Zápis 7. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 25. 4. 2017 v 11 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. Vaněček, manažer ITI
1. Aktuální informace – prezentace:
Ing. Vaněček, ÚKEP: informace o ukončených výzvách nositele, vydán dodatek č. 1
k akceptačnímu dopisu IROP, uveřejněna verze 3 MPIN. Prezentován harmonogram výzev,
přehled absorpční kapacity již uzavřených výzev, návrhy na změnu finančního plánu ITI (změna
bude odeslána k hlasování per rollam).

2. Posouzení souladu PZ se Strategií ITI – výsledky výzev č. 1, 3, 4 – 8 a 11
1. výzva „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“
3. výzva „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy“
4. výzva „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“
5. výzva „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“
6. výzva „Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (ITI)“
7. výzva „Sociální bydlení (ITI)“
8. výzva „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků“
11. výzva „Předaplikační výzkum“
Přítomní členové ŘV obdrželi formuláře projektových záměrů. Členové byli informováni o
možnosti prohlásit střet zájmů.
ŘV byl informován o výsledku jednání všech 3 pracovních skupin - členové PS konstatovali soulad
všech záměrů se Strategií ITI PMO.
Hlasování
Výzvy č. 1, 3, 4 a 5 - přítomno 11 řádných členů ŘV.
Výzvy č. 6, 7, 8 a 11 – přítomno 12 řádných členů ŘV.
Vyhodnocení hlasování členů ŘV - protokol o hlasování je přílohou č. 2 zápisu.
ŘV rozhodl o souladu všech projektových záměrů se Strategií ITI.

3. Vyhlášení výzev nositele ITI č. 12 a 13
Prezentovány připravené výzvy k vyhlášení 2. 5. 2017:
12. výzva „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“
13. výzva „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně
bezbariérových opatření“
Hlasování - přítomno 12 řádných členů ŘV, PRO 12, PROTI 0.
Vyhlášení výzev nositele ITI č. 12 a 13 bylo schváleno.
4. Prodloužení platnosti vyjádření ŘV pro projektový záměr „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská –
autobusový terminál“ do 25. 7. 2017.
Hlasování - přítomno 12 řádných členů ŘV, PRO 12, PROTI 0.
Plánováno hlasování per rollam – schválení změn ve finančním plánu Strategie ITI dle potřeby.
8. jednání ŘV je plánováno na 2. polovinu června 2017.
Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 4. 5. 2017
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Vyhodnocení hlasování členů ŘV (protokoly o hlasování)
3. Prezentace

