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1. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 

• ITI je nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje území -
metropolitních oblastí a aglomerací

• ITI bylo poprvé použité v tomto programovém období a Evropská komise ho pevně 
zakotvila ve svých dokumentech také pro to následující (2021+)

• rozvoj území ITI se uskutečňuje na základě zpracovaných strategií – ty následně 
využívají prostředky z vybraných operačních programů a specifických cílů

• bonusem ITI je „rezervace“ finančních prostředků u jednotlivých operačních 
programů (OP) – projekty tedy nesoutěží s jinými projekty v rámci celé České 
republiky jako u individuálních výzev

REALIZACE NA SEBE NAVAZUJÍCÍCH INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ V AGLOMERACI



2. SOUČASNÁ ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE 
STRATEGII

OP SC
Alokace celkem v SITI 

(SC)
Alokace celkem v SITI 

(OP)
Alokace celkem v SITI

IROP

1.2 614 400 000

2 157 360 000

3 717 640 000

2.4 626 300 000

3.1 916 660 000

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 321 614 040

460 000 000

1.2 58 500 000

2.1 0

2.3 79 885 960

2.4 0



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (LEDEN 2019)

OP
Alokace cekem v 

SITI (OP)

Projekty s 
rozhodnutím ŘV ITI 
(s možností podání 

úspěšné plné 
žádosti)

Projekty předložené 
k hodnocení na ZS 

ITI/ŘO

Projekty splnily při 
hodnocení ZS ITI/ŘO 
formální náležitosti a 

podmínky 
přijatelnosti

Projekty s vydaným 
právním aktem

IROP 2 157 360 000 1 790 609 442 1 018 267 357 929 882 842 924 782 842

OPD 486 330 000 116 641 429 60 669 272 50 448 022 36 580 345

OPŽP 200 000 000 0 0 0 0

OPVVV 413 950 000 513 479 301 513 479 301 513 479 301 257 167 249

OPPIK 460 000 000 149 870 228 101 589 370 91 543 527 0

Celkem 3 717 640 000 2 570 600 400 1 694 005 300 1 585 353 692 1 218 530 435

% 100 69,15 45,57 42,64 32,78

Počet projektů 104 83 74 61

Říjen 2018 3 655 140 000* 2 551 875 190 1 599 204 325 1 464 282 473 1 028 050 531

69,82 43,75 40,06 28,13

* Výše alokace před schválením změny Strategie (bez navýšení o 62,5 mil. Kč v IROP SC 3.1) 



159 841 264,84
8%

225 922 510,87
11%

309 439 649,00
15%

302 432 635,00
14%

116 582 322,00
5%

76 776 250,00
4%

381 175 301,15
18%

530 842 756,99
25%

Struktura žadatelů dle aktivních projektových záměrů s Vyjádřením 
ŘV ITI

PCE

HK

PK

KHK

DPMP

DPMHK

VŠ

OSTATNÍ



3. PŘÍKLAD INTEGROVANÉHO PROJEKTU V OBLASTI DOPRAVY
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Dopravní 
terminály

Dopravní 
terminál

Dopravní 
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Dopravní 
terminál

Dopravní 
terminál
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Modernizace 
vozidel MHD

Modernizace 
vozidel MHD

Inteligentní dopravní systém

Integrovaný dopravní systém

Trolejbusové 
tratě

Trolejbusové 
tratě

Národní a regionální 
cyklostezky

Zvyšování 
bezp. dopravy 
a cyklostezky

Zvyšování 
bezp. dopravy 
a cyklostezky

INTEGROVANÝ PROJEKT V OBLASTI DOPRAVY
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Dopravní terminál 
v Přelouči

Předložení do výzvy 
nositele ITI
• 9/2016

Dokončení projektu:
• 10/2018

Dotace: 
• 14,1 mil. Kč



Dopravní terminál v 
Jaroměři

Stav projektu
• probíhá fyzická realizace

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• 5/2018

Dokončení projektu
• 3/2020

Dotace
• cca 35 mil. Kč



Terminál veřejné 
dopravy v Chrudimi

Stav projektu
• Dokončena VZ na 

zhotovitele

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• 5/2018

Dokončení projektu
• 4/2020

Dotace
• cca 30 mil. Kč



Pořízení 6 kusů 
trolejbusů s pomocným 
bateriovým pohonem 
pro účely veřejné 
dopravy v Hradci 
Králové

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• 9/2016 

Dokončení projektu
• 9/2018

Dotace
• 61,2 mil. Kč 



Zavedení parciálních 
trolejbusů do provozu 
městské hromadné 
dopravy v Pardubicích

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• 2/2018 

Dokončení projektu
• 10/2018 

Dotace
• 40 mil. Kč (DPMP)



Prodloužení 
trolejbusové trati na 
obratiště Zámeček, v 
Trnové a Ohrazenici
(Pardubice)

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• 12/2016

Dokončení projektů
• 3/2018

Dotace
• 36,6 mil. Kč



Trolejbusová trať 
Pod Strání 
(Hradec Králové)

