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PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+: AKTUÁLNÍ STAV

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

aktualizace a doplnění nositelem na základě
schváleného MP INRAP

• Strategická část: zpracována CIRI HK →
probíhá doplnění nositelem 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 → konkrétní projekty (financované jak z evropských fondů, tak z
jiných zdrojů), které vychází z analytické části
→ 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 – 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
musí být minimálně 2 územně a/nebo tematicky provázané projekty; projekty mohou být
propojeny i skrze stejnou specifickou cílovou skupinu a 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 strategickým projektům typu 2 je
rozdíl v tom, že u těchto integrovaných řešení nejsou v době tvorby integrované územní strategie
jednoznačně vydefinovány konkrétní 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 (LEDEN 2022)
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Specifický cíl Aktivita Alokace
1.1 Digitalizace eGovernment 0

2.1
Udržitelná 

doprava

Nízko/bez emisní vozidla kolejová 0
Nízko/bez emisní vozidla ostatní 211 401 633 
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu 103 699 447
Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu 0
Telematika pro veřejnou dopravu 0
Multimodální osobní doprava 100 000 000
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 15 000 000

2.2 VP Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí 324 253 644

4.1
Vzdělávání

Mateřské školy 224 912 969
Základní školy 259 658 156 
Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 72 629 514

4.2
Sociální oblast

Sociální bydlení 0
Infrastruktura sociálních služeb 225 922 127

4.4
Kultura a 

cestovní ruch

Revitalizace a vybavení pro činnost památek 168 435 128
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení knihoven 5 321 000
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení muzeí 190 000 000
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 0

∑ 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
• 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 ve městech; absorpce 0

• SC 3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility
• trakce, měnírny, zázemí pro drážní dopravu; absorpce 550 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: ?
• 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 2. pol. 2022
• 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 1 mld. Kč)
• Služby infrastruktury (abkap 600 mil. Kč)
• Aplikace, inovace, potenciál (abkap 400 mil. Kč)

• v jednání s MPO využití tzv. kombinovaných výzev mimo aktivitu 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
• → tvorba tzv. integrovaných řešení (IŘ) složených z již zrealizovaných projektů,

připravovaných projektů (nejen ze zdrojů ITI)
• → zakomponování projektového záměru do IŘ = základní předpoklad pro

financování ze zdrojů ITI
• → aktuálně probíhá finalizace IŘ, většina již schválena tematickou PS

• → další příležitost pro nové žadatele: v rámci aktualizace Strategie (budou-li
volné finanční prostředky)
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Děkuji za pozornost.

iti.hradec.pardubice.eu

ITI Hradecko-pardubické aglomerace
iti_hk_pce

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