS následovně:

4.4. Každý člen PS se musí vyvarovat střetu zájmů. Pokud se rozhodnutí PS přímo týká jeho osobních zájmů či 
konkrétních zájmů organizace, již zastupuje, zdrží se hlasování v daném bodě. Tato skutečnost je uvedena v zápisu.

3. Odstranění Oblastní charity Hradec Králové z PS7 – Sociální oblast

USNESENÍ ŘV A 5/1

Řídicí výbor aglomerace schvaluje předloženou úpravu Statutu a Jednacího řádu Řídicího výboru aglomerace.

USNESENÍ ŘV A 5/2

Řídicí výbor aglomerace schvaluje předloženou úpravu Statutu a Jednacího řádu pracovních skupin Řídicího výboru
aglomerace.



PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE ITI
DO PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ
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PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ŘV A

• zhodnocení souladu souboru přihlášených/dopracovaných projektových záměrů s věcným zaměřením
příslušné části Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, alokací a indikátory vymezenými
ve výzvě

• posouzení přihlášených/dopracovaných projektových záměrů podle hodnotících kritérií (vyplnění
kontrolních listů)

• přijetí usnesení k přihlášeným/dopracovaným projektovým záměrům



KRITÉRIA HODNOCENÍ

• Strategický projekt je podán v předepsané formě
• V rámci kritéria bude ověřeno zda:

• a) je projektový záměr předložen na formuláři dostupném na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace;
• b) je projektový záměr v limitech minimálních a maximálních způsobilých výdajů stanovených ve výzvě nositele ITI;
• c) je projektový záměr v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě nositele ITI;
• d) projektový záměr nepřevyšuje výši alokace výzvy nositele ITI;
• e) souhlasí výše dotace s mírou podpory uvedenou ve výzvě nositele ITI;
• f) je předkladatel projektového záměru zařazen mezi oprávněné žadatele výzvy nositele ITI;
• g) jsou ve všech částech projektového záměru vyplněny všechny požadované informace;
• h) projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podpis statutárního zástupce předkladatele, datum podpisu,

správné číslo výzvy nositele ITI)

• Strategický projekt je součástí alespoň jednoho integrovaného řešení v rámci koncepční části Strategie území Hradecko-
pardubické aglomerace 2021+

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

• Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy k předkládání programových rámců

• Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+



KRITÉRIA HODNOCENÍ

• Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k předkládání projektových
záměrů do programových rámců nebo vyšším

• Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
• Žadatel v projektovém záměru uvedl výchozí a cílovou hodnotu u veškerých relevantních indikátorů výzvy nositele ITI

odpovídající aktivitám projektového záměru.

• 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

• Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj ČR tvoří přílohu strategického
projektu (v případě projektu v IROP)

• 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



PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ ŘV A
Vrácení projektového záměru k dopracování

Pokud je jedna a více z odpovědí ŘV A Ne či Dopracování, je ŘV A oprávněn:

a) vrátit PZ předkladateli k dopracování a znovupředložení do PS;

b) rozhodnout o nezařazení PZ do seznamu strategických projektů v PR

• O vrácení PZ k dopracování je předkladatel informován Výzvou ŘV A, která je odeslána do 7 kalendářních dnů od jednání, na němž bylo o

vrácení PZ k dopracování rozhodnuto.

• Ve Výzvě ŘV A je uveden závazný termín, do kterého musí předkladatel dopracovaný PZ, včetně všech Výzvou ŘV A požadovaných příloh,

jedním ze stanovených způsobů předložit. Lhůta pro doložení dopracovaného PZ nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů od odeslání

Výzvy ŘV A.

• V případě vrácení PZ předkladateli k dopracování bude předkladatel pozván k novému jednání PS, která zasedne nejpozději 30

kalendářních dnů od rozhodnutí ŘV A a následně je PZ znovu předložen na nejbližší jednání ŘV A. Předkladatel se může jednání PS

zúčastnit.

• Pokud předkladatel nepředloží ve stanovené lhůtě dopracovaný PZ jedním ze stanovených způsobů, PZ není znovu projednáván na PS. V

takovém případě ŘV A posuzuje původně předložený PZ.

• PZ předložený na základě Výzvy ŘV A není možné po datu stanoveném ve Výzvě ŘV A dále doplňovat či jakkoli upravovat.

• ŘV A dopracovaný PZ již nemůže vrátit k dalšímu dopracování a rozhodne tak na tomto jednání o tom, zda bude PZ zařazen do seznamu

strategických projektů v PR, či nikoliv.

• Po schválení PZ ze strany ŘV A je příslušný PR předložen ke schválení ZmP. Po jeho schválení nositel ITI tento PR předkládá k posouzení

příslušnému ŘO. Až po kladném stanovisku daného ŘO jsou finanční prostředky finálně rezervovány a žadatel může předložit projektovou

žádost do ISKP21+.
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1. VÝZVA – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO 
VEŘEJNOU DOPRAVU



1. VÝZVA – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na 

uhlíkově neutrální hospodářství

Strategický cíl Strategie 1 Doprava
Specifický cíl Strategie 1.1 Ekologická veřejná doprava
Opatření Strategie 1.1.1 Ekologická veřejná doprava
Druh výzvy Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího výboru aglomerace:
PS1: Doprava

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 199 205 384,92 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: min. výše není stanovena/max. výše na jeden projekt je 
120 mil. Kč



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
- státní rozpočet: 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících
alternativní energie elektřiny nebo vodíku.

• Nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě - cestujících v městské
hromadné dopravě (trolejbusů).

• Nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících
alternativní palivo biometan.

