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PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+
• Strategie v novém programovém období mohou dle znění tzv. Obecného nařízení (ON) obsahovat konkrétní

strategické projekty → proces schvalování Strategie bude již součástí tzv. výběru operace, tedy schvalování
projektu

• multizdrojovost: integrovaná řešení kombinující tradiční zdroje Evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF), národní zdroje, vlastní zdroje žadatele, přímo řízené programy a nové dotační příležitosti -
Modernizační fond, Nástroj na podporu oživení a odolnosti (Národní plán obnovy/RRF)

• konzultace návrhů strategických projektů s ŘO

• komunikace s jednotlivými žadateli

• „zeštíhlování“ zásobníku projektů

• prezentace strategických projektů v tematických PS

• Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (aktuální pracovní verze, listopad 2020) – dosud
zpracované části (analytická, návrhová, SWOT analýza) dostupné na webu ITI v sekci Dokumenty

• nositel ITI pracuje na dalších povinných částech (kapitolách) Strategie

• 9/2021 předpoklad dokončení koncepční části Strategie → předložení do výzvy MMR

• → výběr strategických projektů

• 12/2021 předpoklad dokončení programových rámců → předložení do výzvy ŘO

• 9/2022 vyhlášení výzev nositele ITI

• → upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty

http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=dokumenty


PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+: AKTUÁLNÍ STAV

Koncepční část
• Popis území: zpracovává nositel
• Analytická část: zpracována 11/2020
• Strategická část: zpracována 11/2020 → bude

ještě doplněna po schválení MPINRAP
• Implementační část: zpracovává nositel, bude

dopracována po schválení MPINRAP
• Přílohy: s MŽP v řešení, zda bude nutné

zpracovávat SEA hodnocení na obě části

Akční plán
• Programové rámce: pro každý OP,

prostřednictvím kterého budou podporovány
strategické projekty ITI v rámci dané strategie,
bude zpracován samostatný PR, který musí být
v souladu s příslušným OP → PR bude
předmětem hodnocení strategie ze strany ŘO
→ PR budou zpracovávány po schválení OP

• Přílohy: s MŽP v řešení, zda bude nutné
zpracovávat SEA hodnocení na obě části

Návrh MMR-ORP
 Výzva koncepční část ISg 07/21-12/21
 Výzva PR 12/21-05/22
 Hodnocení koncepčních částí ISg do 02/22

(MMR-ORP)
 Hodnocení PR do 12/22 (dotčené ŘO)



STRUKTURA NÁVRHOVÉ ČÁSTI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE



IROP (MMR)
• celková alokace = 122,7 mld. Kč

• podíl ITI = 22 % = 26 mld. Kč

• rozdělení na méně rozvinuté regiony (MRR) a přechodové regiony (PR)

• návrh alokace pro HK-PA aglomeraci = 1,9 mld. Kč

• absorpce HK-PA aglomerace = 9,1 mld. Kč

• stanovena % pro jednotlivé SC a aktivity



IROP (MMR)



IROP (MMR)

Metropolitní oblast / aglomerace

Obyvatelstvo Fixní 
částka

(mil. Kč)

Alokace dle 
počtu 

obyvatel

Navrhovaná 
alokace 

(v mil. Kč)

Kč na 
obyvatele 

(navrhovaná 
varianta)

Počet %

Ostravská metropolitní oblast 982 071 35,40% 500 5 281,5 4 542,4 4 625 
Ústecko-chomutovská aglomerace 563 304 20,31% 500 3 029,4 2 818,6 5 004 
Olomoucká aglomerace 398 317 14,36% 500 2 142,1 2 139,5 5 371 
Hradecko-pardubická aglomerace 340 423 12,27% 500 1 830,8 1 901,2 5 585 
Liberecko-jablonecká aglomerace 220 441 7,95% 500 1 185,5 1 407,4 6 384 
Karlovarská aglomerace 139 215 5,02% 500 748,7 1 073,0 7 708 
Zlínská aglomerace 130 176 4,69% 500 700,1 1 035,8 7 957 
CELKEM 2 773 947 100% 14 918,0 14 918,0
Pražská metropolitní oblast 814 541 37,23% 500 4 121,4 3 504,6 4 303 
Brněnská metropolitní oblast 696 413 31,83% 500 3 523,7 3 068,9 4 407 
Plzeňská aglomerace 308 707 14,11% 500 1 562,0 1 638,7 5 308 
Českobudějovická aglomerace 172 796 7,90% 500 874,3 1 137,4 6 582 
Mladoboleslavská aglomerace 102 140 4,67% 500 516,8 876,8 8 584 
Jihlavská aglomerace 93 511 4,27% 500 473,1 844,9 9 036 
CELKEM 2 188 108 100% 11 071,4 11 071,4 



Specifický cíl 1.1 1.2 1.3 1.5

Energetické 
úspory

OZE Adaptační 
opatření

Oběhové 
hospodářství

Návrh alokace pro 
ITI 0,60 mld. Kč 1,38 mld. Kč 0,35 mld. Kč

Návrh alokace v 
přepočtu na jednu 
aglomeraci

46 mil. Kč 106 mil. Kč 27 mil. Kč

OPŽP (MŽP)
• alokace: 2,3 mld. Kč (3,8% z celkové alokace programu) pro ITI = 177 mil. Kč pro

aglomeraci (možno individuálně navýšit)
• priorita ŘO: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora přechodu k oběhovému

hospodářství
• předpoklad vyhlášení výzev: 2. pol. 2022
• stav připravenosti: důležitý pro rezervaci alokace, důraz na prioritizaci a

připravenost projektů (ne vize)



OPJAK (MŠMT)

• pro ITI alokace v SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií

• priorita: spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

• potenciální žadatelé v území: UPA, UHK, UK LF HK, UK FaF HK, UHK, FN HK

• předpokládaná alokace 2 % pro ITI, cca 1,3 mld. Kč → snaha o navýšení

• předpoklad vyhlášení výzev 1Q/2023

• soulad projektu s krajskou RIS 3 přílohou

• max. velikost projektu: 100 mil. Kč CZV



OPTAK (MPO)
• priorita ŘO: SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění

pokročilých technologií
• Realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO - podle priorit RIS3
• Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe, zavádění

organizačních a procesních inovací, ochrana a využívání duševního vlastnictví
• Sdílené kapacity pro VaI - klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-

workingová centra, atd.
• Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích
• Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v

podnikatelském sektoru
• Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich

uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility (podniky – VO – školy)

Absorpce v území i v rámci dalších SC:
• SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, VO a veřejnou správu
• SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
• SC 5.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství



OPD (MD)
• pro ITI alokace ve dvou oblastech → ITS ve městech (SC 1.2) a infrastruktura pro

drážní dopravu (SC 3.1)

ITS ve městech
• v programovém období 2021+ v území nízká absorpční kapacita → strategické

projekty v jádrových městech realizovány v programovém období 2014+

Infrastruktura pro drážní dopravu
• PRIORITA ŘO: Výstavba nových trolejbusových tratí

• v programovém období 2021+ neplánována žádná nová výstavba, nové tratě
realizovány v jádrových městech v programovém období 2014+

• DOPLŇKOVĚ: Modernizace a rekonstrukce tratí stávajících
• DOPLŇKOVĚ: Výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské

drážní dopravy (vozovny a měnírny)
• klíčová oblast pro DPMHK a DPMP



iti.hradec.pardubice.eu

ITI Hradecko-pardubické aglomerace
iti_hk_pce

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