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1. ZMĚNY V NOMINACÍCH PS1

Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú.
Řádný člen: Robin Langer
Zástupce člena: Ing. Jiří Janků

Centrum transferu technologií a znalostí 
Řádný člen: Ing. Karolina Kašparová
Zástupce člena: Ing. Jana Kabrhelová, Ph.D.



2. AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• 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
• 9. 1. 2023 schválení koncepční části Strategie MMR

• programové rámce (akční plány)
• IROP: schválen 24. 2. 2023
• OPD: předpoklad předložení PR do výzvy ŘO 4-5/2023
• OP JAK: předpoklad předložení PR do výzvy ŘO 4-5/2023
• OP TAK: není stále vyhlášena výzva na předkládání PR
• OP ŽP: není stále vyhlášena výzva na předkládání PR
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• výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců OP
JAK a OP TAK
• 24. 1.–23. 2. 2023 do 10:00 hodin
• 15. 3. 2023 jednání PS4
• 22. 3. 2023 jednání ŘV A
→ vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI
→ příprava programového rámce OP JAK (do výzvy OP TAK nepředložen žádný PZ)
→ v případě sestavení programového rámce OP JAK dle požadavků a

schválení v PS4 a ŘV A → předložení ke schválení ZmP v dubnu 2023
• bude-li PR schválen v ZmP → předložení ke schválení do výzvy ŘO OP JAK na

programové rámce
• pokud bude celý proces probíhat dle aktuálního předpokládaného harmonogramu,

v květnu 2023 bude moci nositel ITI žadatelům, kteří plánují předložit žádost do
konce roku 2023, vystavit „Vyjádření ŘV A o souladu projektu se Strategií území
Hradecko-pardubické aglomerace 2021+/programovým rámcem“

2. AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE



3. PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

• 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

Jednací řád pracovních skupin Řídicího výboru aglomerace

• bod 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. PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU 
Kritéria pro posouzení projektového záměru na ŘV A

• Strategický projekt je podán v předepsané formě

• 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+

• Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k předkládání projektových

záměrů do programových rámců nebo vyšším - NERELEVANTNÍ

• Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

• Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele tvoří přílohu strategického projektu. V

případě, kdy je žadatelem:

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

o Církev / církevní organizace: dokladem je rozhodnutí zřizovatele nebo statutárního orgánu žadatele

o 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) - NERELEVENTNÍ

• 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 -

NERELEVANTNÍ



3. 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+.



VÝZVA 14 A 15 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ
INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI VaVaI a podnikání



4. ČTRNÁCTÁ VÝZVA PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO PROGRAMOVÝCH
RÁMCŮ – MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE

Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Specifický cíl OP 1.1  Rozvoj   a   posilování   výzkumných   a   inovačních   kapacit   a

zavádění pokročilých technologií

Strategický cíl Strategie 4 Podnikání, VaVaI a digitalizace 
Specifický cíl Strategie 4.2 Podpora VaVaI a spolupráce ve výzkumu
Opatření Strategie 4.2.3  Spolupráce   výzkumných   organizací   a   firem,  

zvyšování kvality a objemu transferu technologií
Druh výzvy Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího výboru aglomerace:
PS4: VŠ a podnikatelé

Příjem projektových záměrů 24. 1. 2023 – 23. 2. 2023

Celková částka CZV pro výzvu: 373 400 000 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: min. výše není stanovena / max. 
výše 100 mil. Kč



4. ČTRNÁCTÁ VÝZVA PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO PROGRAMOVÝCH
RÁMCŮ – MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE

ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé
Příjemci
- Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

(2014/C 198/01).

Partneři
- Povinný min. jeden partner;
- povinné partnerství s podnikem.

Příjemci/partneři se sídlem i mimo území MO/A (využívajících nástroj ITI).