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Udržitelná doprava v jádrových městech



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI DOPRAVY



DOPRAVA



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 1. VÝZVY

• Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI (Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.): 99 
603 233,75 Kč

• Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem (Dopravní podnik města Pardubic 
a.s.): 99 602 151,17 Kč

• CELKEM: 199 205 384,92 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 1.1.1: 199 205 384,92 Kč (dotace EU)
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Název projektu
748 010 Počet nově pořízených 
vozidel pro veřejnou dopravu 

(počet vozidel)

748 101 Kapacita kolejových 
vozidel pro hromadnou 

veřejnou dopravu šetrných k 
životnímu prostředí

(cestujících)
Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI 8 1 246
Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s 
parciálním pohonem 

10 750

Celkem 18 1 996
Cílové hodnoty pro Strategii ITI 17 1600

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/1:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 1. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu) projednala předložený projektový záměr a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho
zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/3:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 1. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu) projednal
předložený projektový záměr „Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI“ a posoudil
jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto
projektového záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/2:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 1. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu) projednala předložený
projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem“ je v souladu
se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho
zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/4:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 1. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu) projednal předložený
projektový záměr „Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem“ a
posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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2. VÝZVA – MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA



2. VÝZVA – MULTIMODÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVA

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na 

uhlíkově neutrální hospodářství
Strategický cíl Strategie 1 Doprava
Specifický cíl Strategie 1.2 Multimodalita a doprava v klidu
Opatření Strategie 1.2.1 Multimodální osobní doprava a doprava v klidu
Druh výzvy Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího výboru aglomerace:
PS1: Doprava

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 94 230 769,23 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace
zřizované dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v
přepravě cestujících

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
- státní rozpočet: 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu.

• Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R).

• Realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a
místních komunikací.

NÁZEV INTEGROVANÝCH ŘEŠENÍ DOTČENÝCH VÝZVOU

• Přestupní uzly a parkovací systémy v aglomeraci

• Udržitelná doprava v jádrových městech



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI DOPRAVY



DOPRAVA



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 2. VÝZVY

• Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH (Dopravní podnik města Pardubic a.s.):                      
94 230 769,23 Kč

• CELKEM: 94 230 769,23 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 1.2.1: 94 230 769,23 Kč (dotace EU)
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707 101 Nová nebo 
modernizovaná 

intermodální spojení
(počet intermodálních 

spojení)

740 010 Parkovací 
místa pro vozidla

(počet) 764 010 Parkovací místa 
pro jízdní kola

(počet)
Výstavba parkovacího domu 
Vápenka v terminálu JIH 

1 250 63

Celkem 1 250 63
Cílové hodnoty pro Strategii ITI 1 250 63

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/3:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 2. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Multimodální osobní doprava) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se
Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho
zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/5:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 2. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Multimodální osobní doprava) projednal předložený projektový záměr
„Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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3. VÝZVA – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU 
NEMOTOROVOU DOPRAVU



3. VÝZVA – INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na 

uhlíkově neutrální hospodářství

Strategický cíl Strategie 1 Doprava
Specifický cíl Strategie 1.4 Bezpečná doprava a cyklodoprava
Opatření Strategie 1.4.1 Bezpečnost v dopravě
Druh výzvy Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího výboru aglomerace:
PS1: Doprava

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 14 134 615,38 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
- státní rozpočet: 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s
vysokou intenzitou dopravy.

• Zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a
instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Udržitelná doprava v jádrových městech



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI DOPRAVY



DOPRAVA



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 3. VÝZVY

• Přestupní terminál JIH - veřejný prostor (statutární město Pardubice): 14 134 615,38 Kč

• CELKEM: 14 134 615,38 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 1.4.1: 14 134 615,38 (dotace EU)
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Název projektu
726 001 Délka komunikace s 

realizovaným bezpečnostním opatřením
(km)

Přestupní terminál JIH - veřejný prostor 0,5
Celkem 0,5

Cílové hodnoty pro Strategii ITI 0,5

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/4:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 3. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu) projednala předložený projektový záměr a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Přestupní terminál JIH - veřejný prostor“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho
zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/6:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 3. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu) projednal předložený
projektový záměr „Přestupní terminál JIH - veřejný prostor“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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4. VÝZVA – INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU



4. VÝZVA – INFRASTRUKTURA PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl OP 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na 

uhlíkově neutrální hospodářství

Strategický cíl Strategie 1 Doprava
Specifický cíl Strategie 1.4 Bezpečná doprava a cyklodoprava
Opatření Strategie 1.4.2 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
Druh výzvy Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího výboru aglomerace:
PS1: Doprava

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: 97 716 786,44 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

- Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 %
- státní rozpočet: 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do
zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.

• Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách
cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury.

• Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou
intenzitou dopravy.

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Labská stezka



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI DOPRAVY



DOPRAVA



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 4. VÝZVY

• Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem (Svazek obcí Hradubická 
labská): 20 655 000,00 Kč

• Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Opatovice nad Labem – Dříteč (Svazek obcí Hradubická labská):         
23 375 000,00 Kč

• Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Němčice – Hrobice (Svazek obcí Hradubická labská): 5 312 500,00 Kč

• Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Ráby – Kunětice (Svazek obcí Hradubická labská): 6 375 000,00 Kč

• Cyklostezka “Mechu a Perníku”, spojka Brozany (Svazek obcí Hradubická labská): 2 550 000,00 Kč

• Cyklostezka “Pardubice – Týnec nad Labem”, úsek Srnojedy – Valy (Svazek obcí Pardubická labská):             
28 824 286,44 Kč

• Cyklostezka “Pardubice – Týnec nad Labem”, úsek Valy – Přelouč (Svazek obcí Pardubická labská):               
10 625 000,00 Kč

• CELKEM: 97 716 786,44 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 1.4.2: 97 716 786,44 Kč Kč (dotace EU)
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Název projektu

761 101 Podpořená 
specializovaná cyklistická 

infrastruktura 
(km)

764 010 Parkovací 
místa pro jízdní kola

(počet)

Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem - Opatovice 
nad Labem 

2,50 3

Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Opatovice nad Labem – Dříteč 5,50 3
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Němčice – Hrobice 1,25 3
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Ráby – Kunětice 1,50 3
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, spojka Brozany 0,60 3
Cyklostezka “Pardubice – Týnec nad Labem”, úsek Srnojedy – Valy 7,47 3
Cyklostezka “Pardubice – Týnec nad Labem”, úsek Valy – Přelouč 2,40 3

Celkem 21,22 21
Cílové hodnoty pro Strategii ITI 16 20

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/5:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem“
nesplňuje kritérium ŘV A č. 5 „Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-
pardubické aglomerace 2021+“

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje ŘV A vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na
nejbližší jednání PS1 a ŘV A.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/7:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem“ a posoudil jeho
soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ vrací projektový záměr předkladateli k
dopracování a vyzývá předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS1.