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• 6/2018

Dokončení projektu
• 1/2019

Dotace
• 10,2 mil. Kč



Cyklostezka Hradec Králové –
Pardubice: Stezka Mechu a 
Perníku (Hradec Králové –
Vysoká nad Labem)

Stav projektu
• probíhá fyzická realizace

Datum předložení do výzvy nositele ITI
• 9/2017

Dokončení projektu
• 6/2019

Dotace
• cca 26 mil. Kč



Lávka u Aldisu

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• 10/2018

Dokončení projektu
• 3/2020

Dotace
• cca 45 mil. Kč



ITS Hradec Králové, 
Pardubice

Datum předložení do výzvy 
nositele ITI
• průběžně od 12/2017

Dokončení projektu
• 6/2023

Dotace
• cca 200 mil. Kč

Zdroj: Český rozhlas Pardubice

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu



4. PŘÍPRAVA PŘÍŠTÍHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ (2021-2027)



HARMONOGRAM PŘÍPRAVY PRAVIDEL, OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A DOHODY O 
PARTNERSTVÍ (DoP)

• 5/2018 Evropská komise zveřejnila návrhy na víceletý finanční rámec a pravidla

• 7/2018 Rada ESIF schválila analytickou část koncepce k budoucím prioritám (NKR)

• 2/2019 Vláda schválila návrh národních priorit financování a struktury operačních 
programů (OP)

• 5/2019 Volby do Evropského parlamentu (mohou ovlivnit schválení pravidel a začátek 
programového období)

• 7/2019 Finální návrh NKR a infrmace o OP a DoP vládě ČR

• 3/2020 Finální verze DoP a OP vládě ČR

• 1/2021 předpokládaný začátek programového období



VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (ROZPOČET)

• návrh zveřejněn 2. 5. 2018
• nové otázky v rámci koheze – nutná nová témata (migrace,…)
• Evropská komise navrhuje vytvořit unijní rezervu pro nouzové situace (třeba bezpečnost

nebo migrace)

VÝPOČET NÁRODNÍ OBÁLKY

• vliv hlavně hrubý domácí produkt, ale i nezaměstnanost, migranti, změna klimatu (to nám
moc nepřispělo)

• Česká republika dostaneme o 24 % méně prostředků (záchranná síť) – ale snížení je
podobné jako v předcházejících obdobích (ve skutečnosti – očištěno o vliv inflace – o cca 13
%) – kdyby síť nebyla, tak by byl propad 44 %



NÁVRH CELKOVÉ ALOKACE PRO ČR: 20,01 MLD. EUR

• 53% (10,52 mld. EUR) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
• výzkum, vývoj a inovace
• podpora podnikání
• digitalizace
• školství (školky, ZŠ, SŠ, VŠ)
• zdravotnictví
• památky
• silnice II. a III. třída
• městská hromadná doprava
• integrovaný záchranný systém

• 33% (6,44 mld. EUR) Fond soudržnosti (FS)
• dálnice
• železnice
• obnovitelné zdroje
• životní prostředí

• 14% (2,74 mld. EUR) Evropský sociální fond + (ESF+)
• vzdělávací programy
• rekvalifikace
• podpora postižených a znevýhodněných osob
• sociální začleňování



NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY PRO FONDY EU („OBECNÉ 
NAŘÍZENÍ“) A RADY PRO EFRR A FS 

• pravidlo „n+2“ – velký tlak na čerpání v první polovině období
• nižší míry spolufinancování EU - spolufinancování pro naši oblast nebude vyšší než 70 %

(méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP v EU-27) –
POZOR! dle aktuálních statistických údajů je náš NUTS2 nad úrovní 75%!

• tematická koncentrace - členské státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná
nebo je vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (tedy Česká republika) přidělí nejméně
45 % svých celkových zdrojů z EFRR na CP 1 a nejméně 30 % na CP 2

• nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na udržitelný rozvoj měst v rámci
CP 5

• s ohledem na význam boje proti změně klimatu – musí být vyčleněno minimálně 25 % výdajů
EU na podporu cílů v oblasti klimatu

• je rovněž důležité zajistit, aby operace vybrané pro podporu byly prováděny v souladu se
zavedenými strategiemi a plánovacími dokumenty

• územní strategie mohou obsahovat i seznam projektů, které mají být podporovány, vybrané
operace jsou v souladu s územní strategií

• jsou definovány tři typy územních nástrojů ITI, CLLD a třetí „národní“



CÍLE POLITIKY (CP)

Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení
zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:

1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“ (dále jen „CP 1“)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik“

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále jen
„CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP 4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“(dále jen „CP 5“)



CÍLE POLITIKY (CP)
Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení
zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:

1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“ (dále jen „CP 1“)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik“

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále
jen „CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP
4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“(dále jen „CP 5“)

45 %



CÍLE POLITIKY (CP)
Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení
zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:

1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“ (dále jen „CP 1“)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik“

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále
jen „CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP
4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“(dále jen „CP 5“)

