
Výzva ITI Liberec - Jablonec

Orientační výše alokace 

podpory v dané výzvě ITI                             

(v Kč)

Resort LK

Číslo 

projektového 

záměru

Projektový záměr
Předpokládané celkové 

výdaje            (v Kč)

Odhadovaná výše 

dotace (v Kč)

Předpokládaný 

dotační titul
Stav připravenosti Ostatní informace

Priorita pro 

danou 

výzvu

ekonomiky, majetku, 

investic, veřejných 

zakázek a informatiky

1

Central Station - Krajský terminál Liberec 

(vybudování nového autobusového 

nádraží včetně přestupního terminálu)

250 000 000 104 300 000 * IROP

zpracovává se 

studie 

proveditelnosti 

(dokončení cca 3.Q 

2022) o vhodnosti 

umístnění v místě 

vlakového nádraží 

v Liberci

původní odhad byl 80 mil. Kč, 

návrh byl však zrušen a nyní se 

předpokládá vypsání nové 

architektonické soutěže, je 

uzavřeno memorandum o 

vzájemné spolupráci při výstavbě 

mezi Libereckým krajem a 

Statutárním městem Liberec

1

ekonomiky, majetku, 

investic, veřejných 

zakázek a informatiky

2

Parkovací dům (výstavba parkovacího 

domu v bezprostřední blízkosti nového 

autobusového nádraží)

300 000 000 104 300 000 * IROP

dle uzavřeného 

memoranda má 

přípravu v gesci 

Kancelář 

architektury SML, 

samotnou stavbu 

LK nebo SML (dle 

vhodnosti 

dotačních titulů)

původní odhad byl 190 mil. Kč, 

návrh byl však zrušen a nyní se 

předpokládá vypsání nové 

architektonické soutěže, je 

uzavřeno memorandum o 

vzájemné spolupráci při výstavbě 

mezi Libereckým krajem a 

Statutárním městem Liberec

2

doprava 3
Zastávkové informační systémy v 

aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou
11 350 000 9 265 000 IROP

projektová 

dokumentace pro 

stavební povolení, 

souhlasy obcí s 

Korid a.s.

projekt je víceméně připraven, 

byl předložen do IPRÚ 2014-

2020, pro neúplnost nebyl 

schválen, žadatelem by byl Korid 

a.s. nebo LK (bude předložen 

projektový záměr do RK v 

případě doporučení projektu)

1

doprava 4 Telematika na Ještědu 3 000 000 2 550 000 IROP záměr

Z důvodu zavedení autobusové 

dopravy na Ještědku jsou nutné 

stavební úpravy parkoviště na 

Ještědce, ale zejména telematika 

k zajištění plynulého průjezdu 

Ještědkou. 

2

5

Domov a Centrum aktivity, p. o. v 

Hodkovicích nad Mohelkou - výstavba 

nového areálu pro komunitní bydlení 

osob s mentálním a kombinovaným 

postižením

131 400 000 93 100 000 * IROP

zpracována DÚR 

pro vydání 

územního 

rozhodnutí

aktuálně probíhá diskuse mezi 

řídícím orgánem IROP a 

Evropskou komisí o podpoře 

pobytových sociálních služeb v 

IROP, je možné, že IROP tyto 

služby podporovat nebude, ale 

oficiálně toto ještě není 

rozhodnuto, projektový záměr 

tedy lze podat s tím, že 

eventuálně nebude schválen z 

důvodu nemožnosti podpory v 

IROP

1

6

Domov a Centrum denních služeb 

Jablonec nad Nisou, p. o. - výstavba 

multislužbového zařízení ve Vratislavicích 

nad Nisou pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním a poruchami 

autistického spektra

170 000 000 93 100 000 * IROP

jsou zajištěny 

pozemky pro 

výstavbu, je 

plánována 

projektová činnost

aktuálně probíhá diskuse mezi 

řídícím orgánem IROP a 

Evropskou komisí o podpoře 

pobytových sociálních služeb v 

IROP, je možné, že IROP tyto 

služby podporovat nebude, ale 

oficiálně toto ještě není 

rozhodnuto, projektový záměr 

tedy lze podat s tím, že 

eventuálně nebude schválen z 

důvodu nemožnosti podpory v 

IROP

2

7

Změna technologie osvětlení expozičně-

výstavních prostor a exteriéru objektu 

Oblastní galerie Liberec

26 000 000 22 100 000 IROP

Oblastní galerie 

nechává zpracovat 

odborný posudek

projekt Oblastní galerie Liberec; 