Míra podpory z EFRR a SR
- Dle Pravidel spolufinancování na programové období 2021-2027



4. ČTRNÁCTÁ VÝZVA PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO PROGRAMOVÝCH
RÁMCŮ – MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozvoj aplikačního potenciálu VO
• Podpora výzkumné spolupráce mezi výzkumnou organizací a subjektem z aplikační

sféry. Podpora aktivit zaměřených na:

• společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxe;

• dlouhodobá spolupráce na orientaci výzkumu realizovaného výzkumnou organizací;

• vzájemné mobility pracovníků mezi výzkumnou organizací a podnikem, a to včetně
zahraničních subjektů;

• pořízení nezbytného přístrojového vybavení;

• související odborné vzdělávání.

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Spolupráce výzkumných organizací a aplikační sféry



4. ČTRNÁCTÁ VÝZVA PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO PROGRAMOVÝCH
RÁMCŮ – MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE

• Počet předložených projektových záměrů (PZ): 5

• Celková částka CZV pro 14. výzvu: 373 400 000 Kč

• Souhrnná výše CZV v předložených PZ: 378 523 300 Kč

• Dle výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií
využívajících nástroj ITI v programovém období 2021–2027 ŘO OP JAK nestanovuje
limit na převis alokace strategických projektů v Seznamu strategických projektů,
nositelé však nemohou vydat v budoucnu kladná Vyjádření, která by v součtu
překročila 120 % alokace v CZV vyčleněné pro dané ITI



4. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO 14. VÝZVY

Název PZ:  Mezisektorová  a   mezioborová  spolupráce ve  výzkumu  a   vývoji    
komunikačních,  informačních a  detekčních technologií pro řídicí  a 
zabezpečovací systémy

Žadatel: Univerzita Pardubice

Celkové výdaje projektu: 76 992 500 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 76 992 500 Kč
Podpora EU+SR (95 % CZV): 73 142 875 Kč
Podíl žadatele (5 % CZV): 3 849 625 Kč



4. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO 14. VÝZVY

Název PZ: Inovativní materiály vhodné pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou
Žadatel: Univerzita Pardubice

Celkové výdaje projektu: 77 000 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 77 000 000 Kč
Podpora EU+SR (95 % CZV): 73 150 000 Kč
Podíl žadatele (5 % CZV): 3 850 000 Kč



4. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO 14. VÝZVY

Název PZ: Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci    
a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm+)

Žadatel: Univerzita Karlova

Celkové výdaje projektu: 74 530 800 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 74 530 800 Kč
Podpora EU+SR (95 % CZV): 70 804 260 Kč
Podíl žadatele (5 % CZV): 3 726 540 Kč



4. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO 14. VÝZVY

Název PZ:  BIPOLE (Biomedical Indicators for Personalized Medicine)
Podtitul: Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu

Žadatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Celkové výdaje projektu: 100 000 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 100 000 000 Kč
Podpora EU+SR (95 % CZV): 100 000 000 Kč
Podíl žadatele (0 % CZV): 0 Kč



4. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO 14. VÝZVY

Název PZ: Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART technologies
Žadatel: Univerzita Hradec Králové

Celkové výdaje projektu: 50 000 000 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 50 000 000 Kč
Podpora EU+SR (95 % CZV): 47 500 000 Kč
Podíl žadatele (5 % CZV): 2 500 000 Kč



4. PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

USNESENÍ PS4 6/1:
Pracovní skupina „VŠ a podnikatelé“ (PS4) na základě 14. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (Mezisektorová spolupráce)
projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji
komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací
systémy“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS4 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 OP JAK.



4. PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

USNESENÍ PS4 6/2:
Pracovní skupina „VŠ a podnikatelé“ (PS4) na základě 14. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (Mezisektorová spolupráce)
projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Inovativní materiály vhodné pro aplikace s vysokou přidanou
hodnotou“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS4 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 OP JAK.



4. PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

USNESENÍ PS4 6/3:
Pracovní skupina „VŠ a podnikatelé“ (PS4) na základě 14. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (Mezisektorová spolupráce)
projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro
prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm+)“ je v souladu
se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS4 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 OP JAK.



4. PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

USNESENÍ PS4 6/4:
Pracovní skupina „VŠ a podnikatelé“ (PS4) na základě 14. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (Mezisektorová spolupráce)
projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „BIPOLE (Biomedical Indicators for Personalized Medicine)
Podtitul: Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu“ je v souladu se
Strategií.

Na základě výše uvedeného PS4 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 OP JAK.



4. PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

USNESENÍ PS4 6/5:
Pracovní skupina „VŠ a podnikatelé“ (PS4) na základě 14. výzvy k předkládání
projektových záměrů do programových rámců (Mezisektorová spolupráce)
projednala předložený projektový záměr a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné
odborné diskuze PS4 došla k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART
technologies“ je v souladu se Strategií.

Na základě výše uvedeného PS4 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 OP JAK.



5. PATNÁCTÁ VÝZVA PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ DO PROGRAMOVÝCH
RÁMCŮ – SLUŽBY INFRASTRUKTURY

Operační program Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP 1.1 Rozvoj  a  posílení  výzkumných  a  inovačních  kapacit a  zavádění 

pokročilých technologií

Strategický cíl Strategie 4 Podnikání, VaVaI a digitalizace 
Specifický cíl Strategie 4.2 Podpora VaVaI a spolupráce ve výzkumu
Opatření Strategie 4.2.1  Infrastruktura  pro  výzkum  a  vývoj,  vznik  a  rozvoj   

inovačních center a vědeckotechnických parků
Druh výzvy Kolová

Název pracovní skupiny Řídicího výboru aglomerace:
PS4: VŠ a podnikatelé

Příjem projektových záměrů 24. 1. 2023 – 23. 2. 2023

Celková částka dotace z EFRR pro výzvu: Není stanovena ŘO OP TAK

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: min. ani max. výše není stanovena

DO VÝZVY NEBYL PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR



6. INFORMACE Z ŘO OP JAK

• 9. 6. 2022 OP JAK oficiálně schválen ze strany EK

Probíhající výzvy v oblasti VŠ/VO (aktuální harmonogram 2023 zde)
• Výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

• 3. 11. 2022-5. 5. 2023 (alokace 3 mld. Kč)
• Výzva č. 02_23_014 Open science I

• 3. 2. 2023-2. 1. 2024 (alokace 1,3 mld. Kč)
• Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

• 20. 2. 2023-25. 8. 2023 (alokace 3 mld. Kč)
• Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I

• 24. 2. 2023-25. 8. 2023 (alokace 900 mil. Kč)

https://opjak.cz/
https://opjak.cz/harmonogram-vyzev/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_012-rozvoj-infrastrukturniho-zazemi-doktorskych-studijnich-programu/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_014-open-science-i/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_015-vyzkumne-infrastruktury-i/
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_23_016-vyzkumne-e-infrastruktury-i/


7. INFORMACE Z ŘO OP TAK

• 29. 6. 2022 OP TAK (nový web, starý web) oficiálně schválen ze strany EK

Probíhající výzvy (aktuální harmonogram 2023 zde)
• Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

• 1. 9. 2022-31. 12. 2023 (alokace 50 mil. Kč)
• Úspory energie – výzva I

• 1. 9. 2022-31. 11. 2023 (alokace 10 mld. Kč)
• Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I

• 8. 9. 2022-1. 2. 2024 (alokace 500 mil. Kč)
• Inovační vouchery - výzva II.

• 1. 2. 2023-1. 2. 2024 (alokace 150 mil. Kč)
• Partnerství znalostního transferu – výzva I.

• 27. 1. 2023-28. 4. 2023 (alokace 150 mil. Kč)
• Spolupráce - Klastry - výzva I.

• 23. 1. 2023-21. 4. 2023 (alokace 250 mil. Kč)
• Technologické platformy - výzva I.