30 %



CÍLE POLITIKY (CP)
Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení
zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:

1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“ (dále jen „CP 1“)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik“

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále
jen „CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP
4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“(dále jen „CP 5“)

75 %



CÍLE POLITIKY (CP)
Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení
zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:

1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“ (dále jen „CP 1“)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik“

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále
jen „CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP
4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“(dále jen „CP 5“)

min. 6 % pro ITI 
631,2 mil.EUR



AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE ITI PRO NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

• v návrzích nařízení Evropského parlamentu a Rady pro EFRR a FS je definována velice silná a 
jasná pozice měst v podobě udržitelného rozvoje prostřednictvím územních nástrojů – ze 
tří navržených je na české straně shoda na použití nástroje Integrovaných územních investic 
(ITI)

• poprvé v historii je v „Nařízeních“ samostatný cíl, který je věnován podpoře udržitelného 
integrovaného rozvoje území (včetně měst) - Cíl politiky 5: „Evropa bližší občanům díky 
podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí 
a místních iniciativ“. Tento cíl je navíc možné naplňovat vybranými aktivitami ze všech 
ostatních Cílů politiky 1-4

• zacílení na udržitelný rozvoj měst je podpořen vyčleněním na vnitrostátní úrovni  nejméně 
6 % zdrojů z EFRR

• dle „Nařízení“ mohou strategie obsahovat seznam projektů – shoda na tom, že Strategie ITI 
budou obsahovat pouze konkrétní strategické projekty



AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE ITI PRO NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

Návrh definice STRATEGICKÉHO PROJEKTU
a) unikátní jeden samostatný projekt (například výstavba jedinečného/ nezastupitelného 

projektu v území: Úpravna vody v Hrobicích) 

b) unikátní projekt složený z navazujících projektů (například projekt Terminál Jih, který je 
složen ze samostatných projektů - realizovaných z různých OP (nebo SC/opatření), v 
různém čase):
• výstavba dopravního terminálu; 
• výstavba nové trolejbusové trakce k terminálu; 
• výstavba lávky přes kolejiště k terminálu Jih; 
• výstavba cyklostezky k terminálu Jih; 
• výstavba parkovacího domu u Terminálu Jih.

c) realizace na sebe navazujících „individuálních“ projektů (síťový projekt), které mají 
strategický význam (řeší vydefinovaný problém) pro aglomeraci (například výstavba 10 
nových mateřských škol v území aglomerace)



AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE ITI PRO NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

• 4. 2. 2019 vláda ČR schválila architekturu budoucích operačních problémů a mj. uložila 
ministryni pro místní rozvoj „…zajistit odpovídající promítnutí územní dimenze a 
integrovaných řešení prostřednictvím integrovaných územních investic a komunitně 
vedeného místního rozvoje do návrhů operačních programů…“ a ostatním ministrům uložila: 
„…promítnout do návrhů operačních programů…územní dimenzi a v relevantních případech 
umožnit realizaci integrovaných řešení prostřednictvím integrovaných územních investic a 
komunitně vedeného místního rozvoje, a to v návaznosti na vyhodnocení zkušeností s územní 
dimenzí a integrovanými nástroji v programovém období 2014–2020).

• V souladu s „Nařízeními“ a aktuální podobou Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR) 
navrhla statutární města použití nástroje ITI pro 13 městských aglomerací:
• Sedm stávajících území ITI – Pražská metropolitní oblast, Brněnská metropolitní oblast, 

Ostravská metropolitní oblast, Plzeňská metropolitní oblast, Hradecko-pardubická 
aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomoucká aglomerace.

• Šest současných IPRÚ – Českobudějovická aglomerace, Jihlavská aglomerace, Karlovarská 
aglomerace, Liberecko-jablonecká aglomerace, Mladoboleslavská aglomerace, Zlínská 
aglomerace.



KTERÝ PROJEKT BUDE PODPOŘITELNÝ?

…TĚŽKÁ OTÁZKA…
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5. OPERAČNÍ PROGRAMY 2021+

• OP Konkurenceschopnost (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

• Integrovaný regionální operační program (Ministerstvo pro místní rozvoj)

• OP Výzkum a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

• OP Lidské zdroje (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

• OP Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí)

• OP Doprava (Ministerstvo dopravy)

• OP Technická pomoc a kvalita správy (Ministerstvo pro místní rozvoj)



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP 2)

• základní podoba zveřejněna 7. 1. 2019
• alokace – není možné nyní predikovat, ale IROP nebude největším OP
• 11/2019 – první verze IROP 2
• 2021 – schválení PD IROP 2 Evropskou komisí

PO 1 ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A MOBILITY 
SC 1.1 Silnice II. třídy
• Silnice

• Odstraňování bodových závad (mosty, nepřehledné křižovatky)
SC 1.2 Dopravní mobilita a obslužnost
• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
• Dobíjecí stanice a čerpací stanice na alternativní paliva
• Městská telematika a ITS
• Terminály
• Bezpečnost v dopravě
• Cyklodoprava



