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Program

• Úvodní slovo

• Představení nástroje ITI

• Postup pro zařazení projektu do programového rámce

• Role odborníků na pracovní skupině a cíl jednání

• Etický kodex

• Aktuální stav předložených projektových záměrů

• Další postup



Integrovaná strategie pro ITI PMO 2021 - 2027

• Integrovaný nástroj pro programové období 2021 - 2027

• Specifikace čerpání prostředků z EU fondů na vymezené území PMO

• Specifikace klíčových aktivit pro danou oblast, ale nejedná se o 
„změkčování“ podmínek nastavených Řídicími orgány operačních 
programů

• Důraz na „územní a tematický integrovaný přístup“ a využití 
synergických efektů



Vymezení Pražské
metropolitní oblasti
2021 -2027



Informace ze Strategie ITI a výzvy ITI

• Opatření strategie ITI PMO
• 4.1.4.: Revitalizace a budování nových turistických atraktivit a navázané 

infrastruktury (muzea, expozice, knihovny)

Aktivita MUZEA

• Alokace k dispozici na úrovni Strategie ITI (= alokaci vyhlášené výzvy)

• Příspěvek Unie (70 %) – IROP 152 000 000 Kč

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč

• Předloženy 5 PZ za 216 mil. Kč (příspěvek EU), převis 77,5 mil. Kč



Pracovní skupina, její cíl a role odborníků

• PS je odborná platforma a poradní orgán Řídicího výboru ITI PMO.

• Pro každou tematickou oblast/výzvu je vytvořena pracovní skupina.

• PS projednává projektové záměry předkladatelů a jejich zařazení na seznam 
strategických projektů k financování z nástroje ITI PMO.

• PS se snaží dojít konsensem ke zpracování seznamu projektů naplňující příslušné 
opatření v celém svém rozsahu.

• PS doporučuje Řídicímu výboru ITI PMO ke schválení projekty včetně jejich 
odborného stanoviska, které odpovídají cílům Strategie ITI a podmínkám dané 
výzvy nositele ITI.



Odborníci pro PS MUZEA a etický kodex

• Zástupci z:

• Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP

• Prague City Tourism

• Odbor kultury a památkové péče SČK

• Středočeská centrála cestovního ruchu

• Etický kodex pro odborné členy pracovní skupiny



• Výzva nositele ITI pro předkládání projektových záměrů

• Představení projektových záměrů v pracovní skupině

• Sestavení seznamu projektů k zařazení do programového rámce

• Vydání vyjádření Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti

• Podání žádosti o podporu a její hodnocení Řídicím orgánem příslušného 
operačního programu

Postup pro zařazení projektu do programového rámce



Inter
ní 

číslo 
PZ Název Žadatel

Termín realizace 
projektu CZV (min. 30 mil.) ERDF SR max. 15 %

908 101_ 
Počet 

podpořenýc
h muzeí                                         
(Cílová 

Hodnota: 4 
muzea)

907 030_ Počet 
zpřístupněných a 
zefektivněných 

podsbírek a fondů 
- referenční 

indikátor pro 
hodnocení                                                 

(Cílová Hodnota: 
24 

podsbírek/fondů)

1

Muzeum v kulturním a 
kreativním centru v 
Kralupech nad Vltavou

Město Kralupy 
nad Vltavou

červenec 2025 
- listopad 2026 18 200 000,00 12 740 000,00 2 730 000,00 1 1

2

Muzeum, galerie a 
kulturní centrum města 
Kostelce nad Černými lesy

Město Kostelec 
nad Černými 
lesy

listopad 2022 -
červenec 2025 53 000 000,00 37 100 000,00 7 950 000,00 1 2

3

Cestou uhlí a železa –
rekonstrukce železniční 
vlečky a úzkokolejné 
dráhy Mayrau

Sládečkovo 
vlastivědné 
muzeum v 
Kladně

červen 2023 -
prosinec 2026 30 284 867,50 21 199 407,25 4 542 730,13 1 1

4
Sdílený muzejní depozitář 
Benešov

Muzeum 
Podblanicka

leden 2024 -
prosinec 2025 157 100 000,00 109 970 000,00 23 565 000,00 1 27

5

Muzeum loutek a 
informační centrum v 
domě U Jelena Město Bystřice

březen 2025 -
duben 2027 50 000 000,00 35 000 000,00 7 500 000,00 1 1

308 584 867,50 216 009 407,25 5 32



Aktuální stav předložených projektových záměrů

Muzeum v kulturním a kreativním centru v Kralupech nad Vltavou

• Předkladatel PZ: Město Kralupy nad Vltavou

• Alokace: 12, 7 mil. Kč (projekt provázán s knihovnou)

• Připravenost: Určen žadatel a dohodnuti partneři

• Cíl projektu: Vybavení části prostor v kulturním a kreativním centru pro potřeby muzea

• Formální hodnocení projektu: záměr OK
• Soulad se Strategií ITI: OK



Aktuální stav předložených projektových záměrů

Muzeum, galerie a kulturní centrum města Kostelce nad Černými lesy

• Předkladatel PZ: Město Kostelec nad Černými lesy
• Alokace: 37,1 mil. Kč příspěvek EU
• Připravenost: Určen žadatel a dohodnuti partneři
• Cíl projektu: Projektovému záměru vybudovat v současném muzeu hrnčířství 

na náměstí Smiřických novou moderní, interaktivní expozici věnovanou historii 
města a dále v areálu Vondráčkovy továrny vybudovat novou expozici keramiky 
s historií hrnčířství, které by důstojně prezentovalo keramické řemeslo a jeho 
vývoj v Čechách a v Evropě