ŘV A pověřuje manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV A informovat předkladatele projektového
záměru o přijetí usnesení ŘV A 5/7 a sdělení termínu nejbližšího jednání PS1 v souladu s výzvou
nositele ITI č. 4.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/6:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Opatovice nad Labem - Dříteč“ nesplňuje kritérium
ŘV A č. 7 „Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+: Žadatel v projektovém záměru uvedl výchozí a cílovou hodnotu u veškerých relevantních
indikátorů výzvy nositele ITI odpovídající aktivitám projektového záměru.“

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje ŘV A vrácení projektového záměru k dopracování a předložení
na nejbližší jednání PS1 a ŘV A.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/8:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Opatovice nad Labem - Dříteč“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ vrací projektový záměr předkladateli k
dopracování a vyzývá předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS1.

ŘV A pověřuje manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV A informovat předkladatele projektového
záměru o přijetí usnesení ŘV A 5/8 a sdělení termínu nejbližšího jednání PS1 v souladu s výzvou
nositele ITI č. 4.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/7:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Němčice - Hrobice“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho
zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/9:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Němčice - Hrobice“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/8:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednala předložený projektový záměr a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1
došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Ráby - Kunětice“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho
zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/10:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Ráby - Kunětice“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/9:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad
se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Cyklostezka “Mechu a Perníku”, spojka Brozany“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem
ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/11:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka “Mechu a Perníku”, spojka Brozany“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/10:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad
se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Cyklostezka “Pardubice - Týnec nad Labem”, úsek Srnojedy - Valy“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem
ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/12:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka “Pardubice - Týnec nad Labem”, úsek Srnojedy - Valy“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 6/11:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad
se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS1 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Cyklostezka “Pardubice - Týnec nad Labem”, úsek Valy - Přelouč“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS1 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem
ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/13:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 4. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura pro cyklistickou dopravu) projednal předložený projektový záměr
„Cyklostezka “Pardubice - Týnec nad Labem”, úsek Valy - Přelouč“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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5. VÝZVA NOSITELE – ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM 
PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ



5. VÝZVA – ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické

rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských
oblastech, a omezování všech forem znečištění

Strategický cíl Strategie 2 Životní prostředí a veřejná prostranství
Specifický cíl Strategie 2.4 Revitalizace veřejných prostranství a sídelní zeleně
Opatření Strategie 2.4.1 Komplexní revitalizace veřejných prostranství

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše 83 000 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+,
přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé obce; kraje; organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji; církve; církevní
organizace; OSS; PO OSS; veřejné a státní vysoké školy; státní podniky; státní
organizace; veřejné výzkumné instituce
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i
zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a
zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;

• revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
• revitalizace a úprava nevyužívaných ploch;
• doprovodná část projektu: veřejná a technická infrastruktura v limitu 10 % výdajů na projekt

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Adaptační opatření

• Zelenomodré centrum Jaroměře

• Udržitelná doprava v jádrových městech

• Podpora nezávislého života znevýhodněných osob v Hradecko-pardubické aglomeraci

• Podpora institucí a infrastruktury pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území aglomerace
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ – ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ – ZELENOMODRÉ CENTRUM JAROMĚŘE



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ – UDRŽITELNÁ DOPRAVA V JÁDROVÝCH MĚSTECH



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ – PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB V 
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACI 



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ - PODPORA INSTITUCÍ A INFRASTRUKTURY PRO ROZVOJ KULTURNÍCH 
A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 5. VÝZVY

• Regenerace Michalského parku v Chrudimi (Město Chrudim): 12 750 000,00 Kč

• Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace veřejného prostranství (Statutární město 
HK): 60 525 000,00 Kč

• Severní terasy a Žižkovy sady (Statutární město HK): 70 550 000,00 Kč

• Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměře
(Město Jaroměř): 69 997 500,00 Kč

• Revitalizace náměstí Republiky (Statutární město Pardubice): 42 500 000,00 Kč

• DUF Přelouč - veřejně přístupný areál (Pardubický kraj): 8 925 000,00 Kč

• Palackého třída (výkladní skříň města) (Statutární město Pardubice): 40 299 202,66 Kč

• celkem: 305 546 702,66 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 2.4.1: 305 546 702,66 Kč (dotace EU)
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Název projektu

444 001  
Zelená infrastruktura podpořená 
pro jiné účely než přizpůsobování 

se změnám klimatu 
(ha)

426 001 
Objem retenčních nádrží 

pro využití srážkové 
vody 
(m3)

444 011 
Počet obyvatel, kteří mají přístup k 
nové nebo modernizované zelené 

infrastruktuře 
(osoby)

Regenerace Michalského parku v Chrudimi 0,647 0,000 22 405

Areál Vrbenského a Gayerových kasáren -
revitalizace veřejného prostranství

1,250 165,000 42 320

Severní terasy a Žižkovy sady 3,250 38,600 42 816
Využití srážkových vod, ochlazení a oživení 
veřejného prostoru – Zelenomodré 
centrum Jaroměře

5,500 0,000 5 000

Revitalizace náměstí Republiky 0,053 0,000 10 000
DUF Přelouč - veřejně přístupný areál 0,420 6,000 9 000
Palackého třída (výkladní skříň města) 0,050 0,000 20 000

