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PROGRAM SEMINÁŘE PRO ŽADATELE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
 
1. Přivítání, seznámení s programem. M. Janovský, manažer ITI a hosté 
2. Role ITI v programovém období 2014 – 2020 a význam tohoto nástroje pro Hradecko-pardubickou     

aglomeraci. Z. Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj 
3. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. M. Janovský, manažer ITI. 
4. Stav přípravy ITI Hradecko-pardubické aglomerace. M. Janovský,  M. Kudynová, koordinátor ITI. 
5. Přestávka, občerstvení 
 
6. Monitorovací zprávy ITI, web ITI. T. Kořínek, koordinátor ITI. 
7. Předpokládaný harmonogram výzev IROP v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. M. Janovský, F. 
Hoffman, koordinátor ITI. 
8. Proces schvalování integrovaného projektu se zapojením ZS pro IROP. M. Janovský, F. Hoffman 
9. Představení centra pro regionální rozvoj České republiky. L. Fodorová, vedoucí oddělení CRR Pardubice 
 
10. Oběd 
 
11. Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů IROP ověřovaná ZS ITI. O. Nečas, vedoucí ZS ITI 
12. Kritéria závěrečného hodnocení projektů ověřovaná CRR. M. Kupcová, specialista pro absorpční 
kapacitu, CRR 
13. Diskuze, závěr 
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2. ROLE ITI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 – 2020 A VÝZNAM TOHOTO 
NÁSTROJE PRO HRADECKO-PARDUBICKOU AGLOMERACI 
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Územní dimenze je chápána jako koncentrace (zacílení) prostředků z ESI fondů 
do specifických typů území se specifickými problémy a zároveň rozvojovými 
příležitostmi.  
Územní dimenze je v rámci ESI fondů realizována dvěma způsoby: 

• integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD) 
• projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“)  - zacílení územně, 

tematicky, územně i tematicky, jiným způsobem 

Cílem je: 
• zkvalitnit strategické plánování a řízení v rámci funkčních vazeb 
• efektivněji vynakládat finanční prostředky 
• uplatňovat v praxi princip partnerství  

 



ROLE ITI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 – 2020 A VÝZNAM TOHOTO 
NÁSTROJE PRO HRADECKO-PARDUBICKOU AGLOMERACI 
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2. ROLE ITI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 – 2020 A VÝZNAM TOHOTO 
NÁSTROJE PRO HRADECKO-PARDUBICKOU AGLOMERACI 
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Zapojení klíčových 
partnerů  

z veřejného, soukromého  
i neziskového sektoru   

Zapojení klíčových 
partnerů  

z veřejného, soukromého  
i neziskového sektoru   

Hledání konsenzu – nutná 
dohoda mezi realizátory 

opatření  
a projektů, DŮVĚRA 

Tlak na celkovou kvalitu  
a VÝSLEDKY dílčích 

projektů  

Integrace témat (mobilita-
ŽP, školství-trh práce 

apod.) 

Silná věcná 
koordinace na 

straně měst 



2. ROLE ITI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 – 2020 A VÝZNAM TOHOTO 
NÁSTROJE PRO HRADECKO-PARDUBICKOU AGLOMERACI 
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• nástroj pro metropolitní oblasti  
• odpovědnost za výběr projektů – zprostředkující subjekty 
• klíčová spolupráce s řídicími orgány a alokace finančních prostředků v 

operačních programech. 
• hlavní nosná témata spojující jádrová města aglomerací s jejich funkčním 

zázemím: 
o doprava a mobilita,  
o vzdělávání a trh práce,  
o propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe,  
o inovace a podnikání,  
o oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury.  

