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HARMONOGRAM JEDNÁNÍ 
 
1. Přivítání, seznámení s programem 
2. Nominace do Řídícího výboru 
3. Řízení strategie a Zprostředkující subjekt 
4. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
 - schvalování Strategie 
 - jednání s ŘO 
5. Monitorovací zprávy ITI, web ITI 
6. Předpokládaný harmonogram schvalování integrovaných projektů pro IROP 
7. Proces schvalování integrovaného projektu se zapojením ZS pro IROP  
8. Náležitosti projektu pro předložení do PS a ŘV 
9. Role Řídícího výboru ITI a Pracovní skupiny 
10. Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů IROP ověřovaná ZS ITI 
11. Specifická kritéria přijatelnosti IROP SC 1.2, 2.4, 3.1  
12. Kritéria závěrečného hodnocení projektů IROP ověřovaná ZS ITI 
13. Plnění finančního plánu Strategie a milníků pro IROP  
14. Informace z MZ – stav připravenosti projektů v aglomeraci ve vazbě na rok 2018 
15. Různé 
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2. NOMINACE DO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 
 

• změny zastoupení v ŘV ITI:  
• za UHK prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (nový rektor), náhradník: doc. RNDr. Jan Kříž, 

Ph.D. 
 

• doplnění nových členů dle MPIN: 
• Dopravní podnik města Pardubic – Ing. Tomáš Pelikán, náhradník: Mgr. Ing. 

Martin Slezák 
• Dopravní podnik města Hradec Králové: Ing. Miloslav Kulich, náhradník: Ing. 

Vladimír Pejřil 
• Ministerstvo životního prostředí – Ing. Libor Hejduk, náhradník: RNDr. Taťána 

Trojanová 

 
Usnesení: 
ŘV ITI 7/1: Řídící výbor bere na vědomí změny zastoupení a doplnění nových 
členů do ŘV ITI.  
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3. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT (ZS) 
• Město Pardubice v roli Nositele bude vykonavatelem funkce ZS → bude vydávat 

závazné stanovisko, které je klíčovým podkladem pro ŘO poskytující podporu z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

• Zprostředkující subjekt ITI musí být funkčně oddělen od útvarů města připravujících a 
realizujících projekty v rámci ITI → zamezení možným střetům zájmů 

• 16.11.2015 vytvořen na MmP odbor Zprostředkující subjekt ITI 
• 1.4.2016 jmenován vedoucí Ing. Ondřej Nečas 
• Město na činnost ZS může čerpat dotaci z Operačního programu Technická pomoc 

(OPTP) 
• Pardubice vyjednaly navýšení max. počtu úvazků na pět (dopis primátora 7.6.)  
• Žádost o dotaci na 3 úvazky bude podána v následujících dnech 
• Ing. Petra Applová – nástup 1.7.2016, třetí VŘ již vyhlášeno   

• Funkčnost ZS od: 
1. Uzavření první ze tří veřejnoprávních smluv s ŘO - splněno 
2. ZS ITI bude personálně obsazen – splněno 
3. Vydání pěti akceptačních dopisů (schválení Strategie ITI) - červen-srpen 
 
 

5 



3. ŘÍZENÍ STRATEGIE A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT 
 
Řízení strategie 
• Řízení zabezpečuje Oddělení implementace Strategie ITI MmP (ORS) 
• Vytvořeno rozhodnutím RmP 16. 11. 2015 
• Nesmí se podílet na přípravě a vedení jednotlivých projektů, tedy ani projektů města 

Pardubice → úkolem je koordinace a monitoring projektů v rámci aglomerace 
• 9. 3. 2016 podána žádost o dotaci na Řízení strategie ITI z OPTP – přidělena a probíhá 

čerpání 
• Dotace na 4,5 pracovních úvazků + 20 % vedlejších výdajů 

• Miroslav Janovský – manažer ITI (vedoucí oddělení) 
• Filip Hoffman – koordinátor ITI 
• Michaela Kudynová – koordinátor ITI (pro pardubickou část aglomerace) 
• Tomáš Kořínek – koordinátor ITI (pro hradeckou část aglomerace) 
• 2x 0,25 úvazku na tematické koordinátory 
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3. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT (ZS) 
 
Veřejnoprávní smlouvy 
• ZS bude zajišťovat výkon přenesené působnosti v oblasti naplňování  IS v sídelní 

aglomeraci Pardubice - Hradec Králové, a to: 
• v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje,  
• dalšími relevantními právními předpisy, 
• v souladu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi městem Pardubice a třemi 