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP 2)

PO 2 ZLEPŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A 
VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY
SC 2.1. Vzdělávací infrastruktura
• Předškolní vzdělávání
• Základní školy
• Střední školy
• Infrastruktura neformálního a celoživotního vzdělávání
SC 2.2 Infrastruktura sociálních služeb
• Zázemí a infrastruktura pro sociální služby
• Sociální bydlení
• Komunitní centra
SC 2.3 Infrastruktura ve zdravotnictví
• Zvýšení dostupnosti zdravotní péče
• Primární péče – urgentní příjem
• Zvýšení dostupnosti geriatrické a paliativní péče
• Infrastruktura pro reformu psychiatrické péče



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP 2)

PO 3 ROZVOJ POTENCIÁLU MĚST A OBCÍ 

SC 3.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch
• Kulturní památky a jejich zázemí
• Muzea
• Knihovny
• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

SC 3.2 Regenerace obcí a měst
• Revitalizace veřejných prostor a zlepšení městského prostředí
• Městské brownfieldy

SC 3.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a bezpečnosti
• IZS
• Dohledové systémy a fyzická bezpečnosti



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP 2)

PO 4 ZLEPŠENÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY
SC 4.1 eGovernment a digitální služby
• Dostupnost a rozšíření služeb eGovernmentu
• Kyberbezpečnost

PO 5 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
SC 5.1 Zvýšení kvality života na venkově a mobilizace místního potenciálu

PO 6 TECHNICKÁ POMOC
SC 6.1 Technická pomoc ŘO a ZS IROP



IROP - PRAVIDLO N+2 – A JAK SE S NÍM VYROVNAT

• návaznost podporovaných aktivit za obdobných podmínek (absorpční kapacita, využití 
náhradníků, podobná kritéria a způsobilost výdajů)

• tlak na vysoce připravenou projektovou a stavební dokumentaci projektu už při 
předložení projektu do výzvy (příklad z ITI Hradubice)

• preference průběžných výzev s postupným schvalováním a realizací projektů (opět jako u 
nás) – kdo bude na začátku připraven, bude úspěšný

• využití již existujících strategií (tematických, územních)
• udržení podílů alokace pro integrované nástroje do 30 % alokace programu
• kompenzace časově náročných, komplexních integrovaných projektů rychloobrátkovými 

individuálními projekty
• povinná etapizace projektů



MINISTERSTVO DOPRAVY – ZÁKLADNÍ TEZE PRO ODP (2021+)

• dopravní obslužnost v městských oblastech představuje i pro období po roce 2020 jeden z
nejvýznamnějších problémů nejen pro města, ale i pro ČR jako celek

• nyní je potřeba vycházet zejména z návrhu evropské legislativy – přestože se jedná pouze o
návrh (bude předmětem dalšího vyjednávání), je velmi pravděpodobné, že klíčové prvky
zůstanou v konečné podobě zachovány

• potřeba koncentrovat se na nejvýznamnější problémy, u kterých je oprávněné očekávat, že
se je díky podpoře z evropských zdrojů podaří vyřešit:
• Infrastruktura městské drážní dopravy – podpora by měla být prioritně směřována na

metro a tramvaje (investičně nejnáročnější), pouze doplňkově na trolejbusy
• Modernizace vozového parku – MD v jím řízeném OP neplánuje podporovat, podpora

by měla být velmi omezená a pouze ve vazbě na jiné investiční projekty
• Opatření pro zvyšování bezpečnosti – nutnost jasného prokázání přínosu

podporovaných projektů k zlepšování udržitelné městské mobility
• Telematika – podpora inteligentních řešení s jasným přínosem k zvyšování udržitelné

městské mobility



MINISTERSTVO DOPRAVY – ZÁKLADNÍ TEZE PRO ODP (2021+)

• podpora menšího počtu finančně náročnějších projektů s větším významem
• potřeba jednoznačného prokázání ekonomické efektivnosti u všech podpořených projektů
• v městských oblastech potřeba jasného provázání investic zajišťovaných městem s investicemi

zajišťovanými státem (zejména s investicemi v příměstské železniční dopravě) – v ideálním
případě potřeba sdružit v jedné prioritě (prioritní ose)

• tematická koncentrace – značný tlak v případě ERDF – co půjde, bude nutné přesunout do CF
• podle interpretací MD bude možné v rámci CF podpořit značnou část intervencí v rámci městské

mobility (CP 3, bod IV „Podpora udržitelné multimodální městské mobility“)
• možnost zachování maximální flexibility – potřeba sdružit s dalšími intervencemi v oblasti

dopravy do jednoho OP

• Navrhovaná struktura OPD3:

• Priorita 1 (CF): TEN-T infrastruktura (1.1 železnice TEN-T, 1.2 silnice TEN-T)
• Priorita 2 (CF): Chytrá a zelená mobilita (2.1 elektromobilita a alternativní paliva, 2.2 městská

mobilita, 2.3 chytré dopravní systémy, 2.4 železnice jako součást městských uzlů a páteřních
spojení)