 



2. ROLE ITI V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 – 2020 A VÝZNAM TOHOTO 
NÁSTROJE PRO HRADECKO-PARDUBICKOU AGLOMERACI 
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Aktuální stav: 
• Hradecko-pardubická metropolitní oblast mezi lídry aglomerací 
• dokončuje se hodnocení strategie – jak z pohledu formálních požadavků, tak 

věcné náplně od všech řídících orgánů 
• ŘO IROP připraven vyhlásit požadované výzvy; výběrová kritéria schválena 

monitorovacím výborem IROP 
• podepsána smlouva o zajištění fungování zprostředkujícího subjektu – ten na 

základě výběrových kritérií spolurozhoduje o výběru projektů 
• MMR zajistilo finanční zdroje jak na činnost ZS, tak i řízení strategie s 

dostatečnou finanční alokací z OP Technická pomoc 
• nutný rychlý „rozjezd“ – všechny OP musí plnit milníkové indikátory i pravidlo 

„N+3“ 
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Ministerstvo pro místní rozvoj je vždy připraveno spolupracovat s nositeli tohoto 
nástroje směrem k jeho úspěšnému uplatnění, protože ne/úspěch tohoto nástroje 

bude mít značný vliv na to, jaká bude úloha měst a jejich zázemí v budoucnu. 

Děkuji za pozornost 
 
 

Zdeněk Semorád 
náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

sekce evropských programů  
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3. STRATEGIE ITI - VYMEZENÍ 
AGLOMERACE  

• 335 118 obyvatel 

• 145 obcí, z toho 14 obcí 
se statutem města 

• Vymezení území na 
základě převládajícího 
směru vyjížďky do 
zaměstnání a do škol – 
pro města Hradec Králové 
i Pardubice 

• Aglomerace je v rámci 
České republiky 
jedinečnou oblastí, se 
dvěma rovnocennými 
jádry a se silnou 
koncentrací obyvatel a 
ekonomických činností. 
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Vize 
Konkurenceschopná a atraktivní východočeská aglomerace – 

nadregionální pól ekonomického, znalostního a kulturního růstu 

STRATEGICKÝ CÍL 1 
UDRŽITELNÁ AGLOMERACE 

STRATEGICKÝ CÍL 2 
CHYTRÁ A KREATIVNÍ AGLOMERACE 

SPECIFICKÝ CÍL 1.1 
Zavést a zatraktivnit 

environmentálně 
příznivou dopravu v 
rámci aglomerace a 

posílit její bezpečnost 

SPECIFICKÝ CÍL 2.3 
Rozvinout kulturní  
a kreativní oblast 

SPECIFICKÝ CÍL 2.2 
Rozvíjet a propojovat 

výzkumnou a 
aplikační základnu 

aglomerace 

SPECIFICKÝ CÍL 2.1 
Podpořit odborné a 
inkluzivní vzdělávání 

v aglomeraci 

SPECIFICKÝ CÍL 1.2 
Snížit negativní 
dopady lidské 

činnosti na životní 
prostředí 

Opatření 1.1.1 
Ekologická veřejná 

doprava 

Opatření 1.1.2 
Přestupní uzly v 

aglomeraci 

Opatření 1.1.3 
Dopravní telematika 

Opatření 1.1.4 
Nemotorová doprava 

Opatření 1.2.1 
Vodní hospodářství 

Opatření 1.2.2 
Odpadové hospodářství 

Opatření 1.2.3 
Krajina a sídelní zeleň 

Opatření 2.1.1 
Polytechnické 

vzdělávání a ICT 
konektivita škol a 
školských zařízení 

Opatření 2.2.1 
Kapacity pro výzkum, 

vývoj, inovace 

Opatření 2.2.2 
Podpůrné instituce 
výzkumu, vývoje a 

inovací 

Opatření 2.3.1 
Paměťové instituce a 

kulturní památky 

3. STRATEGIE ITI 



3. STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
 
NASTAVENÍ HODNOT INDIKÁTORŮ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PRO IROP 

 
IROP SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Indikátory: 
Terminály: 7  
Zařízení pro řízení dopravy: 3 
Vozidla veřejné dopravy: 10 
Realizace ke zvýšení bezpečnosti v dopravě: 12 
Nové cyklostezky: 15 km 
Rekonstrukce cyklostezek: 1 km 
Parkovací místa pro kola: 1300 
Parkovací místa pro auta: 415 
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3. STRATEGIE ITI  
 