• 23. 1. 2023-14. 4. 2023 (alokace 100 mil. Kč)
Agentura pro podnikání a inovace (API)
• zprostředkující subjekt OP TAK
• web API - přehledné informace o výzvách, seminářích, metodikách, …

https://optak.cz/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/evropska-komise-schvalila-op-tak--na-podporu-podnikatelu-je-pripraveno-temer-82-miliard-korun-z-fondu-eu--268464/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--271810/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-ochrana-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/spoluprace-klastry-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologicke-platformy-optak/technologicke-platformy-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/


7. INFORMACE Z ŘO OP TAK
Programový rámec – vybrané požadavky (návrh ŘO OPTAK)

Minimální stupeň připravenosti strategických projektů (základní alokace)

Stavební projekty: vypořádané majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemku/ budovám,

dokončené územní řízení v právní moci, pokud není územní a/nebo stavební řízení třeba

minimálně studie proveditelnosti nebo obdobná dokumentace zpracovaná v souladu

s principy DNSH (v případě infrastruktury zejména energetická a klimatická hlediska),

jinak minimálně zpracovaná DSP (v případě spojeného řízení DÚR / DSP) a zahájené

příslušné správní řízení (pokud je požadováno), zdroj a jmenovitý příslib spolufinancování

realizace i budoucích provozních nákladů, garantovaný předpoklad nekonfliktnosti další

projektové přípravy formou čestného prohlášení, ve kterém žadatel potvrdí, že si není

vědom žádných zásadních komplikací při dokončování přípravy projektu.

Nestavební projekty (dodávky a služby): podrobná věcná specifikace nebo specializace a

rozsah služeb, zajištěné provozní prostory, dokončený průzkum trhu nebo jeho analogie pro

objektivní odhad CZV, zdroj a závazný příslib zajištění spolufinancování realizace i

budoucích provozních nákladů.



7. INFORMACE Z ŘO OP TAK
Programový rámec – vybrané požadavky (návrh ŘO OPTAK)

Minimální stupeň připravenosti strategických projektů (zásobník projektů)

Stavební projekty: zahájeno územní nebo spojené řízení, pokud není územní a/nebo

stavební řízení třeba, minimálně studie proveditelnosti nebo obdobná dokumentace včetně

zohlednění principů DNSH, identifikován zdroj spolufinancování realizace i budoucích

provozních nákladů

Nestavební projekty (dodávky a služby): věcná specifikace nebo specializace a rozsah

služeb, zajištěné provozní prostory, dokončený průzkum trhu nebo jeho analogie,

identifikace zdroje spolufinancování realizace a budoucích provozních nákladů.

Případné budoucí převedení projektu ze zásobníku do základní alokace by bylo podmíněno
splněním požadavků na projektovou připraveností základní alokace, zároveň však
nevyžaduje úpravu programového rámce.



7. INFORMACE Z ŘO OP TAK
Programový rámec – vybrané požadavky (návrh ŘO OPTAK)

Termín ukončení výzvy pro předkládání PR: 31. 12. 2023

Další specifické podmínky seznamu strategických projektů 

Projektové záměry ve stadiu vize nebo počátečních úvah, ani jednotlivé malé projekty

do 10 mil Kč předpokládané podpory (platí i pro aktivitu služby s mírou podpory 75% CZV,

tj. celkové ZV budou nižší než pro ostatní aktivity) nebudou k podpoře zvažovány, ŘO OP

TAK bude pro podporu jednoznačně upřednostňovat velké územně strategické investice

s plošným dopadem.

V případě, že identický projektový záměr bude po schválení Programového rámce
předložen do jiného paralelního programu podpory, bude ze Seznamu strategických
projektů vyřazen.



TERMÍN DALŠÍHO JEDNÁNÍ PS4
BUDE UPŘESNĚN

Děkujeme za pozornost.

iti.hradec.pardubice.eu

ITI Hradecko-pardubické aglomerace

iti_hk_pce

http://www.iti.hradec.pardubice.eu/