ŘO - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

• v souladu s relevantními řídícími dokumenty vydanými řídícími orgány 
 
• Finální verzi VPS s MMR město obdrželo 29. 2. 2016 → ZmP schválena 28. 4. → 

podepsána primátorem → v červnu akceptována ministryní Šlechtovou  
• VPS s MŠMT a MPO v připomínkování → stále rozpor v pohledu na rozsah činností ZS 

a představ EK a měst na jedné straně a ŘO na druhé  
 

7 



4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 

 
OP Doprava 
• Kontinuální výzva pro jednotlivá ITI (7/2016) 
• Respektování stanoviska ŘV 
• Neschvalují výzvu nositele k předkládání projektových záměrů 
 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
• Dojde k navýšení alokace tak, aby byly uspokojeny požadavky aglomerací → 

předaplikační výzkum na 2,1 mld. Kč a mezioborová spolupráce na 2 mld. Kč 
• Požadavek na navýšení limitu na jeden projet ve vazbě na projekt naší aglomerace – OK 
• Problém s vyhlášením výzev (ITI i individuálních) ve vazbě na problematiku schvalování 

národní RIS3 strategie  
• Výzvy kombinované (uvažují i o specifické výzvě pro ITI) 
• Otázka délky otevření výzvy – individuální leden – květen, požadavek na delší výzvu pro 

ITI (leden – červenec?) 
• Zástupce za ITI v MV, PKP, minitýmech 
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4. SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE 
• Strategie schválena ZmP 19.11.2015 a ZmHK 18.11.2015 

 
• Strategie vložena do monitorovacího systému MS2014+ 17.2.2016 

 
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (ORP MMR) – dokončeno 27. 4. 2016 

 
• Kontrola věcného pěti řídícími orgány (MMR-IROP, MŠMT-OPVVV, MPO-OPPIK, MŽP-

OPŽP a MD-OPD) – dokončeno 3.6. → připomínky čtyř ŘO (MMR, MŠMT, MPO a MŽP) 
→ 8.6. jednání „Velké komise“  
 

• Úprava Strategie ITI (Nositel) → kontrola formálních náležitostí a přijatelností (ORP 
MMR) → kontrola věcného hodnocení 4 ŘO (MMR, MŠMT, MPO a MŽP)→ schválení 
Strategie → vydání pěti akceptačních dopisů (konec června-srpen) → schválení 
aktualizované verze ŘV a ZmP → možnost vyhlášení výzev → 1.10.2016 
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4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 

 
IROP 
• Schválena VPS s MMR 
• Předloženy interní postupy ZS ITI 
• První výzvy pro ITI červen 2016 → musíme ale čekat na schválení Strategie 
• Příprava příručky pro žadatele 
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4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 
 
OP Životní prostředí 
• Kontinuální výzvy pro všechna ITI (1/2017) 
• Respektování stanoviska ŘV 
• Kritéria budou odpovídat individuálním projektům 
 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
• Schvalování kritérií pro ITI na MV OPPIK 11/2016 
• Kombinované (zatím) výzvy pro ITI a individuální výzvy (konec roku 2016) 
• Nutnost dosáhnout bodové hranice posledního individuálního projektu (řeší se) 

• Tlak ze strany EK a nositelů ITI 
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4. INFORMACE Z ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ 
 
Harmonogram výzev řídících orgánů pro ITI: 
IROP 
• červen 2016 (SC 1.2 a 3.1) 
• listopad 2016 (SC 2.4) 
OPD 
• červenec 2016 
OPŽP 
• leden 2017 
OPVVV 
• leden 2017 
OPPIK 
• leden 2017 
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5. MONITOROVACÍ ZPRÁVY ITI A WEB ITI 
 
Monitorovací zprávy ITI 
• 2014, 2015 – projektové fiche, projektové listy 
• od 2016 – monitorovací zprávy →  čtvrtletní monitorovací období 
 
Primární cíle monitoringu: 
• příprava výzev ITI 
• sledování naplňování Strategie ITI (klíčové intervence, indikátory, finanční plány, …) 

 
Hlavní sledované oblasti: 
• stav přípravy projektu (plán přípravy PD, plány VŘ, výstupy projektu, změny v 

projektu, …) 
• rozpočet, finanční plán 
• soulad se Strategií ITI a souvisejícími OP 
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5. MONITOROVACÍ ZPRÁVY ITI A WEB ITI 
 