NASTAVENÍ HODNOT INDIKÁTORŮ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE PRO IROP 
 
IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 
Indikátory: 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti: 10 800  
Počet podpořených vzdělávacích zařízení: 54 
 
IROP SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 
Indikátory: 
Počet revitalizovaných památkových objektů: 6 NKP  
Počet nově zpřístupněných a zefektivněných fondů: 17 
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních památek: 35 000 
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Dopravní 
terminály 

Dopravní 
terminál 

Dopravní 
terminál 

Dopravní 
terminál 

Dopravní 
terminál 

Dopravní 
terminál 

Modernizace 
vozidel MHD 

Modernizace 
vozidel MHD 

Inteligentní dopravní systém 

Integrovaný dopravní systém 

Trolejbusové 
tratě 

Trolejbusové 
tratě 

Národní a regionální 
cyklostezky 

Zvyšování 
bezpečnosti 

dopravy 

Zvyšování 
bezpečnosti 

dopravy 

3. STRATEGIE ITI – INTEGROVANÝ PROJEKT 



3. STRATEGIE ITI - ČERPÁNÍ V LETECH - VYJEDNANÉ ALOKACE V MIL. KČ  
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OP Příspěvek unie Národní zdroje Vlastní podíl 
Celkové 

způsobilé výdaje 

IROP 1 895 128 212 2 235 

OPD II 440 - 78 518 

OPVVV 705 83 41 830 

OPPIK 460 - 480 940 

OPŽP 200 - 133 333 

Celkem 3 700 211 945 4 856 



3. STRATEGIE ITI ČERPÁNÍ V LETECH – CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTŮ V IROP DLE 
STRATEGIE V MIL. KČ 
 

2016     0  

2017   347  

2018   596  

2019   502  

2020   407  

2021   207  

2022   171  

2023     0  

Celkem  2 230   
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3. STRATEGIE ITI - PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNŮ STRATEGIE A MILNÍKŮ PRO IROP 
 
IROP požaduje, aby v každém SC bylo do konce roku 2018 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        68 
2.4 187 890 000        30 
3.1 196 248 000        30 
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4. STAV PŘÍPRAVY - 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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4. STAV PŘÍPRAVY - 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)  
• 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 
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4. STAV PŘÍPRAVY - 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  
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4. STAV PŘÍPRAVY - 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 
 

• Věcné hodnocení 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“→17.6. doručeny připomínky 
 

• Úprava Strategie ITI (Nositel) do 27.6.? → 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. STAV PŘÍPRAVY - INFORMACE Z 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 

 
Harmonogram výzev pro ITI: 
 
• červen 2016 (SC 1.2 a 3.1) 
• listopad 2016 (SC 2.4) 

 

22 



5. PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ 
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Dánský pečivový mix – croissant s čokoládou, višňový 
šáteček, pletenec s pekanovými ořechy 
 
Šunkový chlebíček  
 
Krájené čerstvé ovoce – banán, ananas, citrusové plody, 
meloun, hroznové víno  
 

 
DOBROU CHUŤ 

 



6. 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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6. 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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6. 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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7. PŘEDPOKLÁDANÝ 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. 
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8. 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. PROCES SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ ITI PRO IROP 
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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8. PROCES SCHVALOVÁNÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ ITI - KONZULTACE S ŽADATELI  
 
Fáze  před podáním projektového záměru do PS a ŘV 
 
 
 
 
 
Fáze  po podání projektového záměru do PS a ŘV 
 
 
 
 
Kontakty na Řízení Strategie ITI (Oddělení implementace Strategie ITI, Odbor rozvoje a strategie) 
Manažer aglomerace: Miroslav Janovský, tel. 466859417, mail: miroslav.janovsky@mmp.cz 

Koordinátor aglomerace: Filip Hoffman, tel. 466859551, mail: filip.hoffman@mmp.cz 

Pardubická část aglomerace: Michaela Kudynová, tel. 466859556, mail: michaela.kudynova@mmp.cz 

