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STAV REALIZACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2014–2020



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (K 16. 3. 2023)

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

OP ŽP 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

OP VVV 413 950 000 384 049 175 384 049 175 384 049 175

OP PIK 296 000 000 108 356 786 108 356 786 108 356 786

Celkem 3 570 306 667 3 178 806 134 3 178 806 134 3  174 399 483

% 100 89,03 89,03 88,91

Počet projektů 128 128 127

prosinec 2022 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



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

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

ze strany ŘO

IROP

1.2 440 651 997

1 844 413 574

2 670 693 972

432 263 096

1 550 326 046

1 816 699 899

308 840 207

1 426 903 157

1 608 408 378

2.4 527 501 050 459 467 197 459 467 197

3.1 876 260 527 658 595 753 658 595 753

OPD
1.4 112 055 503

226 741 286
127 900 847

136 408 265
51 539 634

51 539 634
2.3 114 685 783 8 507 419 0

OP ŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
0

0
0

0
1.2 189 200 000 0 0

OP VVV 1.2 314 014 984 314 014 984 46 119 770 46 119 770 46 119 770 46 119 770

OP PIK

1.1 38 469 734

85 524 128

36 791 424

83 845 818

36 791 424

83 845 818

1.2 8 223 517 0 0

2.1 0 0 0

2.3 47 054 394 47 054 394 47 054 394

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
350 935 170

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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SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
(K ROKU 2023)

• zpracování dokumentu Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
(k roku 2023) vyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ze
stanoviska MŽP k této koncepci

• posuzování je vždy prováděno zpětně, aktuálně souhrnně za programové období (2016–2022)
• dokument sleduje projekty schválené ŘV ITI a jejich možný dopad na ŽP
• hlavní závěr:

• Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemělo
ve sledovaném období od roku 2016 do roku 2022 nepředvídané závažné negativní vlivy na
životní prostředí nebo veřejné zdraví a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení
nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce (str. 14).

• dokument dostupný na webu zde

https://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2023-01-20/postmonitoring-hradec-pardubice_za-2022---souhrnna-zprava---fin.pdf


PŘÍPRAVA STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE 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

• 9. 1. 2023 schválení koncepční části Strategie MMR – OSA

• programové rámce (akční plány)

• IROP: schválen 24. 2. 2023, schválená verze

• OPD: předpoklad předložení PR do výzvy ŘO v 4–5/2023 v případě schválení v ŘV A a ZmP

• OP JAK: předpoklad předložení PR do výzvy ŘO v 4–5/2023 v případě schválení v ŘV A a ZmP

• OP TAK: není vyhlášena výzva na předkládání PR

• OP ŽP: není vyhlášena výzva na předkládání PR

https://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2023-02-28/pr-irop_kompletni.pdf


PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+



PROGRAM DOPRAVA (OP D)

• alokace pro HK-PA aglomeraci: 150 501 298 Kč (novostavby), 250 835 496 Kč (modernizace)

• programový dokument ke stažení zde

• výzva ŘO OP D na programové rámce vyhlášena (ukončení 31. 5. 2023)

• výzva nositele ITI pro předkládání záměrů do programového rámce OP D: 24. 1.–23. 2. 2023

• PR do ŘV A dne 22. 3. 2023

• PR do ZmP v 4/2023

• PR do výzvy ŘO OPD 4–5/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OPD v 6/2023

https://www.opd.cz/dokumenty


PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)

• alokace pro HK-PA aglomeraci (CZV): 373 400 000 Kč

• programový dokument ke stažení zde

• výzva ŘO OP JAK na programové rámce vyhlášena

• priorita: spolupráce VO s aplikační sférou

• výzva nositele ITI pro předkládání záměrů do programového rámce OP JAK: 24. 1.–23. 2. 2023

• PR do ŘV A dne 22. 3. 2023

• PR do ZmP v 4/2023

• PR do výzvy ŘO OP JAK v 5/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OP JAK v 6/2023

https://opjak.cz/dokumenty/


PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP)

• 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 (+ 2 x 20 mil. Kč)

• výzva nositele ITI pro předkládání záměrů do programového rámce dosud nebyla vyhlášena, předpoklad v 
4/2023

• PR do PS v 5/2023

• PR do ŘV A v 5/2023

• PR do ZmP v 6/2023

• PR do výzvy ŘO OP ŽP v 6/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OP ŽP v 7/2023

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


PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

• alokace pro HK-PA aglomeraci: odhad 164 mil. Kč (potvrzení ze strany primátorů?)

• programový dokument zde

• výzva na programové rámce dosud nebyla vyhlášena

• výzva nositele ITI pro předkládání záměrů do programového rámce vyhlášena v 1/2023 (žádný projektový
záměr se nepřihlásil), předpoklad opakování výzvy v 9–10/2023

• PR do PS v 10/2023

• PR do ŘV A v 10/2023

• PR do ZmP v 10–11/2023

• PR do výzvy ŘO OPTAK v 12/2023

• schválení PR + možnost předložení projektů do výzvy ŘO OP TAK v 2/2024

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


PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘEDLOŽENÝCH DO VÝZEV NOSITELE ITI
Č. 12, 13, 14, 15
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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. – NERELEVANTNÍ

• 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) – NERELEVANTNÍ

• 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



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+.