• Priorita 3 (ERDF): Zlepšení napojení na TEN-T (3.1 silnice mimo TEN-T)



INVESTIČNÍ POKYNY K FINANCOVÁNÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI V OBDOBÍ 
2021-27 PRO ČR („COUNTRY REPORT“)

• předběžná stanoviska útvarů Komise k prioritním intervenčním oblastem 
pro období 2021-27

• představeny zástupci Evropské komise 1. 3. 2019 v Praze

• dokument základem pro dialog mezi ČR a EK pro plánování fondů politiky 
soudržnosti (ERDF, ESF, FS)



POLITICKÝ CÍL 1: INTELIGENTNĚJŠÍ EVROPA – INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ 
PRŮMYSLOVÁ TRANSFORMACE

• posílit kapacity v oblasti výzkumu a inovací a zavádění moderních 
technologií 
• zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost systému výzkumu zlepšením postupů 

řízení a snížením byrokracie, financováním na základě kvality výzkumu, 
vytvářením pobídek pro přilákání kvalifikovaných vědeckých pracovníků, a 
modernizací výzkumných infrastruktur, pokud existují jasné důkazy o obchodním 
zájmu a prokazatelné vazby na inteligentní specializaci

• podporovat spolupráci a předávání znalostí mezi výzkumnými 
institucemi/akademickou obcí a podniky v prioritních odvětvích

• zvýšit počet inovativních firem a začínajících podniků v odvětvích inteligentní 
specializace s nejvyšším potenciálem a současně zohlednit rovněž regionální 
specializace

• podporovat investice do univerzit a středních škol zohledňujících priority 
inteligentní specializace



POLITICKÝ CÍL 1: INTELIGENTNĚJŠÍ EVROPA – INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ 
PRŮMYSLOVÁ TRANSFORMACE

• využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a orgány státní správy, a 
zejména s cílem: 
• rozšířit a urychlit elektronickou veřejnou správu, včetně zavádění služeb 

elektronického zdravotnictví a celoevropských interoperabilních služeb
• podporovat integraci a zavádění digitálních technologií v malých a středních 

podnicích, včetně infrastruktury a služeb



POLITICKÝ CÍL 1: INTELIGENTNĚJŠÍ EVROPA – INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ 
PRŮMYSLOVÁ TRANSFORMACE

• zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků a podpory 
šíření a zavádění technologií, zejména s cílem:
• podporovat podniky, aby získaly lepší pozici v hodnotových řetězcích, zvyšovat 

produktivitu a usnadnit účast v mezinárodních a makroregionálních klastrech 
vedených odvětvím a výzkumem

• posílit kapacitu malých a středních podniků v oblasti výzkumu a inovací 
podporou vývoje a zavádění nových obchodních modelů a přijímáním nových a 
vznikajících technologií

• poskytovat podporu ověření koncepce, počáteční fázi a rozvoji inovativních 
firem prostřednictvím finančních a měkkých podpůrných opatření (např. 
podpůrné služby podnikům, inovativní centra atd.)

• podporovat internacionalizaci malých a středních podniků, aby mohly využívat 
nové obchodní příležitosti související s přechodem na digitalizaci, přechodem na 
uhlíkovou neutralitu, účinné využívání zdrojů a na oběhové hospodářství



POLITICKÝ CÍL 1: INTELIGENTNĚJŠÍ EVROPA – INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ 
PRŮMYSLOVÁ TRANSFORMACE

• rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a 
podnikání, zejména s cílem: 
• poskytovat podnikům a výzkumným institucím nástroje pro přizpůsobení a 

rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a 
podnikání

• podporovat růst malých a středních podniků prostřednictvím specifické 
odborné přípravy a rekvalifikace pro oblasti inteligentní specializace a řízení 
inovací, a budování správní kapacity (se zvláštním zaměřením na digitální 
dovednosti a průmyslovou transformaci)

• zlepšit přístup založený na praxi v odborném vzdělávání a přípravě a v systému 
vysokoškolského vzdělávání, který podporuje vazby mezi školami a podniky



POLITICKÝ CÍL 1: INTELIGENTNĚJŠÍ EVROPA – INOVATIVNÍ A INTELIGENTNÍ 
PRŮMYSLOVÁ TRANSFORMACE

TYPOVÉ AKTIVITY
• zvýšení konkurenceschopnosti MSP (výzkum a vývoj, inovace, průmysl 4.0, 

internacionalizace)

• podpora spolupráce a předávání znalostí mezi výzkumnými 

• institucemi/univerzitami a podniky (= rozvoj regionálního inovačního 
systému)

• vznik a rozvoj inovativních začínajících podniků 

• digitalizace veřejné správy (e-government)



POLITICKÝ CÍL 2: NÍZKOUHLÍKOVÁ A ZELENĚJŠÍ EVROPA – PŘECHOD NA ČISTOU A 
SPRAVEDLIVOU ENERGETIKU, ZELENÉ A MODRÉ INVESTICE, OBĚHOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ, PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM 