Královéhradecká část aglomerace: Tomáš Kořínek, tel. 495707588, mail: tomas.korinek@mmp.cz 
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Žadatel 
Řízení Strategie 

ITI 

ZS ITI 
CRR 

Žadatel ZS ITI 
CRR 

Řízení Strategie ITI 



9. Představení centra pro regionální 
rozvoj České republiky 

Ing. Lenka Fodorová, pověřena vedením oddělení pro Pardubický kraj 
tel. 466 026 843 nebo 736 511 137, e-mail: lenka.fodorova(at)crr.cz 

 

 

 



Centrum pro regionální rozvoj  
České republiky 

Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a 
řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 

zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy  

• konzultační a informační činnost 

• kontrola a monitoring realizace projektů 

• (2014-2020) Integrovaný regionální operační program 

• (2007-2013) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc 

• (2004-2006) Společný regionální operační program, OP JPD2 

• (1998-2004) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) 

kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2) 

hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network 

• poradenství pro malé a střední podnikatele 

správa Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového serveru 

• rozsáhlá pravidelně aktualizovaná databáze regionálních dat a jejich zobrazení v mapě 
 



Kontakty na pobočky CRR 

Pobočka CRR pro Královéhradecký kraj :  

Adresa: Evropský dům, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové 
E-mail: iropkralovehradecky@crr.cz 

Kontaktní osoba pro IROP :  
Ing. Michaela Brožová - specialista pro absorpční kapacitu 
tel. 499 420 602 nebo 735 157 809, e-mail: michaela.brozova@crr.cz 

 
Pobočka CRR pro Pardubický kraj :  
Adresa: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice 
E-mail: iroppardubicky@crr.cz 
Kontaktní osoba pro IROP  
Ing. Markéta Kupcová - specialista pro absorpční kapacitu 
tel. 466 026 840 nebo 735 157 810, e-mail: marketa.kupcova@crr.cz 
 

Webové stránky CRR : www.crr.cz – Kontakty na pobočky CRR, 
harmonogram akcí  

 

 

 

http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/index.php?reload=1&pin=1&lg=cz_win
http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/index.php?reload=1&#c=353602552C5519376&z=1&l=ajax_default&p=
http://www.crr.cz/
http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/index.php?reload=1&#c=353602552C5519376&z=1&l=ajax_default&p=
http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/index.php?reload=1&pin=1&lg=cz_win


Konzultace s žadateli 

Obsah konzultací dle kompetencí ZS/Řízení ITI a CRR: 
 
CRR  
• obsah výzvy řídícího orgánu IROP 
• kritéria závěrečného hodnocení způsobilosti projektů 
• postup zadání veřejné zakázky 
 
ZS/Řízení ITI 
• obsah výzvy ZS ITI 
• kritéria formálních náležitostí 
• obecná a specifická kritéria přijatelnosti 
 
                možnost společných konzultací projektových záměrů 

 

 

 

http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/index.php?reload=1&#c=353602552C5519376&z=1&l=ajax_default&p=
http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/index.php?reload=1&pin=1&lg=cz_win


Proces schvalování integrovaných 
projektů 

Role ZS ITI a CRR při hodnocení projektů: 
 
ZS ITI 
• kritéria formálních náležitostí 
• obecná a specifická kritéria přijatelnosti (součástí je i posouzení souladu žádosti o 

podporu s příslušnou integrovanou strategií)  
 
CRR  
• kritéria závěrečného hodnocení způsobilosti projektů 
• kontrola dokumentace veřejné zakázky 
         

 

 

http://mapy.crr.cz/tms/crr_a/default/index.php?reload=1&pin=1&lg=cz_win


10. OBĚD 
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MENU 
Hlavní chod 
Kuřecí filet s dušenou zeleninou, šťouchaný brambor  
 
Salátový bar  
Těstovinový salát z penne s kukuřicí, rukolou  
Výběr listových salátů a čerstvé krájené zeleniny, bylinkový dip  
Banketní pečivo, vícezrnný chléb, bageta světlá a tmavá  
 
Dezert  
Panacota s jahodami  
 

DOBROU CHUŤ 



11. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ IROP OVĚŘOVANÁ      
       ZS ITI 
 
• 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 
• Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 
• Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 
• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace (dále jen ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace). 

