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PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem

2) Změna složení PS2

3) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace

4) Projednání projektových záměrů pracovní skupinou

5) 5. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců –

ZELENÁ INFRASTRUKTURA VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ

6) Informace z ŘO

7) Diskuze 

8) Závěr jednání
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ZMĚNA SLOŽENÍ PS2
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• Město Chrudim
• nový náhradník: Ing. Hana Luptáková

• Magistrát města Hradec Králové
• nový náhradník: Ing. arch. Veronika Vobořilová



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• personální změna u nositele ITI
• odchod Ing. Marie Nevrklová → Ing. Eva Holingerová

• koncepční část Strategie
• analytická + návrhová část
• 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
• 10. 11. 2022 výzva k úpravě/doplnění koncepční části - probíhá vypořádání

připomínek (do 9. 12. 2022)
• předpoklad schválení koncepční části ze strany MMR – leden 2023



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců
• vyhlášeny pro všechny aktivity IROP
• 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022 do 10:00 hodin
• 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

• bude-li schváleno v ZmP → předložení ke schválení do výzvy IROP na programové
rámce

• pokud bude celý proces probíhat dle aktuálního předpokládaného
harmonogramu, v 3/2023 bude moci nositel ITI prvním žadatelům vystavit
„Vyjádření ŘV A o souladu projektu se Strategií území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+/programovým rámcem“



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• harmonogram výzev IROP
• Zelená infrastruktura (MRR) – 20. 12. 2022
• Zelená infrastruktura (ITI) – x. x. 2023
• ! POZOR: projekt lze podat do výzvy IROP (přes ISKP21+) až po schválení

Strategie, programového rámce IROP a vydání Vyjádření ŘV A, které je
povinnou přílohou žádosti



PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

• Kritéria hodnocení

• Posouzení přihlášených projektových záměrů podle hodnotících kritérií (vyplnění
kontrolních listů)

• Přijetí usnesení k přihlášeným projektovým záměrům



KRITÉRIA HODNOCENÍ

1. Strategický projekt je podán v předepsané formě

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

Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

3. Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu

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

programových rámců

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

aglomerace 2021+

6. Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k

předkládání projektových záměrů do programových rámců nebo vyšším

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

aglomerace 2021+



KRITÉRIA HODNOCENÍ

8. 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

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

přílohu strategického projektu (v případě projektu v IROP)

10. 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 PRACOVNÍ SKUPINOU 
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+.



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

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
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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



PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘIHLÁŠENÝCH 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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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 11,170 209,600 151 541,00

Cílové hodnoty pro Strategii ITI 2,95 0 32 581,000

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



NÁVRH USNESENÍ

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.



NÁVRH USNESENÍ

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.



NÁVRH USNESENÍ

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.



NÁVRH USNESENÍ

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.



NÁVRH USNESENÍ

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.



NÁVRH USNESENÍ

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.



NÁVRH USNESENÍ

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.



INFORMACE Z ŘO

63. – 65. výzva IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 
- předpoklad vyhlášení výzev 20. 12. 2022
- výzvy pro individuální projekty – budou obdobná specifická pravidla pro žadatele 

vč. metodických listů indikátorů
- https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy

OPŽP – Metodika výpočtu objemu akumulačních nádrží pro srážkové vody
- https://opzp.cz/dokumenty/ke-specifickym-cilum/

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS2

KORESPONDENČNÍ 12/2022

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Eva Holingerová
e-mail: Eva.Holingerova@mmp.cz
telefon: 466 859 537; 732 713 833

iti.hradec.pardubice.eu
ITI Hradecko-pardubické aglomerace

iti_hk_pce
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