Zápis ze 4. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 12. 1. 2017 v 9 h
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
Prezentace Ing. Vaněček, ÚKEP: město obdrželo akceptační dopisy od všech 6 operačních
programů, 20. 12. 2016 byly vypsány výzvy nositele č. 1 – 3, výzva č. 2 (přestupní terminály)
skončila 10. 1. 2017, byl přijat 1 projektový záměr.
2. Harmonogram výzev na rok 2017
Prezentován aktualizovaný harmonogram výzev nositele.
Ing. Naxera, RRA: informoval o připravovaných projektech středních škol, upozornil na zrušení
individuálních výzev IROP pro školy, které byly naplánovány na r. 2017, a z toho plynoucí
komplikace pro žadatele v případech, kdy budou žádosti podávány do výzev ITI (finanční objem u
jednotlivých připravovaných projektů přesahuje limity dané výzvami nositele pro střední školy –
12 mil., základní školy – 6 mil.).
Ivo Grüner, náměstek hejtmana: upozornil na problémy s nečerpáním dotací, informoval o
schůzce s ministryní pro místní rozvoj. Poukázal na velmi problematické zrušení výzev IROP pro
školy a s tím spojené komplikace při přípravě žádostí o dotace. V případě krajských středních škol
bude vždy preferována možnost získat max. míru podpory (pravděpodobně nebudou realizovány
projekty, které by dosáhly na nižší dotaci než jiné). Inicioval schůzku zástupce ITI s Krajským
úřadem (odbor školství), RRA a ředitelkou CRR.
Mgr. Jiřina Koppová, ÚKEP: příprava výzev ITI byla koordinována se zástupci kraje dle
připravovaného KAP a současně dle všech MAP, které byly schváleny pro plzeňskou metropolitní
oblast.
Ing. Beneš, ÚKEP: informoval o jednání se zástupci Plzeňského kraje v minulém týdnu (koordinace
příprav integrovaných projektů). Upozornil na povinnost nositele ITI dodržet naplánované
indikátory, ke kterým se město zavázalo schválením strategie a které jsou uvedeny
v akceptačních dopisech jednotlivých OP.
3. Schválení „Zprávy o plnění strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ – stav k 31. 12 2016
Obsah zprávy prezentoval Ing. Vaněček: struktura zprávy odpovídá MPIN, plnění finančního
harmonogramu – 0, plnění indikátorů – 0.
Hlasování: přítomno 14 řádných členů ŘV
PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Schválení výzev nositele ITI č. 4 – 10 (ve vazbě na výzvy IROP č. 60, 63, 66 a výzvy OPZ č. 45, 48)
Výzvy nositele č. 4 - 10 byly rozeslány členům ŘV v podkladových materiálech dne 6. 1. 2017.
Hlasování: přítomno 14 řádných členů ŘV
PRO 14, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
5. Schválení změn ve Strategii ITI – verze leden 2017
Změnová verze byla odeslána členům ŘV 5. ledna 2017.
Hlasování: přítomno 14 řádných členů ŘV.
PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
Strategie ITI – verze leden 2017 byla schválena.
6. Diskuze
Ing. Beneš: ÚKEP: na vyhlášené výzvy nositele musí navazovat výzvy Zprostředkujícího subjektu
ITI, jejichž vyhlášení je podmíněno uzavřením veřejnoprávních smluv. Dosud nejsou uzavřeny
veřejnoprávní smlouvy s OP VVV a OP PIK.
Termín 5. jednání ŘV ITI je plánován na čtvrtek 26. ledna 2017 od 8,30 hodin.
Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 18. 1. 2017
Přílohy:
1. Prezentace ze 4. jednání ŘV ITI
2. Prezenční listina