21

12. VÝZVA – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY 
(NOVOSTAVBY)



12. VÝZVA – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY (NOVOSTAVBY)

Operační program Operační program Doprava
Specifický cíl OPD RSO 2.8 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. 1. 2023 – 23. 2. 2023

Celková částka dotace z FS pro výzvu: 150 501 298 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: min. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč (pro trolejbusové 
projekty), 10 000 000 Kč (ostatní) / max. výše není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

- Fond soudržnosti: max. 85 % ze způsobilých výdajů
- státní rozpočet: 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Výstavba nových trolejbusových tratí s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud
nenapojených částí města s centry měst. Výstavba technického zázemí a infrastruktury městské drážní
dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní
dopravy (cestující).

NÁZEV INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ DOTČENÉHO VÝZVOU

• Udržitelná doprava v jádrových městech





DOPRAVA



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 12. VÝZVY

• Elektrifikace MHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka (Dopravní podnik města Pardubic a.s.): 93 500 000 Kč

• Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách (Dopravní podnik města Pardubic
a.s.): 29 750 000 Kč

• Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna (Dopravní podnik města Pardubic a.s.): 12 750 000 Kč

• Měnírna 6 Plačice (Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.): 18 700 000 Kč

• CELKEM: 154 700 000 Kč (dotace EU)

• alokace 12. výzvy: 150 501 298 Kč (dotace EU)

• Dle výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v
programovém období 2021–2027 ŘO OPD akceptován převis strategických projektů 50 % nad rámec alokace
stanovené pro danou aglomeraci/MO

27
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Název projektu

745 002 Délka nových, 
rekonstruovaných nebo 

modernizovaných 
trolejbusových tratí (km)

745 010 Počet nových či 
zmodernizovaných zařízení 

obslužné a napájecí 
infrastruktury městské drážní 

dopravy (ks)
Elektrifikace MHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka 2,9

Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách 0,6 1
Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna 0,5
Měnírna 6 Plačice 1

Celkem 4 2

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 8/1:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) 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 „ElektrifikaceMHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka“ 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 OPD.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/1:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) projednal předložený projektový
záměr „ElektrifikaceMHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka“ 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 OPD.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 8/2:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) 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 „Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách“ 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 OPD.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/2:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) projednal předložený projektový záměr „Posílení
napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích – Pardubičkách“ 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 OPD.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 8/3:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) 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 „Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna“ 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 OPD.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/3:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) projednal předložený projektový záměr „Prodloužení
trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna“ 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 OPD.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 8/4:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) 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 „Měnírna 6 Plačice“ 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 OPD.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/4:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 12. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby)) projednal předložený projektový záměr „Měnírna 6
Plačice“ 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 OPD.
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13. VÝZVA – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY 
(MODERNIZACE)



13. VÝZVA – INFRASTRUKTURA MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY (MODERNIZACE)

Operační program Operační program Doprava
Specifický cíl OPD RSO 2.8 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. 1. 2023 – 23. 2. 2023

Celková částka dotace z FS pro výzvu: 250 835 496 Kč

Minimální/maximální výše CZV na jeden projekt: min. výše způsobilých výdajů 5 000 000 Kč (pro trolejbusové 
projekty), 10 000 000 Kč (ostatní) / max. výše není stanovena



ZACÍLENÍ PODPORY

Území realizace Hradecko-pardubická aglomerace

Oprávnění žadatelé a míra podpory
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury

- Fond soudržnosti: max. 80,75 % ze způsobilých výdajů
- státní rozpočet: 0 %



PODPOROVANÉ AKTIVITY

• Komplexní modernizace trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní cesty, zvyšování
cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy. Modernizace technického
zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým
dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující).

NÁZEV INTEGROVANÝCH ŘEŠENÍ DOTČENÝCH VÝZVOU

• Udržitelná doprava v jádrových městech





DOPRAVA



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 13. VÝZVY

• Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici (Dopravní podnik města Pardubic 
a.s.): 121 932 500 Kč

• Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové (Dopravní podnik města 
Hradce Králové, a.s.): 129 200 000 Kč

• CELKEM: 251 132 500 Kč (dotace EU)

• alokace 13. výzvy: 250 835 496 (dotace EU)

• Dle výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI v 
programovém období 2021–2027 ŘO OPD akceptován převis strategických projektů 50 % nad rámec 
alokace stanovené pro danou aglomeraci/MO

43
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Název projektu

745 010 Počet nových či 
zmodernizovaných zařízení 

obslužné a napájecí 
infrastruktury městské drážní 

dopravy (ks)
Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici 1
Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové 1