• Byla ukončena zadávací řízení na veškeré hlavní aktivity projektu a k žádosti o podporu 
byla dokumentace k těmto zadávacím řízením doložena, včetně uzavřených smluv o dílo, 
resp. Kupních smluv. 
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OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
 
• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy ZS ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace. 
 

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 
 

• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu ZS ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace. 
 

• Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 
jsou výzvou ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace stanoveny. 
 

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 
 

• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).  
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OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
 
• Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu. 
 

• Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 
 

• Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 
 

• Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své vyjádření Řídící 
výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace (dále ŘV ITI). 
 

• Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI Hradecko-pardubické aglomerace, 
strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, opatření a podopatření. 
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OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
 
• Požadovaná dotace v žádosti o podporu nepřevyšuje volnou finanční alokaci z EFRR dané 

výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace., 
 

• Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 
 

• Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace a dané výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 
 

• Projekt bude realizován na území Hradecko-pardubické aglomerace. 
 

• Projekt je v souladu s finančním plánem Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 
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Specifická kritéria přijatelnosti pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
specifický cíl 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Aktivity: 
 
BEZPEČNOST  DOPRAVY  
 
CYKLODOPRAVA  
 
NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ  VOZIDLA 
 
TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 
 
TERMINÁLY  A  PARKOVACÍ  SYSTÉMY 
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Specifický cíl 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY 
 
• Projekt má vazbu na aktivitu Cyklodoprava v rámci specifického cíle 1.1, opatření 1.1.4 

Nemotorová doprava. 
 

• Projekt má silnou vazbu na opatření specifického cíle 1.1 Přestupní uzly v aglomeraci (č. 
opatření 1.1.2) a na opatření Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3). 
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Specifický cíl 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Aktivita CYKLODOPRAVA 
 
• Projekt má vazbu na aktivitu Bezpečnost dopravy, specifického cíle 1.1, opatření 1.1.4 

Nemotorová doprava. 
 

• Projekt má silnou vazbu na opatření specifického cíle 1.1 Přestupní uzly v aglomeraci (č. 
opatření 1.1.2) a na opatření Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3). 
 

• Projekt je zaměřen na výstavbu nebo modernizaci cyklostezky, která je součástí nebo 
přímo navazuje na ucelenou síť stávajících nebo plánovaných cyklostezek nebo cyklotras.  
 

• Projekt přispívá ke snížení hlukové a emisní zátěže. 
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Specifický cíl 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Aktivita NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ  VOZIDLA 
 
• Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, jsou upravená pro přepravu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 
 

• Realizace projektu přispěje ke snížení emisí polétavého prachu do ovzduší. 
 

• Projekt má silnou vazbu na opatření specifického cíle 1.1 Přestupní uzly v aglomeraci (č. 
opatření 1.1.2) a na opatření Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3). 
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Specifický cíl 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Aktivita TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 
 
• Projekt má silnou vazbu na opatření specifického cíle 1.1 Ekologická veřejná doprava (č. 

opatření 1.1.1) a Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření 1.1.2). 
 

• Projekt zohledňuje specifické potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace 
v přístupu k aplikacím nebo službám inteligentního dopravního systému. 
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Specifický cíl 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
• Aktivita TERMINÁLY  A  PARKOVACÍ  SYSTÉMY 
 
• Projekt má silnou vazbu alespoň na dvě opatření v rámci stávající nebo plánované 

infrastruktury specifického cíle 1.1:  
• Ekologická veřejná doprava (č. opatření 1.1.1), včetně železniční 
• Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3) 
• nemotorová doprava (č. opatření 1.1.4). 

 
• Projekt podporuje přestavbu stávajících již využívaných ploch oproti novým záborům 

půdního fondu. 
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 
Aktivity: 
 
INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 
 
INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 
INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 
Aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 

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

základnu aglomerace. 
 