• podpora nízkouhlíkové a ekologičtější výroby energie, vyšší energetické 
účinnosti a většího množství obnovitelných zdrojů energie, zejména s cílem: 
• poskytovat podporu při budování kapacit na regionální a místní úrovni pro řízení 

přechodu na čistou energii a přechodu na ekonomiku účinně využívající zdroje
• zvýšit energetickou účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie na místě ve 

veřejných a obytných budovách a v malých a středních podnicích, včetně jejich 
prostor, zařízení a procesů

• snížit emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší nahrazením kotlů využívajících 
fosilní paliva nízkouhlíkovými zařízeními a renovacemi zvyšujícími energetickou 
účinnost budov

• zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie ve vytápění a chlazení a zavést a integrovat 
do sítě malá zařízení na výrobu elektrické energie založená na obnovitelných zdrojích 
energie, včetně případných zařízení na skladování nebo na přeměnu energie 



POLITICKÝ CÍL 2: NÍZKOUHLÍKOVÁ A ZELENĚJŠÍ EVROPA – PŘECHOD NA 
ČISTOU A SPRAVEDLIVOU ENERGETIKU, ZELENÉ A MODRÉ INVESTICE, 
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A 

PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM 

• podpory přizpůsobení se změnám klimatu, předcházení rizikům a odolnosti 
vůči katastrofám a zlepšení udržitelného hospodaření s vodou, zejména s 
cílem: 
• stanovit preventivní opatření, včetně zlepšení hydromorfologických podmínek v 

souladu s plány povodí pro hospodaření s vodou a řešeními blízkými přírodě 
(např. obnova a údržba řek, povodí, rybníků a mokřadů)

• investovat do správy řek a vodních útvarů a opatření ke zlepšení stavu vodních 
útvarů – nedostatky stále přetrvávají v oblasti dosahování cílů EU v oblasti vodní 
politiky a čištění městských odpadních vod

• investovat do opatření k regulaci odtoku srážkové vody při bouřkách v 
městských oblastech a podporovat opatření k zadržování/zachycování vody a 
opatření k řešení kontaminace, odtoku vody a kvality vody



POLITICKÝ CÍL 2: NÍZKOUHLÍKOVÁ A ZELENĚJŠÍ EVROPA – PŘECHOD NA 
ČISTOU A SPRAVEDLIVOU ENERGETIKU, ZELENÉ A MODRÉ INVESTICE, 
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A 

PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM 

• zlepšení podpory přechodu na oběhové hospodářství, zejména s cílem:
• podporovat opatření vedoucí k přechodu na oběhové hospodářství a přechod k 

větší míře prevence vzniku odpadu, jeho opětovného použití a recyklace 

• zlepšení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském 
prostředí a snížení znečištění, zejména s cílem: 
• podporovat zelenou infrastrukturu v městském prostředí
• dekontaminovat a rehabilitovat průmyslové lokality a kontaminovanou půdu, 

včetně starých a nezákonných skládek



POLITICKÝ CÍL 2: NÍZKOUHLÍKOVÁ A ZELENĚJŠÍ EVROPA – PŘECHOD NA 
ČISTOU A SPRAVEDLIVOU ENERGETIKU, ZELENÉ A MODRÉ INVESTICE, 
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A 

PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM 

TYPOVÉ AKTIVITY
• nahrazování využívání fosilních paliv jinými zdroji energie

• zvyšování využitelnosti obnovitelných zdrojů, a to zejména prostřednictvím malých 
zařízení na výrobu elektrické energie

• vodní hospodářství (čistění městských odpadních vod, hospodaření se srážkovými

• vodami, opatření k zachytávání a zadržování vody, zlepšení stavu vodních útvarů)

• preventivní opatření související se změnou klimatu (např. sucho, bouře, povodně)

• podpora sídlení zeleně

• sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy



POLITICKÝ CÍL 3: PROPOJENĚJŠÍ EVROPA – MOBILITA A PROPOJENOST 
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

• vytvoření udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální transevropské 
dopravní sítě odolné vůči změně klimatu, a zejména s cílem: 
• vybudovat a modernizovat hlavní železniční tratě transevropské dopravní sítě, 

zejména nedokončené/plánované úseky na čtyřech hlavních tranzitních 
koridorech, včetně interoperability, evropského systému řízení železničního 
provozu a modernizace standardů technické specifikace pro interoperabilitu

• ve spolupráci s ostatními zeměmi vybudovat chybějící části hlavní a komplexní 
silniční transevropské dopravní sítě a odstranit regionální rozdíly v přístupnosti 
transevropské dopravní sítě, zejména v jižní a severovýchodní části České 
republiky (pro vybrané úseky by mohlo být použito partnerství veřejného a 
soukromého sektoru)