Web ITI 
• v současné době ve finální fázi vývoje 
• spuštění webu: 1.7.2016 

 
Obsah webu: 
• Základní informace – úvod do ITI, vymezení aglomerace, Strategie ITI – podporovaná 

opatření, OP 
• Řízení Strategie ITI – management, ŘV, PS, výzvy, semináře 
• ZS ITI – výzvy 
• Kontakty 
• Dokumenty – Strategie ITI, SEA, formuláře ITI 
• Projekty – schválené ŘV, schválené ZS, v realizaci, dokončené, stav čerpaných dotací v 

aglomeraci 
• Aktuality 
• Monitorovací zprávy 
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6. HARMONOGRAM VÝZEV ITI 
 
Č.   Výzva pro IROP    IROP SC Vyhlášení výzvy   Alokace 
1. Ekologická veřejná doprava    1.2 1.10.2016  100 mil. 
2. Přestupní uzly   1.2 1.10.2016  50 mil. 
3. Paměťové instituce (digitalizace) 3.1 1.11.2016  15 mil. 
4. Paměťové instituce (depozitáře) 3.1 1.11.2016  80 mil. 
5. Paměťové instituce (NKP)  3.1 1.2.2017  45 mil. 
6. Nemotorová doprava  1.2 1.2.2017  55 mil. 
7. Dopravní telematika  1.2 1.2.2017  60 mil. 
8. Polytechnické vzdělávání (ZŠ)  2.4 1.2.2017  100 mil. 
9. Polytechnické vzdělávání (SŠ)  2.4 1.2.2017  100 mil. 
     Celkem  605 mil. 
 
Č.   Výzva pro OPD    OPD SC Vyhlášení výzvy   Alokace 
1.   Výstavba trolejbusových tratí  1.4 1.10.2016  30 mil. 
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6. HARMONOGRAM VÝZEV ITI 
 
USNESENÍ ŘV ITI 7/2: Řídící výbor ITI schvaluje předložený harmonogram výzev 
pro období říjen 2016-únor 2017 za podmínky vydání akceptačních dopisů do 
31. 8. 2016. 
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7. PROCES SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ ITI PRO IROP 

Vyhlášení výzvy 
ITI/ZS 

Manažer ITI/ZS 
říjen 2016 

20 dnů 

Jednání PS -  
předložení PZ 

Žadatel/PS 
listopad 2016 

Jednání ŘV - 
rozhodnutí 

ŘV cca 1x 3 měsíce 
prosinec 2016 

Běží výzva k předkládání projektů na ZS (vč. ukončených VZ na hlavní 
aktivity)/ ZS přijímá projektové žádosti a průběžně hodnotí 

Žadatel 
leden – září 2017 

maximálně 6 – 9 měsíců 

Hodnocení ZS 

ZS/CRR 
říjen 2017 

CRR začíná hodnotit – max. lhůta pro kontrolu závěrečného ověření 
způsobilosti výdajů ze strany CRR a vydání Rozhodnutí 

CRR/ŘO 
listopad – květen 2018 

maximálně 7 měsíců 

realizace 
projektu 

žadatel 
červen 2018 
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8. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU PRO PŘEDLOŽENÍ DO PS A ŘV 
 
1. Název projektu 
2. Zařazení do Strategie do úrovně podopatření 
3. Popis projektu 
4. Popis pozitivního dopadu na vymezené území 
5. Finanční plán v jednotlivých letech 
6. Celkové výdaje, způsobilé výdaje, nezpůsobilé výdaje, plátcovství DPH 
7. Předpokládané datum zahájení a ukončení realizace projektu 
8. Identifikace žadatele (vč. zpracovatele zprávy) 
9. Role zapojených subjektů 
10. Indikátory 
11. Způsob zajištění udržitelnosti projektu (v relevantních případech) 
12. Datum předložení 
13. Operační program, specifický cíl 
14. Příprava PD (stavební povolení povinnou přílohou) 

 
→ bude možné generovat přímo z monitorovací zprávy 
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9. ROLE ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PŘI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 
 
• ŘV ITI vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI 
• Pracovní skupina nejdříve doporučí z předložených PZ záměry ŘV 
• ŘV posuzuje soulad PZ s integrovanou strategií, a to dle kritérií obsažených v příloze 15 MPIN: 

• Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho 
specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření (podopatření). 

• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 
• Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území.  
• Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě. 
• Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou. 
• Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je 

jednoznačně popsána jejich role v projektu. 
• Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI 
• Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření a výzvu nositele ITI/ 
• Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s nositelem ITI a 

ostatními partnery. 
• Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je relevantní - udržitelností se rozumí povinnosti 

dle čl. 71 nařízení č. 1303/2013).    
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9. ROLE ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PŘI SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 
 

• V případě negativního výsledku může být na základě rozhodnutí ŘV PZ vrácen 
k přepracování pracovní skupině, resp. nositeli projektu  

• Po posouzení PZ vydá ŘV pro každý PZ vyjádření o souladu/nesouladu PZ s ITI  (viz 
příloha č. 18 MPIN) 

• Vyjádření má doporučující (právně nezávazný) charakter a je povinnou přílohou 
žádosti o podporu, která prokazuje zapojení žadatele do pracovní skupiny a 
projednání řídícím výborem.  

• Následně žadatel projektu předloží ZS ITI žádost o podporu, včetně přílohy s 
vyjádřením ŘV 

• Vyjádření, vydané ŘV ITI, je jedním z kritérií formálních náležitostí žádosti o podporu  
• Vyjádření Řídicího výboru může být kladné, nebo záporné povahy  

 
Jednání ŘV ITI bude probíhat cca 1x za 3 měsíce. Možnost hlasování per rollam.  
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10. KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 
 
• Sadu hodnotících kritérií pro IROP schvaloval MV IROP 23.5.2016 
• Aglomerace předložila jako jediná kritéria pro všechny aktivity v IROP 
• Jako jediná aglomerace nebudeme provádět v žádné aktivitě věcné hodnocení 

 
Kritéria formálních náležitostí: 
• Byla doložena ukončená zadávací řízení na veškeré hlavní aktivity projektu, vč. 

podepsaných smluv? 
 
Výhody pro žadatele: 
• Předložení projektu s již ukončeným zadávacím řízením umožní žadateli požádat o 

maximální možnou výši dotace. 
• V případě dražšího vysoutěžení je možnost projekt nepředložit do ZS a znovu s ním 

projít přes PS s plnou, vysoutěženou, částkou. 
• Novela zákona o veřejných zakázkách umožňuje zrušení zadávacího řízení v případě, že 

nebude přidělena dotace. 
• Minimalizace změn v realizační fázi projektu a časových prodlev. 
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11. OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
 
• Respektuje projekt minimální a maximální hranici CZV stanovených výzvou ZS 

ITI? 
• Odpovídá žádost o podporu projektovému záměru, ke kterému vydal své 

vyjádření ŘV ITI? 
• Nepřevyšuje požadovaná dotace v žádosti o podporu volnou finanční alokaci? 
• Podílí se projekt na naplnění indikátorů příslušného opatření ITI a dané výzvy ZS 

ITI? 
• Je projekt v souladu s finančním plánem Strategie ITI? 
• Tzn. do 19ti měsíců od předložení žádosti o podporu předložit žádosti o platbu 

min. ve výši 10 % CZV, do 31 měsíců předložit žádosti o platbu min. ve výši 20 % 
CZV atd. 
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12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 1.2 
 
• Provázanost projektů v rámci jednotlivých aktivit řešena dle koincidenční matice, 

tzn. je požadována místní souvislost projektů k zajištění integrovanosti a dosažení 
požadovaných synergických efektů 
 

• Např. u bezpečnosti dopravy je dle koincidenční matice požadováno, aby projekty 
byly realizovány na území obce, kde byly realizovány (nebo jsou plánovány) 
projekty na aktivitu Terminály a Dopravní telematika. 
 

• Projekty cyklostezek musí být zaměřeny na výstavbu nebo modernizaci cyklostezek, 
které jsou součástí nebo přímo navazují na ucelenou síť stávajících nebo 
plánovaných cyklostezek nebo cyklotras. 
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12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 2.4 
 
• SŠ, ale obdobně i u ZŠ a neformálního vzdělávání: 
• Obecně platí, že budou podpořeny projekty na stavební úpravy a pořízení vybavení 

pro polytechnické vzdělávání, musí být v souladu s MAP/KAP a splňovat požadavky 
na bezbariérovost 

• Projekt má silnou vazbu na specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a 
aplikační základnu aglomerace  