Celkem 11,170 209,600 151 541
Cílové hodnoty pro Strategii ITI 2,95 0 32 581

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ  PS2 11/1:
Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Regenerace Michalského parku v Chrudimi“ a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu
závěru:
Projektový záměr „Regenerace Michalského parku v Chrudimi“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/14:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí) projednal
předložený projektový záměr „Regenerace Michalského parku v Chrudimi“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ  PS2 11/2:
Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace
veřejného prostranství“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace veřejného prostranství“ je
v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/15:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí) projednal
předložený projektový záměr „Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace veřejného
prostranství“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ  PS2 11/3:
Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Severní terasy a Žižkovy sady“ a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Severní terasy a Žižkovy sady“ nesplňuje kritérium ŘV A č. 1 „Strategický projekt je
podán v předepsané formě“.

Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje ŘV A vrácení projektového záměru k dopracování a předložení
na nejbližší jednání PS2 a ŘV A.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/16:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí) projednal
předložený projektový záměr „Severní terasy a Žižkovy sady“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ vrací projektový záměr předkladateli k
dopracování a vyzývá předkladatele k jeho znovupředložení na další jednání PS2.

ŘV A pověřuje manažera ITI ve lhůtě 7 dnů od jednání ŘV A informovat předkladatele projektového
záměru o přijetí usnesení ŘV A 5/16 a sdělení termínu nejbližšího jednání PS2 v souladu s výzvou
nositele ITI č. 5.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ  PS2 11/4:
Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST
A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného
prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměře“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum
Jaroměře“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/17:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí) projednal
předložený projektový záměr „Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru –
Zelenomodré centrum Jaroměře“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ  PS2 11/5:
Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
MĚST A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Revitalizace náměstí Republiky“ a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Revitalizace náměstí Republiky“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/18:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí) projednal
předložený projektový záměr „Revitalizace náměstí Republiky“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ  PS2 11/6:
Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST
A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „DUF Přelouč - veřejně přístupný areál “ a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „DUF Přelouč - veřejně přístupný areál“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/19:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí) projednal
předložený projektový záměr „DUF Přelouč - veřejně přístupný areál“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 2

USNESENÍ  PS2 11/7:
Pracovní skupina „Životní prostředí a veřejná prostranství “ (PS2) na základě 5. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST
A OBCÍ) projednala předložený projektový záměr „Palackého třída (výkladní skříň města)“ a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Palackého třída (výkladní skříň města)“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/20:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 5. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí) projednal
předložený projektový záměr „Palackého třída (výkladní skříň města)“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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6. VÝZVA NOSITELE – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 



6. VÝZVA – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 4.2: Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných

komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin
včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných
opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

Strategický cíl Strategie 3 Sociální oblast a zdraví
Specifický cíl Strategie 3.1 Sociální služby a infrastruktura
Opatření Strategie 3.1.1 Investice do infrastruktury a vybavení sociálních služeb

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše CZV: 110 000 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace
2021+, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé NNO, OSS, PO OSS, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí, církve,

církevní organizace

Podporované aktivity infrastruktura sociálních služeb – služby poskytované podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („zákon
o sociálních službách“)

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Podpora nezávislého života znevýhodněných osob v Hradecko-pardubické aglomeraci
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních 
službách

Pobytová Ambulantní Terénní

centra denních služeb X

denní stacionáře X

týdenní stacionáře z IROP nelze

domovy pro osoby se zdravotním postižením z IROP nelze

domovy pro seniory z IROP nelze

domovy se zvláštním režimem z IROP nelze

chráněné bydlení z IROP nelze

tlumočnické služby X X

azylové domy X

domy na půl cesty X

krizová pomoc X X X

nízkoprahová denní centra X X
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních 
službách 

Pobytová Ambulantní Terénní 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež X X

noclehárny X

terapeutické komunity X

sociálně terapeutické dílny X

sociální rehabilitace X X X

raná péče X X

intervenční centra X X X

služby následné péče X X

podpora samostatného bydlení X

pečovatelská služba X X

osobní asistence X
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních 
službách 

Pobytová Ambulantní Terénní 

odlehčovací služby z IROP nelze

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením X

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi X X

kontaktní centra X X

terénní programy X

tísňová péče X

průvodcovské a předčitatelské služby X X

odborné sociální poradenství X X



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ - PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB 

V HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACI



SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ 



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 6. VÝZVY

• Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 (statutární město Pardubice): 55 339 019,20 Kč

• Denní stacionář pro OZP (statutární město Hradec Králové): 93 500 000 Kč

• Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova (Královéhradecký 
kraj): 69 063 158 Kč

• celkem: 217 902 177,20 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 3.1.1: 217 902 177,20 Kč (dotace EU)
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Název projektu

554 301
Nová kapacita 

podpořených zařízení 
nepobytových 

sociálních služeb

554 401
Rekonstruovaná či 

modernizovaná kapacita 
podpořených zařízení 

nepobytových sociálních 
služeb 

(osoby)

554 611 
Počet uživatelů nových 

nebo 
modernizovaných 

zařízení sociální péče 
za rok 

(uživatelé/rok)

554 010 
Počet podpořených 
zázemí pro služby a 

sociální práci 
(zázemí)

Centrum sociálních služeb 
Bělehradská 389

4 413 4 413 7

Denní stacionář pro OZP 32 32 1
Modernizace prostor pro 
sociální služby při VOŠ, SŠ, 
ZŠ a MŠ Štefánikova

100 100 1

CELKEM 132 4 413 4 545 9
Cílové hodnoty pro 

Strategii
105 250 320 9

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 7

USNESENÍ PS7 11/1:
Pracovní skupina „Sociální oblast“ (PS7) na základě 6. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednala předložený projektový záměr „Centrum
sociálních služeb Bělehradská 389“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS7 došla k následujícímu
závěru:
Projektový záměr „Centrum sociálních služeb Bělehradská 389“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS7 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/21:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 6. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednal předložený projektový záměr
„Centrum sociálních služeb Bělehradská 389“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 7