• Žadatel v projektu popsal spolupráci se základní školou nebo s Centrálními 
polytechnickými dílnami v  aglomeraci v rámci plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 
 

• Projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu odborných učeben v oblastech 
technických, řemeslných oborů, přírodních věd. (polytechnické obory) 
 

• Projekt je zaměřen na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení internetu. 
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 
Aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL 

 
• Projekt je zaměřen na stavební úpravy budov a učeben, včetně pořízení vybavení a 

pomůcek pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. 
 

• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. 
 

• Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 
 

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 
Aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 
• Projekt přispěje k vzájemné spolupráci škol/školských zařízení v aglomeraci nebo 

spolupráci škol se zaměstnavateli. 
 

• Žadatel popsal spolupráci s Centrálními polytechnickými dílnami v aglomeraci v rámci 
plnění klíčové intervence Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 
 

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

• Projekt je zaměřen na rekonstrukci či výstavbu odborných učeben v oblastech 
technických, řemeslných oborů, přírodních věd. 
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 
Aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 
• Projekt je zaměřen na zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu. 

 
• Projekt je zaměřen na stavební úpravy budov a učeben, včetně pořízení vybavení a 

pomůcek pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. 
 

• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. 
 

• Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 
 

• Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 
 

• Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ. 
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 
Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
• Projekt přispěje k vzájemné spolupráci školských zařízení v aglomeraci nebo spolupráci 

školských zařízení a škol v aglomeraci nebo spolupráci školských zařízení se 
zaměstnavateli. 
 

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

• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: 
• technických a řemeslných oborů, 
• přírodních věd. 

 
• Projekt je zaměřen na stavební úpravy budov a učeben, včetně pořízení vybavení a 

pomůcek pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. 
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Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
 
Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
• Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. 

 
• Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území Hradecko-pardubické aglomerace. 

 
• Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

 
• Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity zájmového, neformálního 

nebo celoživotního vzdělávání. 
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Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
 
 
Aktivity: 
 
REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK 
 
ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
 
MUZEA 

55 



Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
 
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 má silnou vazbu na specifický cíl 2.1 Podpořit odborné a inkluzivní vzdělávání 
v aglomeraci nebo na specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační 
základnu aglomerace. 
 

• Památka, případně její část, dotčená realizací projektu je ze stavebně technického 
hlediska v nevyhovujícím technickém stavu. 
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Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
 
Aktivita REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK 
 
• Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová 

zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
 

• Památka je uvedena na některém ze seznamů: 
• Seznam světového dědictví UNESCO 
• Indikativní seznam světového dědictví UNESCO (kategorie kulturní dědictví) 
• Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
• Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
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Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
 
Aktivita ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ A JEJICH 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ  
 
• Projekt zajistí zpřístupnění alespoň části knihovního fondu minimálně dvěma 

z následujících cílových skupin: žáci, studenti, široká veřejnost, výzkumná sféra, 
podnikatelská sféra, kulturní aktéři. 
 

• Projekt má silnou vazbu na specifický cíl 2.1 Podpořit odborné a inkluzivní vzdělávání 
v aglomeraci nebo na specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační 
základnu aglomerace. 
 

• Projekt zajistí digitalizaci a elektronizaci dokumentů knihovních fondů (popř. uložení 
výsledků digitalizace) nebo zvýšení ochrany a restaurování knihovních fondů. 
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Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
 
Aktivita ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ A JEJICH 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ  
 
• Knihovna je zřízena podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a 

podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 
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Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
 
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 má silnou vazbu na specifický cíl 2.1 Podpořit odborné a inkluzivní vzdělávání 
v aglomeraci nebo na specifický cíl 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační 
základnu aglomerace. 
 

• 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.  

60 



Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
 
Aktivita MUZEA 
 
• Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. 

 
• Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 

návštěvníků.  
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12. KRITÉRIA ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ OVĚŘOVANÁ CRR 
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13. DISKUZE, ZÁVĚR 
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