POLITICKÝ CÍL 3: PROPOJENĚJŠÍ EVROPA – MOBILITA A PROPOJENOST 
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

• podpora udržitelné multimodální městské mobility a vytvoření 
udržitelných, intermodálních, vnitrostátních, regionálních a místních forem 
dopravy, a zejména s cílem: 
• podporovat inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy odolné vůči 

změně klimatu
• podporovat udržitelné a účinné městské dopravní systémy (jako součást 

příslušných integrovaných strategií územního rozvoje nebo na základě plánu 
udržitelné městské mobility) s cílem umožnit přechod na čistější kolektivní 
služby veřejné dopravy a aktivní mobilitu, včetně infrastruktury pro alternativní 
paliva ve městech

• investovat do regionální a místní mobility řešící negativní externality z 
dopravy, například podporou multimodality v odvětví dopravy, učiněním celého 
odvětví šetrnějším k životnímu prostředí, bezpečnějším a nákladově 
efektivnějším



POLITICKÝ CÍL 3: PROPOJENĚJŠÍ EVROPA – MOBILITA A PROPOJENOST 
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

• zlepšení digitální propojenosti, a zejména s cílem: 
• zavést meziuzlové sítě/páteřní sítě širokopásmové infrastruktury a podporovat 

opatření na straně poptávky podporující kabelová řešení pro vlastníky 
soukromých domů ve venkovských oblastech



POLITICKÝ CÍL 3: PROPOJENĚJŠÍ EVROPA – MOBILITA A PROPOJENOST 
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

TYPOVÉ AKTIVITY
• výstavba a modernizace dálnic a silnic (TEN-T)

• nově postavené vedlejší silniční napojení na silniční síť a uzly TEN-T

• cyklistická infrastruktura

• kolejová vozidla (městská doprava)

• infrastruktura pro alternativní paliva (elektromobilita, CNG, LPG, vodík - plnící a 
dobíjecí stanice)

• inteligentní dopravní systémy

• dopravní telematika (veřejná hromadná doprava)

• multimodální (nákladní) doprava - terminály a vybavení



POLITICKÝ CÍL 4: SOCIÁLNĚJŠÍ EVROPA – PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO PILÍŘE SOCIÁLNÍCH 
PRÁV 

• podpora účasti žen na trhu práce, poskytování individualizovaných služeb 
zaměstnanosti a posilování schopnosti pracovníků přizpůsobovat se, a zejména s 
cílem: 
• podporovat pružné uspořádání pracovní doby, zvýšit počet míst v zařízeních péče o děti pro 

děti mladší 3 let, zlepšit dlouhodobou péči, včetně prostřednictvím rozvoje infrastruktury
• zavést komplexní strategii pro dovednosti, podporovat celoživotní učení a uznávání 

dovedností
• podporovat adaptabilitu pracovníků na budoucí požadavky prostřednictvím rozšiřování 

kvalifikace/rekvalifikace, včetně státních příslušníků třetích zemí
• modernizovat instituce a služby trhu práce, včetně potřebné infrastruktury
• podporovat zdravé pracovní prostředí přizpůsobené starším osobám a nové postupy 

organizace práce
• podporovat podnikatelské inkubátory, infrastrukturu a zařízení pro samostatnou 

výdělečnou činnost, mikropodniky a podniky / vytváření pracovních míst a sociální inovace, 
se zaměřením na sociální podniky 



POLITICKÝ CÍL 4: SOCIÁLNĚJŠÍ EVROPA – PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO PILÍŘE 
SOCIÁLNÍCH PRÁV 

• podpora začlenění a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání a odborné 
přípravě a posílení jejich významu pro trh práce, zvláště v zaostávajících 
regionech, a zejména s cílem: 
• posílit rovný přístup k vysoce kvalitnímu inkluzivní vzdělávání a odborné přípravě a 

jejich dokončení, včetně prostřednictvím vhodné infrastruktury a cílené podpory pro 
účastníky vzdělávání ze socioekonomicky znevýhodněných skupin, jako jsou např. lidé 
se zdravotním postižením nebo Romové

• řešit nerovnosti v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony a podporovat osvojování 
klíčových kompetencí, včetně digitálních dovedností, podporovat odpovídající 
odbornou přípravu učitelů a poskytnout odbornou přípravu pro výuku heterogenních 
skupin žáků

• podporovat kapacity s cílem reagovat na potřeby trhu práce, zejména v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávání dospělých a vysokoškolského vzdělávání 
a podporovat excelenci v terciálním vzdělávání



POLITICKÝ CÍL 4: SOCIÁLNĚJŠÍ EVROPA – PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO PILÍŘE 
SOCIÁLNÍCH PRÁV 

• podpora socioekonomické integrace nejchudších osob a zlepšení přístupu k 
sociálním službám, službám zdravotní péče a službám dlouhodobé péče s cílem 
snížení nerovností v oblasti zdraví, včetně prostřednictvím rozvoje infrastruktury, 
a zejména s cílem: 
• dále podporovat koordinovaný přístup k socioekonomické integraci sociálně 

vyloučených osob, např. Romů, včetně prostřednictvím potravinové a 
základní materiální pomoci, přístupu k zaměstnání, zdravotním a sociálním 
službám, finančnímu poradenství, cílenému vzdělávání/odbornému 
vzdělávání, a opatření k řešení vyloučení z přístupu k bydlení