USNESENÍ PS7 11/2:
Pracovní skupina „Sociální oblast“ (PS7) na základě 6. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednala předložený projektový záměr „Denní
stacionář pro OZP“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS7 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Denní stacionář pro OZP“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS7 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/22:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 6. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednal předložený projektový záměr
„Denní stacionář pro OZP“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 7

USNESENÍ PS7 11/3:
Pracovní skupina „Sociální oblast“ (PS7) na základě 6. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednala předložený projektový záměr „Modernizace
prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS7 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“ je v souladu se
Strategií.
Na základě výše uvedeného PS7 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/23:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 6. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednal předložený projektový záměr
„Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova“ a posoudil jeho soulad
se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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7. VÝZVA NOSITELE – MATEŘSKÉ ŠKOLY



7. VÝZVA – MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám

v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí
rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro
distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Strategický cíl Strategie 5 Vzdělávání
Specifický cíl Strategie 5.1 Mateřské školy
Opatření Strategie 5.1.1 Navyšování kapacit

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše 110 000 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+,
přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé školské právnické osoby; obce; dobrovolné svazky obcí, kraje; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi/kraji; NNO, které minimálně 2 roky
bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb; církve; církevní organizace; OSS; PO OSS; ostatní
právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v
Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní
společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na
základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro
umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ)

• zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Na základě analýzy obsazenosti mateřských škol a demografického vývoje („Demografická predikce pro oblast
kapacit mateřských škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období
školních roků 2021/2022–2023/2024“) zpracované MŠMT podpora projektů na navyšování kapacit MŠ zacílena
na úrovni SO ORP v území Hradecko-pardubické aglomerace s identifikovaným rizikem skóre 5+ (ORP Hradec
Králové, Kostelec nad Orlicí, Nový Bydžov, Pardubice).

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Podpora systému vzdělávání a jeho provázanosti s podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi
v aglomeraci

116

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty


INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ - PODPORA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PROVÁZANOSTI 
S PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY A VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI V AGLOMERACI



VZDĚLÁVÁNÍ



PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO 7. VÝZVY

• MŠ Teplého rozšíření kapacit (statutární město Pardubice): 77 900 000 Kč

• Výstavba MŠ Černá u Bohdanče (obec Černá u Bohdanče): 42 000 000,25 Kč

• MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity) (statutární město Hradec Králové):

92 037 170,54 Kč

• celkem: 211 937 170,79 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 5.1.1: 211 937 170,79 Kč (dotace EU)
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Název projektu

509 011 (MŠ)
Navýšení kapacity 

předškolního vzdělávání
(osoby)

500 401 (MŠ)
Počet uživatelů nové 
nebo modernizované 

péče o děti za rok
(uživatelé/ rok)

323 000 (všechny)
Snížení konečné spotřeby energie u 

podpořených subjektů 
(GJ/rok)

500 002 (vše)
Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení 
(zařízení)

MŠ Teplého rozšíření kapacit 100 204 1

Výstavba MŠ Černá u Bohdanče 50 50 1

MŠ Podzámčí II – nová budova 100 200 1

CELKEM 250 454 0 3

Cílové hodnoty pro Strategii 250 220 1753 3

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/1:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mateřské školy) projednala předložený projektový záměr „MŠ Teplého rozšíření kapacit“ a posoudila jeho
soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „MŠ Teplého rozšíření kapacit“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem
ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového
rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/24:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Mateřské školy) projednal předložený projektový záměr „MŠ Teplého rozšíření
kapacit“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/2:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mateřské školy) projednala předložený projektový záměr „Výstavba MŠ Černá u Bohdanče“ a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Výstavba MŠ Černá u Bohdanče“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/25:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Mateřské školy) projednal předložený projektový záměr „Výstavba MŠ Černá u
Bohdanče“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/3:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mateřské školy) projednala předložený projektový záměr „MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření
kapacity)“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity)“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/26:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 7. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Mateřské školy) projednal předložený projektový záměr „MŠ Podzámčí II –
nová budova (rozšíření kapacity)“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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8. VÝZVA NOSITELE – ZÁKLADNÍ ŠKOLY



8. VÝZVA – ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním

službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního
učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním
odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Strategický cíl Strategie 5 Vzdělávání
Specifický cíl Strategie 5.2 Základní školy
Opatření Strategie 5.2.1 Vzdělávací infrastruktura a zázemí

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše 75 000 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+,
přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé školské právnické osoby; obce; dobrovolné svazky obcí; kraje; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi / kraji; NNO, které minimálně 2 roky
bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb; církve; církevní organizace; OSS; PO OSS; ostatní
právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v
Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní
společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
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PODPOROVANÉ AKTIVITY
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• vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické
vzdělávání, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní
učení

• vnitřní konektivita škol
• doprovodná část projektu:

• budování a modernizace zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší
kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety)

• zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Podpora systému vzdělávání a jeho provázanosti s podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi
v aglomeraci



VZDĚLÁVÁNÍ



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ - PODPORA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PROVÁZANOSTI 
S PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY A VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI V AGLOMERACI



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 8. VÝZVY

• Výstavba odborných učeben fyziky a chemie (Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a
Základní škola s.r.o.): 12 750 000 Kč

• Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ (město Lázně Bohdaneč): 8 500 000 Kč

• Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ (město Lázně Bohdaneč): 8 500 000 Kč

• Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)
(město Chrudim): 21 616 669,60 Kč

• Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové (Biskupství
královéhradecké): 21 250 000 Kč

