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VYMEZENÍ ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

• Primární vydefinování území metropolitních oblastí a aglomerací ITI, s cílem
nastavení efektivního čerpání prostředků z ESI fondů, vychází ze studie Vymezení
území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR:

• území bylo vymezeno na základě metropolizačních procesů (dojížďky do
práce, škol a dalších cest) a jedná se tedy o funkční území s přirozenými
vazbami, pro zjištění jednotlivých procesů byla využita data mobilního
operátora → do HK-PA aglomerace zařazeno 144 obcí;

• na základě oponentního řízení k Závěrečnému dokumentu MMR rozhodlo
umožnit nositelům ITI využít tzv. mechanismus flexibility, tedy dodatečnou
limitovanou úpravu dotčeného nově vymezeného území na základě
stanovených kritérií → do území HK-PA aglomerace doplněno dalších 8 obcí
(mj. Jaroměř).

• Do území Hradecko-pardubické aglomerace zařazeno 152 obcí:
• nově v území oproti vymezení pro období 2014+ 26 obcí (mj. např.

Heřmanův Městec či Slatiňany);
• do aglomerace oproti období 2014+ nespadá 19 obcí (mj. např. Chlumec

nad Cidlinou či Holice).

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/ud-typy/uzemni-dimenze-2021/integrovane-nastroje/iti


ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE 2021+

• 152 obcí
• 340 423 obyvatel 

(k 1. 1. 2019)
• 1 307,7 km2

KHK
• 73 obcí
• 157 222 obyvatel
• 672,55 km2

PK
• 79 obcí
• 183 201 obyvatel
• 635,15 km2



PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+: AKTUÁLNÍ STAV

Koncepční část
• Popis území: zpracováno nositelem
• Analytická část: zpracována CIRI HK
• Strategická část: zpracována CIRI HK → bude

ještě doplněna na základě schváleného MP
INRAP

• Implementační část: zpracovává nositel
• Přílohy: SEA hodnocení

➢ Výzva koncepční část ISg – 11/2021-12/2023
✓ hodnotí MMR-ORP

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

• Přílohy: nebude nutné zpracovávat SEA
hodnocení

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



PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+
INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ A STRATEGICKÉ PROJEKTY

Integrovaná územní strategie je realizována prostřednictvím integrovaných řešení, která jsou složena z
jednoho či více strategických projektů. Strategickými projekty rozumíme konkrétní projekty
(financované jak z evropských fondů, tak z jiných zdrojů), které vychází z analytické části. Jsou
rozlišovány 3 typy projektů:

• Typ 1 Unikátní projekt - jedinečný/nezastupitelný projekt v území, který může být realizován v
několika etapách.

• Typ 2 Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo
tématem - jedná se o územně a/nebo tematicky provázané projekty, které mohou být financované
z různých OP, v rámci jednoho SC nebo různých SC jednoho OP nebo ze zdrojů mimo EU fondy.
Základem integrovaného řešení musí být minimálně 2 územně a/nebo tematicky provázané
projekty. Projekty mohou být propojeny i skrze stejnou specifickou cílovou skupinu. Projekt také
může navazovat na projekt v různých stadiích implementace v programovém období 2014+.

• Typ 3 Síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky a
uvedený ve strategii jako součást integrovaného řešení. Oproti tematicky zaměřeným
strategickým projektům typu 2 je rozdíl v tom, že u těchto integrovaných řešení nejsou v době
tvorby integrované územní strategie jednoznačně vydefinovány konkrétní síťové strategické
projekty.

Strategický projekt, který je součástí definovaného opatření, odpovídá na rozvojové potřeby, a tyto
potřeby jsou zdůvodněné a verifikované hlavními závěry analýzy problémů, rozvojových potřeb
a potenciálu území.



TÉMATA HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+



NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE 2021+
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IROP V ITI HK-PA
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Specifický cíl Aktivita Návrh alokace

1.1 Digitalizace eGovernment 17 794 843

2.1
Udržitelná 

doprava

Nízko/bez emisní vozidla kolejová 26 905 802 

Nízko/bez emisní vozidla ostatní 211 401 633 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 103 699 447

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 42 040 316

Telematika pro veřejnou dopravu 58 856 443

Multimodální osobní doprava 100 748 962 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 64 461 818 

2.2 VP Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí 324 253 644

4.1
Vzdělávání

Mateřské školy 148 637 778 

Základní školy 259 658 156 

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 29 256 206

4.2
Sociální oblast

Sociální bydlení 52 312 251

Infrastruktura sociálních služeb 133 580 100 

4.4
Kultura a 

cestovní ruch

Revitalizace a vybavení pro činnost památek 168 435 128

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení knihoven 53 063 697

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení muzeí 66 329 621

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 39 797 773

∑ 1 901 233 618 



OP ŽP V ITI HK-PA

• návrh alokace pro každou aglomeraci – 175 mil. Kč
• jednání s MŽP o individuálním navýšení
• trvají na velkých strategických projektech pro území a vysokém stupni

připravenosti, min. na úrovni žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební
povolení

• výzvy: předpoklad 2. polovina roku 2022
• priorita: přizpůsobení se změnám klimatu a podpora přechodu k

oběhovému hospodářství (nositel ITI nebude podporovat opatření k zvýšení
energetické účinnosti veřejných budov)

• MŽP: podpora 1-2 strategických projektů v území ITI
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OPD V ITI HK-PA

• alokace pro ITI (SC 3.1): 10,6 mld. Kč
• alokace pro HK-PA aglomeraci (SC 3.1): cca 750 mil. Kč
• priorita (SC 3.1): nové tratě, modernizace až v případě nevyčerpání alokace
• výzvy: předpoklad 2. pol. 2022
• stav připravenosti: soulad s územním plánem

• 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; absorpce 0

• SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility

• trakce, měnírny, zázemí pro drážní dopravu; absorpce 350 mil. Kč
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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: ?
• výzvy: předpoklad 2. pol. 2022
• priorita: posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých

technologií – Služby infrastruktury (SC 1.1)
• 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: 450 mil. Kč)

• SC 1.2: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a
veřejné orgány (abkap: 10 mil. Kč)

• SC 2.1: Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a vytváření
pracovních míst v MSP, mimo jiné pomocí produktivních investic (abkap: 40 mil. Kč)

• využití tzv. kombinovaných výzev mimo SC 1.1 (Služby infrastruktury)
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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 VO 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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Děkuji za pozornost.

iti.hradec.pardubice.eu

ITI Hradecko-pardubické aglomerace
iti_hk_pce

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