předmětem projektu je výměna 

osvětlení za novou technologii 

včetně jejího monitoringu a 

řízení a dále změna nasvícení 

objektu s potenciálem pro 

veřejné působení a propagaci 

budovy galerie

1

8 Restaurování sbírkových předmětů 100 000 000 46 300 000 * IROP
projekt v Severočeském muzeu v 

Liberci
1

9 Navigační systém Křišťálového údolí 10 000 000 8 500 000 IROP

projekt ARR – Agentura 

regionálního rozvoje, sekce 

Křišťálové údolí

2

10
Vytvoření metodického centra pro 

digitalizaci sbírkových předmětů
50 000 000 42 500 000 IROP

projekt v Severočeském muzeu v 

Liberci
2

11
Zlepšení ochrany a zpřístupnění 

knihovního fondu Severočeského muzea
13 600 000 11 560 000 IROP

3 části připraveny 

(nepodpořené 

žádosti z Norských 

fondů nebo IROP z 

minulého 

programového 

období)

Projekt Severočeského muzea 

rozdělen na 7 částí (Pořízení 

nového katalogu, Úprava 

knihovnických regálů, 

Digitalizace muzejního fondu 

uměleckých předloh, 

Restaurování a digitalizace 

historických stavebních plánů 

muzea, Převazby poškozených 

knižních bloků, Zlepšení systému 

řízení vlhkosti v knihovně, 

Restaurování tisků)

3

12
Záchrana a rehabilitace uměleckých děl 

ve sbírkách Oblastní galerie Liberec
5 500 000 4 675 000 IROP projekt Oblastní galerie Liberec 3

kultury, památkové 

péče a cestovního 

ruchu

13
Revitalizace muzejního parku 

(Severočeské muzeum v Liberci)
27 000 000 22 950 000 IROP

zpracována DÚR a 

DSP pro vydání 

stavebního 

povolení

dotace je jen odhadnuta, není 

dosud zřejmé, co v IROP bude 

způsobilé a nezpůsobilé, 

probíhají stále jednání o podobě 

tohoto specifického cíle

1

ekonomiky, majetku, 

investic, veřejných 

zakázek a informatiky 

/ kancelář ředitele KÚ

14
Kultivace okolí sídla Libereckého kraje - II. 

etapa
118 000 000 100 300 000 IROP

zpracována DSP 

pro vydání 

stavebního 

povolení

dotace je jen odhadnuta, není 

dosud zřejmé, co v IROP bude 

způsobilé a nezpůsobilé, 

probíhají stále jednání o podobě 

tohoto specifického cíle

1

* SKUTEČNÁ PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE DOTACE Z IROP PŘEKRAČUJE ORIENTAČNÍ ALOKACI PODPORY V ITI, JE TEDY UVEDEN JEN MAXIMÁLNÍ LIMIT VYPLÝVAJÍCÍ Z ORIENTAČNÍ VÝŠE ALOKACE PRO DANÉ TÉMA (Pro tyto projekty platí, že pokud budou předloženy do 

běžné výzvy IROP, mají šanci získat odpovídající dotaci, nikoliv dotaci omezenou alokací ITI)

Udržitelná městská mobilita

297 400 000 (z toho 

cyklostezky 78 900 000, 

telematika 50 500 000, 

terminály 104 300 000, 

bezpečnost 63 700 000)

Kultura, památky a cestovní ruch

191 500 000 (z toho památky 

117 500 000, muzea 46 300 

000, cestovní ruch 27 700 

000)

kultury, památkové 

péče a cestovního 

ruchu

Veřejná prostranství a Životní 

prostředí
226 200 000

Infrastruktura sociálních služeb a 

sociálního bydlení

176 700 000                       (z 

toho sociální bydlení 83 600 

000, sociální služby 93 100 

000)

sociálních věcí


