Zápis 10. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 24. 10. 2017 v 9,30 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
1. Aktuální informace – prezentace: Ing. Beneš, ÚKEP: příprava dalších výzev pro základní a střední
školy, cyklostezky atd. bude probíhat s na základě skutečné absorpční kapacity připravovaných
projektů dle vydaných právních aktů. Vzhledem k tomu, že na jednotlivé záměry jsou nyní
podávány plné žádosti o dotaci a částky uváděné v žádostech mohou být nižší než částky
původně uvedené v záměrech, bude do nově vypisovaných výzev kalkulována alokace zbývající
po podání plných žádostí o dotaci.
2. Posouzení souladu PZ se Strategií ITI – výsledky výzvy nositele ITI č. 17 "Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření “
Přítomní členové ŘV obdrželi formuláře 3 projektových záměrů (z toho 1 souhrnný záměr),
podpořeno bude 12 škol. Členové byli informováni o možnosti prohlásit střet zájmů.
ŘV byl informován o výsledku jednání PS Vzdělávání - členové PS konstatovali soulad všech záměrů
se Strategií ITI PMO. Předpokládáno čerpání 48 % alokace výzvy.
Hlasování: přítomno 10 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. Posouzení souladu PZ se Strategií ITI – výsledky výzvy nositele ITI č. 18 "Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“
Přítomní členové ŘV obdrželi formuláře 3 projektových záměrů. Členové byli informováni o
možnosti prohlásit střet zájmů.
ŘV byl informován o výsledku jednání PS Vzdělávání - členové PS konstatovali soulad všech záměrů
se Strategií ITI PMO. Předpokládaná výše požadované dotace byla 17 mil. Kč, tj. 102 % alokace výzvy.
Na jednání PS snížena požadovaná částka na 16,6 mil. Kč, tedy 100 % alokace.
Hlasování: přítomno 10 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.
ŘV rozhodl o souladu projektového záměru se Strategií ITI.
4. Různé - diskuze
Náměstek hejtmana p. Grüner upozornil na riziko nedokončení projektů středních škol do září
2018 – nedostatek času na výběrová řízení.

11. jednání ŘV je plánováno na čtvrtek 23. listopadu ve 14,00
Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 25. 10. 2017
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Vyhodnocení hlasování členů ŘV (protokol o hlasování)
3. Prezentace