• OPATOVICE NAD LABEM – DOSTAVBA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO KOMPLEXU PAVILONEM C2 (obec
Opatovice nad Labem): 56 643 277,10 Kč

• Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice (obec Opatovice nad Labem):
5 270 580 Kč
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PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO 8. VÝZVY

• ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben (statutární město Pardubice): 15 497 348,75 Kč

• Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota (statutární město Hradec Králové):
63 750 000 Kč

• ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost (statutární město Hradec Králové): 20 461 263,12 Kč

• Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky (město Slatiňany): 5 338 739,50 Kč

• Venkovní učebna Archimedes (město Dašice): 5 100 000 Kč

• celkem: 244 677 878,07 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 5.2.1: 244 677 877,77 Kč (dotace EU)
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Název projektu

509 021 (ZŠ, ZNV)
Kapacita nových 

učeben v 
podpořených 
vzdělávacích 

zařízeních
(osoby)

509 031 (ZŠ, ZNV)
Kapacita rekonstruovaných 

či modernizovaných učeben v 
podpořených vzdělávacích 

zařízeních 
(osoby)

500 501 (ZŠ)
Počet uživatelů nových nebo 

modernizovaných 
vzdělávacích zařízení za rok 

(uživatelé/rok)

323 000 (všechny)
Snížení konečné spotřeby 

energie u podpořených 
subjektů 
(GJ/rok)

500 002 (vše)
Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení 
(zařízení)

509 041 (ZŠ, ZNV)
Počet modernizovaných 

odborných učeben 
(učebna)

509 051 (ZŠ, ZNV)
Počet nových odborných 

učeben 
(učebna)

Výstavba odborných 
učeben fyziky a chemie 

32 128 1 2

Multifunkční učebna 
pro I. stupeň ZŠ 

24 209 1 1

Multifunkční učebna 
pro II. stupeň ZŠ 

30 190 1 1

Vybudování odborných 
učeben a rekonstrukce 
vnitřních prostor v ZŠ 

Husova, Chrudim 
(1. etapa)

84 320 1 3

Zřízení dílen a odborných 
učeben pro církevní 

základní školu, Hradec 
Králové 

156 270 1 6

OPATOVICE NAD LABEM –
DOSTAVBA A UZAVŘENÍ 
ŠKOLNÍHO KOMPLEXU 

PAVILONEM C2 

124 514 1 6

Přírodní učebny Základní 
školy Opatovice nad 

Labem, okres Pardubice 
90 514 1 3

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE
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Název projektu

509 021 (ZŠ, 
ZNV)

Kapacita 
nových učeben 
v podpořených 

vzdělávacích 
zařízeních

(osoby)

509 031 (ZŠ, ZNV)
Kapacita 

rekonstruovaných či 
modernizovaných 

učeben v podpořených 
vzdělávacích zařízeních 

(osoby)

500 501 (ZŠ)
Počet uživatelů nových 
nebo modernizovaných 
vzdělávacích zařízení za 

rok 
(uživatelé/rok)

323 000 (všechny)
Snížení konečné 

spotřeby energie u 
podpořených subjektů 

(GJ/rok)

500 002 (vše)
Počet podpořených škol 
či vzdělávacích zařízení 

(zařízení)

509 041 (ZŠ, ZNV)
Počet modernizovaných 

odborných učeben 
(učebna)

509 051 (ZŠ, ZNV)
Počet nových odborných 

učeben 
(učebna)

ZŠ Prodloužená –
rekonstrukce 

odborných učeben 
44 500 1 2

Přístavba a 
modernizace 

odborných učeben ZŠ 
Malšova Lhota 

72 75 1 3

ZŠ Habrmanova –
odborné učebny a 

bezbariérovost 
100 40 475 1 2 6

Modernizace učeben 
pro polytechnické 
vzdělávání a výuku 

informatiky 

102 480 1 5

Venkovní učebna 
Archimedes 

36 318 1 1

CELKEM 748 186 3993 0 12 9 32

Cílové hodnoty pro 
Strategii

717 144 687 3170 11 7 24

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/4:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“ a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Výstavba odborných učeben fyziky a chemie“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem
ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/27:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Výstavba odborných
učeben fyziky a chemie“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/5:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ“ a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/28:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Multifunkční učebna
pro I. stupeň ZŠ“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/6:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ“ a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/29:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Multifunkční učebna
pro II. stupeň ZŠ“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/7:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Vybudování odborných učeben a rekonstrukce
vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1.
etapa)“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/30:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Vybudování
odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)“ a posoudil
jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/8:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní
základní školu, Hradec Králové“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové“ je v souladu
se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/31:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Zřízení dílen a
odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/9:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „OPATOVICE NAD LABEM – DOSTAVBA A
UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO KOMPLEXU PAVILONEM C2“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „OPATOVICE NAD LABEM – DOSTAVBA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO KOMPLEXU PAVILONEM C2“
je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem
ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/32:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „OPATOVICE NAD
LABEM – DOSTAVBA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO KOMPLEXU PAVILONEM C2“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/10:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad
Labem, okres Pardubice“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice“ je v souladu se
Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem
ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového
rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/33:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Přírodní učebny
Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/11:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných
učeben“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/34:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „ZŠ Prodloužená –
rekonstrukce odborných učeben“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/12:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Přístavba a modernizace odborných učeben
ZŠ Malšova Lhota“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/35:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Přístavba a
modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/13:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „ZŠ Habrmanova – odborné učebny a
bezbariérovost“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „ZŠ Habrmanova – odborné učebny a bezbariérovost“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/36:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „ZŠ Habrmanova –
odborné učebny a bezbariérovost“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/14:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Modernizace učeben pro polytechnické
vzdělávání a výuku informatiky“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky“ je v souladu se
Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/37:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Modernizace učeben
pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/15:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Základní školy) projednala předložený projektový záměr „Venkovní učebna Archimedes“ a posoudila
jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Venkovní učebna Archimedes“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/38:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 8. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Základní školy) projednal předložený projektový záměr „Venkovní učebna
Archimedes“ a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