• Vychází ze strategie, konkrétně např. u SŠ a VOŠ je požadováno popsat spolupráci 
žadatele s VŠ nebo stáže pedagogů a studentů ve firmách nebo spolupráce firem a 
škol na úpravě profilů absolventů 

• Žadatel popsal spolupráci se základní školou podpořenou z ITI nebo s Centrálními 
polytechnickými dílnami v aglomeraci 

• Vychází ze Strategie, konkrétně je požadováno popsat spolupráci se ZŠ, jejíž projekt 
byl podpořen v rámci ITI nebo se ZŠ, jež plánuje dle zápisu z pracovní skupiny ITI 
předložit projekt v rámci ITI nebo s CPD 
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12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 3.1 
 
Aktivita: Revitalizace vybraných památek 
• Projekt přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků alespoň o 1000 za rok. 
• Realizací projektu budou zpřístupněny prostory pro vzdělávací nebo kulturní nebo 

kreativní aktivity 
• Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení,  jako jsou 

lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
• Památky je uvedena na Seznamu/indikativním seznamu národních kulturních 

památek 
 

Aktivita: Knihovny 
• Projekt zajistí digitalizaci a elektronizaci dokumentů knihovních fondů (popř. uložení 

výsledků digitalizace) nebo zvýšení ochrany a restaurování knihovních fondů. 
• Knihovna je zřízena podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách. 
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12. SPECIFICKÁ KRITÉRIA PRO SC 3.1 
 
Aktivita: Muzea 
• Projekt na výstavbu, rozšíření nebo modernizaci prostor pro uchování a ochranu 

sbírkových fondů přispěje k alespoň částečnému zpřístupnění prostor stávajícího 
depozitáře nebo využití alespoň jeho části pro nové expozice 

• Projekt přispěje ke zpřístupnění a zefektivnění alespoň 10 % muzejních podsbírek 
• Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
• Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 

000 návštěvníků 
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13. KRITÉRIA ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ IROP OVĚŘOVANÁ CRR 
 
• Provádí CRR 
 
Kritéria: 
• Výsledky projektu jsou udržitelné  
• Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory  
• Je dodržován zákaz diskriminace  
• Výdaje na aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám  

 
-     Ověření průběhu veřejných zakázek 
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14. ČERPÁNÍ V LETECH - VYJEDNANÉ ALOKACE  
 
  

 
OP Vyjednáno Požadavek V % 

IROP 1 894 3 400 56,5 

OPD II 466 421 110 

OPVVV 830* 468 177 

OPPIK 460 460 100 

OPŽP 200 1 292 15 

Celkem 3 850 5 940 65 
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* OPVVV uvádí jako jediný OP částku včetně příspěvku ze státního rozpočtu (10%) a vlastního příspěvku žadatele  (5%) 



14. ČERPÁNÍ V LETECH – CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTŮ 
 
OP  IROP OPD OPŽP 
2016  0 0 0 
2017  347 65 40 
2018  596 162 90 
2019  502 85 45 
2020  407 110 53 
2021  207 85 53 
2022  171 0 53 
2023  0 0 0 
Celkem  2 230 507 334 
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15. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNŮ STRATEGIE A MILNÍKŮ PRO IROP 
 
IROP požaduje, aby v každém SC bylo do konce roku vyčerpáno minimálně 27,1 % alokace 
(podaná ŽOP) 
 
SC Alokace  plnění do roku 2018 (27,1%)  
1.2 614 400 000 166 932 480 
2.4 626 300 000 170 165 710 
3.1 654 160 000 177 735 270 
 
Dle finančního plánu Strategie má být do konce roku 2018 vyčerpáno: 
SC Čerpání v Kč Čerpání v % 
1.2 417 707 000 Což je 68 % 
2.4 187 890 000 Což je 30% 
3.1 196 248 000 Což je 30% 
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16. INFORMACE Z MZ – STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTŮ V AGLOMERACI VE 
VAZBĚ NA ROK 2018  
 

 
• SC 1.2     392 000 000 Kč (63,8 %) 

• terminály - 3 (SITI – 3) 
• nízkoemisní a bezemisní vozidla – 10 (SITI – 10) 

 
• SC 2.4     bude zřejmé z 2. monitorovací zprávy 

 
• SC 3.1    441 900 000 Kč (67,6 %)   
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17. RŮZNÉ 
 
• 22. 6. 2016 od 8:30 hod – Seminář pro žadatele 

• Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Hudební sál 
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