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PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+

Koncepční část
• Probíhá SEA hodnocení – vydání stanoviska

7/2022
• Předložení ke schválení zastupitelstvu nositele

ITI – 9/2022
• Předložení do výzvy k předkládání ISg –

9/2022
 hodnotí MMR (Odbor strategií a

analýz regionální politiky a politiky
bydlení)

Akční plán
• Programové rámce (PR): 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

 Výzva PR – jednotlivé PR možné podat do
výzvy až po schválení koncepční části
 hodnotí dotčené ŘO

První výzvy ITI HK-PA

• I. čtvrtletí 2023



IROP V ITI HK-PA
• návrh alokace pro HK-PA aglomeraci – 1,79 mld. Kč
• podpora realizace síťových projektů (tj. projektů konkrétně neuvedených v

programovém rámci/akčním plánu Strategie) prostřednictvím ITI = STOP
podpory dotčených aktivit v území ITI v individuálních výzvách →
prostřednictvím Strategie území HK-PA aglomerace síťové projekty
nebudou realizovány

• v řešení s ŘO: alokované prostředky pro území ITI v jednotlivých aktivitách
vs. hodnoty indikátorů požadované ŘO k naplnění → možný dopad na
omezení výše podpory/projekt
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IROP V ITI HK-PA
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Specifický cíl Aktivita Alokace dle aktivit Alokace dle SC
1.1 Digitalizace eGovernment 0 0

2.2 VP Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí 305 546 703 305 546 703

4.1
Vzdělávání

Mateřské školy 211 937 221
525 054 449Základní školy 244 677 878

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 68 439 350
4.2

Sociální oblast
Sociální bydlení 0

212 888 158
Infrastruktura sociálních služeb 212 888 158

4.4
Kultura a 

cestovní ruch

Revitalizace a vybavení pro činnost památek 158 717 717

342 770 198
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení knihoven 5 014 019
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení muzeí 179 038 462
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 0

6.1
Udržitelná 

doprava

Nízko/bez emisní vozidla kolejová 0

405 287 556

Nízko/bez emisní vozidla ostatní 199 205 385
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 97 716 787
Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 0
Telematika pro veřejnou dopravu 0
Multimodální osobní doprava 94 230 769
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 14 134 615

∑ 1 791 547 064 1 791 547 064 



OP ŽP V ITI HK-PA

• odhad alokace – 200 mil. Kč

• výzvy: předpoklad 1. čtvrtletí 2023

• trvají na velkých strategických projektech pro území a vysokém stupni
připravenosti, min. na úrovni žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební
povolení

• priorita: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora přechodu k
oběhovému hospodářství (nositel ITI nebude podporovat opatření k zvýšení
energetické účinnosti veřejných budov)

• priorita MŽP: projekt Centrum pro komplexní využití odpadu

5



OPD V ITI HK-PA

• alokace pro ITI (SC 3.1): 20,8 mld. Kč
• alokace pro HK-PA aglomeraci (SC 3.1): cca 400 mil. Kč
• priorita (SC 3.1): nové tratě
• výzvy: předpoklad 1. čtvrtletí 2023
• stav připravenosti: soulad s územním plánem

• SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility
• trakce, měnírny, zázemí pro drážní dopravu; absorpce 400 mil. Kč dotačních

• SC 1.2: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní
mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a
přeshraniční mobility
• ITS ve městech; absorpce 0
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OP TAK V ITI HK-PA

• předpokládaná alokace pro ITI: 1,6 mld. Kč v SC 1.1
• alokace pro HK-PA aglomeraci: ?
• priorita MPO v ITI: posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých

technologií → alokace pro ITI pouze do SC 1.1, program podpory Služby
infrastruktury

• výzvy: předpoklad 1. čtvrtletí 2023
• stav připravenosti: důležitý pro rezervaci alokace, důraz na prioritizaci a

připravenost projektů (ne vize)
• SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění

pokročilých technologií (abkap 600 mil. Kč)
• Služby infrastruktury (abkap 380 mil. Kč dotačních)
• Aplikace, inovace, potenciál (abkap 212 mil. Kč dotačních)

• v jednání s MPO využití tzv. kombinovaných výzev mimo SC 1.1 (Služby
infrastruktury) → bonifikace projektů zařazených v programovém rámci Strategie
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OP JAK V ITI HK-PA

• předpokládaná alokace pro ITI: cca 2,5 mld. Kč CZV
• alokace pro HK-PA aglomeraci: návrh cca 300 mil. Kč CZV

• výzvy: předpoklad 1. pol. 2023
• priorita: spolupráce výzkumné organizace s aplikační sférou
• soulad projektu s krajskou RIS 3 přílohou
• max. velikost projektu: 100 mil. Kč CZV

• SC 1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií
• dlouhodobá mezisektorová spolupráce (abkap 550 mil. Kč)
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PŘÍLEŽITOST ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z ITI

• sběr projektových záměrů probíhal od počátku roku 2019
• opakované výzvy k předkládání záměrů na webu, sociálních sítích, jednáních PS,

ŘV ITI, osobních jednáních
• vznik portfolia projektů → zužování na základě zpřesňování podmínek pro

podpořitelnost projektů, změn priorit žadatelů
• představování projektů na tematických pracovních skupinách v průběhu roku 2021
• součástí Strategie tzv. integrovaná řešení (IŘ) složená z již zrealizovaných,

realizovaných a připravovaných projektů (nejen ze zdrojů ITI)
• zařazení projektového záměru do IŘ = základní předpoklad pro financování

ze zdrojů ITI
• další příležitost pro nové žadatele: v rámci aktualizace Strategie (budou-li volné

finanční prostředky)



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

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