• Formální hodnocení projektu: záměr OK
• Soulad se Strategií ITI: ANO



Aktuální stav předložených projektových záměrů

Cestou uhlí a železa – rekonstrukce železniční vlečky a úzkokolejné dráhy Mayrau

• Předkladatel PZ: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace

• Alokace: 21,2 mil. Kč příspěvek EU – projekt provázán s PZ Mayrau památky

• Připravenost: vydané SP

• Cíl projektu:
• Rekonstrukce železniční vlečky Mayrau

• Dokončení úzkorozchodné dráhy areálu Mayra
• Realizací projektu a rekonstrukcí původní železniční vlečky v délce 659 m bude návštěvníkům umožněn 

příjezd do areálu skanzenu Mayrau zážitkovým vlakem. Realizací projektu dojde k rekonstrukci zbývající části 
důlní vlečky, přivádějící vlaky přímo do areálu skanzenu – vlečka bude napojena na stanici Kladno-Dubí.

• Formální hodnocení projektu: záměr OK
• Soulad se Strategií ITI: ANO



Aktuální stav předložených projektových záměrů

Sdílený muzejní depozitář Benešov

• Předkladatel PZ: Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace

• Alokace: 110 mil. Kč příspěvek EU – projekt provázán s žádostí do OP ŽP

• Připravenost: získané ÚR, probíhají práce na dokumentaci pro SP

• Cíl projektu: Vybudování depozitárních prostor umožňující zkvalitnění péče o 
sbírkový fond vybraných příspěvkových organizací z oblasti kultury zřizovaných 
Středočeským krajem

• Formální hodnocení projektu: záměr OK
• Soulad se Strategií ITI: ANO



Aktuální stav předložených projektových záměrů

Muzeum loutek a informační centrum v domě U Jelena

• Předkladatel PZ: Město Bystřice

• Alokace: 35 mil. Kč příspěvek EU

• Připravenost: určen žadatel a dohodnuti partneři projektu

• Cíl projektu: Kompletní rekonstrukce domu U Jelena a vybudování muzea loutek 
na dlouhých nití, ve kterém bude jejich stálá expozice.

• Formální hodnocení projektu: záměr OK
• Soulad se Strategií ITI: ANO

• Pozor podmínka zapsané sbírky dle zákona!



Pořadí projektů dle věcného hodnocení

Projekt Název projektu Místo

Stupen 
připravenosti

Integrovanost 
projektu

Efektivnost 
projektu

Potřebnost 
projektu Body celkem Pořadí

Počet bodů Počet bodů Počet bodů Počet bodů

1

Muzeum v kulturním a 
kreativním centru v 

Kralupech nad Vltavou
Město Kralupy nad 

Vltavou 2 5 4 7 18 4

2

Muzeum, galerie a 
kulturní centrum města 
Kostelce nad Černými 

lesy
Město Kostelec nad 

černými lesy 2 8 4 7 21 3

3

Cestou uhlí a železa –
rekonstrukce železniční 

vlečkya úzkokolejné 
dráhy Mayrau

Sládečkovo 
vlastivědné 

muzeum v Kladně 7 8 4 10 29 1

4
Sdílený muzejní 

depozitář Benešov
Muzeum 

Podblanicka 4 8 9 3 24 2

5

Muzeum loutek a 
informační centrum v 

domě U Jelena Město Bystřice 2 3 4 7 16 5 



Projekty do 130 %

• ŘO IROP umožňuje sestavit seznam vhodných projektů až do výše 130 % alokace 

• Projekty uvedené v programovém rámci nemohou předložit projekt do 
individuální výzvy !

• Projekt Kostelce nad Černými lesy je hraničním projektem, nedostává se cca 16 
mil. Kč.

• Projekt Kralup nad Vltavou a Bystřice jsou „pod čarou dostupné alokace“



Doporučení pro Řídicí výbor ITI PMO

Pracovní skupina doporučuje Řídicímu výboru ITI

PMO projekty:

• Cestou uhlí a železa – rekonstrukce železniční 
vlečky a úzkokolejné dráhy Mayrau

• Sdílený muzejní depozitář Benešov

• Muzeum, galerie a kulturní centrum města

Kostelce nad Černými lesy

k zařazení do programového rámce.



Další postup

• Příprava programového rámce výkonným týmem nositele k 
předložení na ŘV ITI PMO, kam bude představený projekt 
zařazen

• Po schválení PR na ŘV ITI PMO předložení programového 
rámce do RHMP a ZHMP

• Po jeho schválení v orgánech města předložení PR na ŘO IROP

• Schválení PR ze strany ŘO IROP

• Vydání vyjádření ŘV ITI PMO, které je povinnou přílohou pro 
předložení plné žádosti do výzvy ŘO

• Předložení projektu do výzvy ŘO ze strany žadatele



Děkujeme za pozornost

ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ 

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

Ing. Tereza Tesařová

Tereza.tesarova@praha.eu

+420 777 549 097

Mgr. Kristína Hapková Kleinwächterová

Kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu

+420 778 766 893

mailto:Tereza.tesarova@praha.eu
mailto:Kristina.hapkova.kleinwachterova@praha.eu