Celkem 2

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 8/5:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 13. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)) 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 areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici“ 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 OPD.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/5:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 13. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)) projednal předložený projektový záměr
„Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici“ 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 OPD.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 1

USNESENÍ PS1 8/6:
Pracovní skupina „Doprava“ (PS1) na základě 13. výzvy k předkládání projektových záměrů do
programových rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)) 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 „Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové“ 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 OPD.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/6:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 13. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)) projednal předložený projektový záměr
„Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD 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 OPD.
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14. VÝZVA – MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE



14. VÝZVA – MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE

Operační program Operační program Jan Amos Komenský
Specifický cíl OP JAK 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: Vysoké školy 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

50



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

51



PODPOROVANÉ AKTIVITY

52

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



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI VaVaI A PODNIKÁNÍ



PODNIKÁNÍ, VaVaI A DIGITALIZACE



PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY PŘIHLÁŠENÉ DO 14. VÝZVY

• Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a
detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy (Univerzita Pardubice): 76 992 500 Kč (CZV)

• Inovativní materiály vhodné pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou (Univerzita Pardubice): 77 000
000 Kč (CZV)

• Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených
závažných komplikací (OncoPharm+) (Karlova univerzita): 74 530 800 Kč (CZV)

• BIPOLE (Biomedical Indicators for Personalized Medicine) Podtitul: Biomedicínské indikátory pro
personalizovanou medicínu (Fakultní nemocnice Hradec Králové): 100 000 000 Kč (CZV)

• Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART technologies (Univerzita Hradec Králové): 55 000
000 Kč (CZV)

• CELKEM: 378 523 300 Kč (CZV)

• alokace 14. výzvy: 373 400 000 Kč (CZV)

• 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

55
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Název projektu

214 021 Publikace 
z podpořených 

projektů 
(publikace) 

244 001 Počet 
podpořených 
výzkumných 

organizací 
(organizace)

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

24 2

Inovativní materiály vhodné pro aplikace s vysokou přidanou hodnotou 18 1
Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi 
navozených závažných komplikací (OncoPharm+)

20 3

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

20 4

Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART technologies 2 1
Celkem 84 11

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 4

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.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/7:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 14. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mezisektorová spolupráce) projednal předložený projektový záměr „Mezisektorová a mezioborová
spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a
zabezpečovací systémy“ 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 OP JAK.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 4

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.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/8:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 14. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mezisektorová spolupráce) projednal předložený projektový záměr „Inovativní materiály vhodné pro
aplikace s vysokou přidanou hodnotou“ 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 OP JAK.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 4

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.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/9:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 14. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mezisektorová spolupráce) projednal předložený projektový záměr „Předaplikační výzkum léčiv pro
onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm+)“ 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 OP JAK.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 4

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 personalizovanoumedicínu“ 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.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/10:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 14. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mezisektorová spolupráce) projednal předložený projektový záměr „BIPOLE (Biomedical Indicators for
Personalized Medicine) Podtitul: Biomedicínské indikátory pro personalizovanou medicínu“ 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 OP JAK.



USNESENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 4

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.



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/11:

ŘV Hradecko-pardubické aglomerace na základě 14. výzvy k předkládání projektových záměrů do programových
rámců (Mezisektorová spolupráce) projednal předložený projektový záměr „Centrum podpory a rozvoje Digital
humanities a SMART technologies“ 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 OP JAK.



15. VÝZVA – OPTAK

Operační program Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP TAK 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: Vysoké školy a podnikatelé

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

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

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

DO VÝZVY NEBYL PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
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PROGRAMOVÉ RÁMCE OP D, OP JAK, OP TAK



USNESENÍ ŘV A

USNESENÍ ŘV A 7/12:
ŘV Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje předložený Programový rámec OPD a pověřuje manažera ITI jeho
předložením do „Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI
v programovém období 2021–2027“. Zároveň pověřuje manažera ITI k provádění úprav tohoto programového
rámce, a to dle požadavků řídicího orgánu OPD. O těchto změnách budou členové ŘV A informováni na nejbližším
jednání.

USNESENÍ ŘV A 7/13:
ŘV Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje předložený Programový rámec OP JAK a pověřuje manažera ITI
jeho předložením do „Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných územních strategií využívajících
nástroj ITI v programovém období 2021–2027“. Zároveň pověřuje manažera ITI k provádění úprav tohoto
programového rámce, a to dle požadavků řídicího orgánu OP JAK. O těchto změnách budou členové ŘV A
informováni na nejbližším jednání.



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 7/14:
ŘV A pověřuje manažera ITI, aby všem projektovým záměrům schváleným na 7. jednání ŘV A dne 22. 3. 2023,
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
programových rámců ze strany ŘO OPD a ŘO OP JAK.



DISKUZE



TERMÍN PŘÍŠTÍHO JEDNÁNÍ: KVĚTEN 2023

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

iti_hk_pce

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