• podporovat deinstitucionalizaci péče zejména pro děti mladší tří let, osoby 
se zdravotním postižením, starší osoby a osoby s mentálním postižením, 
podporovat spolupráci mezi zdravotními a sociálními službami, posílit a 
zlepšit přístup k primární péči, zejména pro zranitelné skupiny, integraci péče 
a prevence



POLITICKÝ CÍL 4: SOCIÁLNĚJŠÍ EVROPA – PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO PILÍŘE 
SOCIÁLNÍCH PRÁV 

TYPOVÉ AKTIVITY
• zařízení pro děti mladší tří let (včetně rozvoje infrastruktury)

• inkluzivní vzdělávání a odborná příprava (prostřednictvím vhodné infrastruktury)

• podpora excelence v terciárním vzdělávání

• modernizace institucí a služeb trhu práce (včetně potřebné infrastruktury)

• deinstuticionalizace péče

• podnikatelské inkubátory



POLITICKÝ CÍL 5: EVROPA BLIŽŠÍ OBČANŮM DÍKY PODPOŘE UDRŽITELNÉHO A 
INTEGROVANÉHO ROZVOJE MĚSTSKÝCH, VENKOVSKÝCH A POBŘEŽNÍCH OBLASTÍ A 

MÍSTNÍCH INICIATIV 
• posílit integrovaný sociální, hospodářský, kulturní a environmentální rozvoj, 

udržitelnou dopravu a dopravní propojení, zejména s cílem: 
• snížit nerovnosti mezi regiony a v rámci městských oblastí prostřednictvím rozvoje pilířů 

hospodářské činnosti a vytvořením nezbytných vazeb s okolními oblastmi v rámci integrovaných 
územních investic ve vybraných velkých městech a regionálních centrech, včetně vytváření 
vazeb s okolními oblastmi

• podporovat transformační úsilí se zvláštním zaměřením na regiony procházející procesem 
hospodářské restrukturalizace, na které se v současné době vztahuje iniciativa týkající se 
transformace uhelných regionů, kterou na národní úrovni představuje strategie orgánů České 
republiky nazvaná „RE:START“

• podporovat inovace ve výkonnějších jižních regionech s cílem zabránit pasti středně vysokých 
příjmů

• venkovské oblasti: podporovat jejich rozvoj a poskytnout místním orgánům, místním 
zúčastněným stranám a organizacím působícím na místní úrovni podporu v oblasti budování 
kapacit (oblasti vzdálené od páteřní dopravní infrastruktury a regionálních center nebo 
venkovské oblasti v okolí velkých měst, investice do vybraných oblastí činností a na základě 
jejich integrovaných strategií územního rozvoje)



POLITICKÝ CÍL 5: EVROPA BLIŽŠÍ OBČANŮM DÍKY PODPOŘE UDRŽITELNÉHO A 
INTEGROVANÉHO ROZVOJE MĚSTSKÝCH, VENKOVSKÝCH A POBŘEŽNÍCH OBLASTÍ A 

MÍSTNÍCH INICIATIV 

TYPOVÉ AKTIVITY 
• Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a souvisejících služeb 

cestovního ruchu 

• Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb

• Ochrana, rozvoj a podpora přírodního dědictví a ekoturistiky

• Fyzická regenerace a bezpečnost veřejných prostranství



6. HARMONOGRAM PŘÍPRAV NOVÉHO OBDOBÍ V ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE

• 2/2019 – vybrán zpracovatel revize Strategie ITI (CIRI)

• do 15. 5. 5. 2019 – revize analytické části, aktualizace SWOT analýzy, analýzy
problémů a potřeb

• do 30. 6. 2019 – dokončení aktualizace Strategie ITI
• zahrnuje návrhy integrovaných/strategických projektů
• projednání výstupů na PS, ŘV ITI

• Strategie bude postupně upravována do konce 2020, zejména na základě:
• Operačních programů
• Národního dokumentu územní dimenze
• Schválených evropských dokumentů
• ….



7. MONITOROVÁNÍ POTŘEB ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• do 14. 4. 2019 probíhá zjišťování absorpční kapacity území
• stávající žadatelé, obce, klíčoví partneři v aglomeraci osloveni k

předkládání projektových záměrů (bez vazby na operační programy,
zdroj financování)

• základní informace o projektech (vize, probíhá projektová příprava,…)

• koordinace s Regionálním akčním plánem (RAP) Pardubického a
Královéhradeckého kraje



8. MONITOROVACÍ SYSTÉM ITI 

MODUL PROJEKTY 2021+

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 2021+

WEB: HTTP://ITI.HRADEC.PARDUBICE.EU

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










9. DŮLEŽITÉ ZDROJE

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro 
Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a Fondu soudržnosti

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu plus 
(ESF+)

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance 
a Euroskupině (Country report)

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (návrhová verze)



10. DISKUZE



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

iti_hk_pce

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

