Zápis z 3. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 24. 11. 2016
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, Petákův sál)
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájil předseda ŘV, byl schválen program jednání.
Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP MP, p. o.
1. Aktuální informace ke Strategii ITI
Ing. Vaněček, ÚKEP: bylo dokončeno věcné hodnocení ISg, doručeny akceptační dopisy od pěti
Řídicích orgánů OP: OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP VVV, IROP, OP Životní prostředí. Poslední
akceptační dopis od OP PIK očekáváme do konce listopadu. První výzvy nositele ITI ve vazbě na
výzvu IROP byly odeslány na ŘO IROP k vyjádření a jsou připravené k vyhlášení.
2. Interní postupy ŘV v rámci nositele IN PMO (střet zájmů)
Prezentace ing. Vaněček, ÚKEP: postup schvalování projektových záměrů - projednání záměru
v pracovní skupině, interní postupy ŘV, výběrová kritéria pro posouzení souladu záměru s ISg.
Problematika „střetu zájmů“ - detailně byl vysvětlen postup při hlasování v případech, kdy člen
ŘV sdělí střet zájmů.
Ing. Beneš: informoval o připravované aktualizaci MPIN (metodický pokyn pro integrované
nástroje), která je plánována na duben – květen 2017. Nyní MMR vydává k MPIN metodická
stanoviska, která budou zapracována do interních postupů nositele.
Primátor M. Zrzavecký vznesl požadavek na manažera ITI (ÚKEP) - vytvořit seznam všech podnětů
a změn, které by měly být dle názoru nositele ITI zapracovány do MPIN.
3. Harmonogram výzev
Prezentován aktualizovaný harmonogram na období 12/2016 – 04/2017.
Ing. Duchek, ZČU: vznesl dotaz k duplicitě v harmonogramu - výzva OP VVV
Vysvětlující komentář je uveden níže.

PO1-IP1-SC2.

VVV: PO1IP1-SC2

O 1.1.1 Posílení
kolová
partnerství a spolupráce
výzkumných subjektů ve
vývoji, výzkumu a
inovacích

01/2017 Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi.
02_16_025 - Předaplikační výzkum. Způsobilé náklady/čerpání
až od 1.1.2018.

VVV: PO1IP1-SC2

O 1.1.1 Posílení
kolová
partnerství a spolupráce
výzkumných subjektů ve
vývoji, výzkumu a
inovacích

01/2017 Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce
výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství
(typu evropských kompetenčních center a kolokačních center).
02_16_026 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce.
Způsobilé náklady/čerpání až od 1.1.2018.

Ing. Naxera, manažer RIS 3: informoval o prováděné aktualizaci RIS 3 a projektu Smart
akcelerátor. Výstupy by mohly pomoci nositeli ISg k identifikování možných projektových záměrů
- žadatelů do OP PIK a OP VVV.
4. Schválení Jednacího řádu pracovních skupin ŘV ITI
Návrh byl rozeslán členům ŘV k připomínkování, zpracováno dle MPIN.
Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV.
PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
Jednací řád pracovních skupin byl schválen.
5. Schválení výzev nositele ITI č. 1 – 3 ve vazbě na výzvu č. 50 - SC 1.2 IROP Udržitelná doprava
Prezentovány změny v textu výzev nositele č. 1, 2 a 3 oproti verzím, které byly rozeslány členům
ŘV v podkladových materiálech dne 16. 11. 2016.
Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV.
a. Výzva č. 1 - Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy.
PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
b. Výzva č. 2 – Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů.
PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
c. Výzva č. 3 – Optimalizace a rozvoj cyklodopravy
PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
Vyhlášení výzev nositele ITI č. 1, 2 a 3 bylo schváleno.
Termín 4. jednání ŘV ITI je plánován na 12. ledna 2017 od 9 hodin.
Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 25. 11. 2016
Přílohy:
1. Prezentace z 3. jednání ŘV ITI
2. Prezenční listina
3. Podněty k zapracování do MPIN