161

9. VÝZVA NOSITELE – ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ



9. VÝZVA – ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním
službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje

přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro
distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Strategický cíl Strategie 5 Vzdělávání
Specifický cíl Strategie 5.3 Zájmové a neformální vzdělávání
Opatření Strategie 5.3.1 Vzdělávací infrastruktura

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše nebyla stanovena
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ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+,
přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé školské právnické osoby; obce; dobrovolné svazky obcí; kraje; organizace
zřizované nebo zakládané obcemi/kraji; NNO, které minimálně 2 roky
bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání
nebo asistenčních služeb; církve; církevní organizace; OSS; PO OSS; ostatní
právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v
Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní
společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

• vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické
vzdělávání, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní
učení

• doprovodná část projektu:
• zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Podpora systému vzdělávání a jeho provázanosti s podnikatelskými subjekty a výzkumnými organizacemi
v aglomeraci
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INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ - PODPORA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO PROVÁZANOSTI 
S PODNIKATELSKÝMI SUBJEKTY A VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI V AGLOMERACI



VZDĚLÁVÁNÍ



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘEDLOŽENÉ DO 9. VÝZVY

• CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa): 68 439 400,11 Kč (EU) 

• celkem: 68 439 400,11 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 5.3.1: 68 439 400,11 Kč (dotace EU)
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Název projektu

509 031
Kapacita rekonstruovaných či 

modernizovaných učeben v podpořených 
vzdělávacích zařízeních 

(osoby)

500 002
Počet podpořených škol či vzdělávacích 

zařízení 
(zařízení)

509 041
Počet modernizovaných odborných učeben 

(učebna)

CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. 
etapa)

200 1 10

CELKEM 200 1 10
Cílové hodnoty pro Strategii 200 1 8

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 3

USNESENÍ PS3 8/16:
Pracovní skupina „Vzdělávání“ (PS3) na základě 9. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení) projednala předložený projektový záměr „CPD II –
Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/39:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 9. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení) projednal předložený
projektový záměr „CPD II – Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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10. VÝZVA NOSITELE – REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO 
ČINNOST PAMÁTEK PŘISPÍVAJÍCÍ K OCHRANĚ KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ 



10. VÝZVA – REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘISPÍVAJÍCÍ K 
OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v

hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Strategický cíl Strategie 6 Cestovní ruch, památky a kultura
Specifický cíl Strategie 6.1 Památky
Opatření Strategie 6.1.1 Technický stav kulturního dědictví

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše nebyla stanovena
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+,
přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření

Podporované aktivity revitalizace a vybavení pro činnost památek
přispívající k ochraně kulturního dědictví
doprovodná část projektu: parkoviště u památek

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Podpora institucí a infrastruktury pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území aglomerace
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CESTOVNÍ RUCH, PAMÁTKY A KULTURA



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ - PODPORA INSTITUCÍ A INFRASTRUKTURY PRO ROZVOJ KULTURNÍCH 
A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO 10. VÝZVY

• Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský
trakt zámeckého paláce Pardubický kraj: 158 717 717,17 Kč

• celkem: 158 717 717,17 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 6.1.1: 158 717 717,17 Kč (dotace EU)
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Název projektu

910 052
Počet návštěvníků podpořených 

lokalit v oblasti kultury a 
cestovního ruchu 
(návštěvníci/rok)

908 021
Počet revitalizovaných 
památkových objektů 

(objekty)

Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a 
foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce

8 000 1

CELKEM 8 000 1
Cílové hodnoty pro Strategii 8 000 1

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 6

USNESENÍ PS6 8/1:
Pracovní skupina „Kultura a cestovní ruch“ (PS6) na základě 10. výzvy k předkládání projektových záměrů
do programových rámců (Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního
dědictví) projednala předložený projektový záměr „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a
foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS6 došla k následujícímu
závěru:
Projektový záměr „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro
společenský trakt zámeckého paláce“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS6 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení
do programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/40:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 10. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního
dědictví) projednal předložený projektový záměr „Zámek Pardubice – vybudování reprezentativního
sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce)“ a posoudil jeho soulad se
Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.
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11. VÝZVA NOSITELE – REVITALIZACE, ODBORNÁ 
INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MUZEÍ



11. VÝZVA – REVITALIZACE A VYBAVENÍ PRO ČINNOST PAMÁTEK PŘISPÍVAJÍCÍ K 
OCHRANĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v

hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních
inovacích

Strategický cíl Strategie 6 Cestovní ruch, památky a kultura

Specifický cíl Strategie 6.2 Paměťové instituce – muzea, galerie, knihovny a archivy
Opatření Strategie 6.2.1 Technický stav paměťových institucí

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše nebyla stanovena
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+,
přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, OSS, PO OSS

Podporované aktivity revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Podpora institucí a infrastruktury pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území aglomerace
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INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ - PODPORA INSTITUCÍ A INFRASTRUKTURY PRO ROZVOJ KULTURNÍCH 
A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE



CESTOVNÍ RUCH, PAMÁTKY A KULTURA



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR PŘIHLÁŠENÝ DO 11. VÝZVY

• Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové (Královéhradecký kraj):
179 038 461,54 Kč

• celkem: 179 038 461,54 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 6.2.1: 179 038 461,54 Kč (dotace EU)
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Název projektu

910 052
Počet návštěvníků 

podpořených lokalit v 
oblasti kultury a cestovního 

ruchu 
(návštěvníci/rok)

908 101
Počet podpořených 

muzeí
(muzea)

907 030 
Počet nově 

zpřístupněných a 
zefektivněných podsbírek 

a fondů 
(podsbírky/fondy)

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních 
Čech v Hradci Králové

13 000 1 4

CELKEM 13 000 1 4
Cílové hodnoty pro Strategii 13 000 1 4

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 6

USNESENÍ PS6 8/2:
Pracovní skupina „Kultura a cestovní ruch“ (PS6) na základě 11. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí) projednala
předložený projektový záměr „Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové“ a posoudila
jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS6 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové“ je v souladu se
Strategií.
Na základě výše uvedeného PS6 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého
manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do
programového rámce IROP.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/41:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 11. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí) projednal
předložený projektový záměr „Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové“
a posoudil jeho soulad se Strategií.

ŘV A na základě odevzdaného projektového záměru, zápisu z jednání PS, Kontrolního listu ŘV A a
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ rozhoduje o zařazení tohoto projektového
záměru do programového rámce IROP.



Postup vydávání Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií

Žadatel jako nezbytnou součást plné žádosti o podporu strategického projektu musí do ISKP21+ doložit
Vyjádření ŘV A prokazující soulad projektu se Strategií. Toto Vyjádření žadatel získá na základě:

1. schválení programového rámce v případě projektů, které dle informací uvedených v PZ předpokládají
předložení projektové žádosti do výzvy ŘO prostřednictvím ISKP21+ v roce 2023.

→ zasláno žadateli do 20 kalendářních dnů po schválení programového rámce. Vyjádření ŘV A bude
mít platnost do 31. 12. 2023;

2. vyzvání nositele ITI k aktualizaci strategického projektu, která je určena pro konkrétního žadatele k
předložení aktualizace strategického projektu, jenž je součástí schváleného programového rámce pro
příslušný OP.

→ vyzvání zasílá manažer ITI
→ ŘV A ověřuje soulad strategického projektu se Strategií / programovým rámcem
→ následně bude do 20 kalendářních dnů od jednání ŘV A vydáno Vyjádření ŘV A (platnost jeden rok)



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 5/42:
ŘV A pověřuje manažera ITI, aby všem projektovým záměrům schváleným na 5. jednání ŘV A dne 14. 12.
2022, které deklarují předložení plné projektové žádosti přes informační systém ISKP21+ do 31. 12. 2023
vydal Vyjádření ŘV A o souladu projektového záměru se Strategií v termínu do 20 kalendářních dnů po
schválení programového rámce ze strany ŘO IROP.



PŘÍPRAVA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• koncepční část Strategie
• 8. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ŘV A
• 22. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ZmP

→ 27. 9. 2022 předložení do výzvy MMR
→ 9. 12. 2022 vypořádány připomínky z hodnocení

• výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců
• ukončeny ve všech aktivitách IROP
• 12/2022 – jednání PS, ŘV A
→ vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI
→ příprava programového rámce IROP pro všechny aktivity
→ v případě sestavení programového rámce na 100 % rezervované alokace pro všechny aktivity a schválení v
PS, ŘV A → předložení ke schválení ZmP v 1/2023 → předložení do výzvy IROP
• 03/2023 schválení programového rámce IROP = možnost předkládat žádosti o dotaci

• 01/2023 vyhlášení výzev v OPD, OPŽP, OPJAK, OPTAK
• 02-03/2023 – jednání PS, ŘV A
• 03/2023 – předložení ke schválení ZmP → předložení do výzvy OPD, OPŽP, OPJAK, OPTAK
• 05/2023 – schválení programových rámců OPD, OPŽP, OPJAK, OPTAK



PROGRAM DOPRAVA (OPD)

• alokace pro ITI: 20,8 mld. Kč

• alokace pro Hradecko-pardubickou aglomeraci: 400 mil. Kč

• programový dokument, ke stažení zde

• výzva na programové rámce vyhlášena

• výzva nositele ITI do programového rámce: 1/2023

• PR do PS 2/2023

• PR do ŘV A 3/2023

• PR do ZmP 3/2023

• PR do výzvy ŘO OPD 3/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OPD 4/2023

• SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility

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

https://www.opd.cz/dokumenty


PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

• alokace pro naši aglomeraci: 235 mil. Kč (nutno potvrdit ze strany primátorů)

• programový dokument ke stažení zde

• priorita MŽP: CEKVO (Centrum pro komplexní využití odpadu); snaha nositele o rezervaci alokaci i na 
adaptační opatření

• výzva na programové rámce dosud nebyla vyhlášena

• výzvy nositele ITI do programového rámce: 1/2023

• PR do PS 2/2023

• PR do ŘV A 3/2023

• PR do ZmP 3/2023

• PR do výzvy ŘO OPŽP 3/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OPŽP 4/2023

• předložení projektů do výzvy ŘO cca do 03/2024

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


PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OPJAK)

• alokace pro Hradecko-pardubickou aglomeraci: 373,4 mil. Kč CZV

• programový dokument: zde

• výzva ŘO na programové rámce vyhlášena

• priorita: spolupráce VO s aplikační sférou

• výzvy nositele ITI do programového rámce: 1/2023

• programový rámec do PS 2/2023

• programový rámec do ŘV A 3/2023

• programový rámec do ZmP 3/2023

• programový rámec do výzvy ŘO OPŽP 3/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OPJAK 4/2023

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

• Mezisektorová spolupráce pro ITI (abkap 550 mil. Kč)

https://opjak.cz/dokumenty/


PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OPTAK)

• alokace pro ITI: 1,5 mld. Kč v SC 1.1

• alokace pro HK-PA aglomeraci: odhad 160 mil. Kč

• programový dokument zde

• výzva na programové rámce dosud nebyla vyhlášena

• výzvy nositele ITI do programového rámce: 1/2023

• PR do PS 2/2023

• PR do ŘV A 3/2023

• PR do ZmP 3/2023

• PR do výzvy ŘO OPŽP 3/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OPTAK 4/2023

• předložení projektů do výzvy ŘO OPTAK cca do 03/2024

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

• abkap: 160 mil. Kč

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


DISKUZE
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