Zápis 24. jednání Řídicího výboru ITI
plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 4. 3. 2021 od 13,30 h, ZOOM meeting
Účast: 11 členů – Baxa, Zarzycký, Knížová, Trylčová, Duchek, Klementová, Šašek, Naxera, Zelenka,
Petrová, Hanzlíček.
Omluveno 5 členů - Kuglerová, Davídek, Tomášek, Kubernát, Gruner.
Hosté: ÚKEP p.o. – Beneš, Kubičková, Jindrová, Syrovátková, Babuška.
Strategie 2014-20
Manažerka ITI ing. Kubičková – prezentace přehledu čerpání podle OP.
Dočerpání IROP - poslední možnost podání změny ISg – možnost přesunu prostředků mezi SC byla
konzultována s ŘO IROP. Žádost o změnu ISg bude podána do konce března, po jejím odsouhlasení
ze strany ŘO IROP je možné vypsat poslední výzvy (pravděpodobně v polovině dubna). Výzvy budou
vypsány cca na 1 -2 měsíce.
Informace ke zbytkovým alokacím a novým výzvám:
Představen plán posledních 3 výzev ve vazbě na IROP : cyklostezky, P+R, sociální infrastruktura.
120 mil. celkem volná alokace z IROP, z toho na sociální infrastrukturu 74,5 mil. Kč. Bude se jednat o
opakovanou výzvu – do předchozí výzvy nebyl předložen projekt za cca 70 mil. (zásadní záměr
schválený v ŘV je nyní připraven k podání žádosti o dotaci). Nová výzva je plánována na cyklostezky přehled záměrů byl představen (viz prezentace). Zájem je vyšší než plánovaná alokace. K dispozici
bude cca 35 mil. Kč.
Hlasování per-rollam – bude odeslán ucelený materiál strategie včetně revizí (změny jsou zejména ve
finančním plánu ISg).
Ing. Beneš – snaha max. dočerpat.
Strategie plzeňské aglomerace 2021+ (zkráceně SPA)
Ing. Kubičková: SPA byla připomínkována (20/1-8/2), připomínky jsme zapracovali, revizní verzi
dokumentu vč. připomínkového listu rozešleme. Obsahuje veškeré obdržené připomínky včetně
jejich vypořádání.
Ing. Naxera – zaslal připomínky, dodatečně budou zapracovány.
Ing. Kubičková – bude nutné prioritizovat projekty, vytvořit kritéria pro výběr, budou zapojeni
členové PS. Akční plán– do programových rámců bude třeba vybírat konkrétní projekty, včetně
financování a stavu příprav.
Ing. Beneš – PS nejsou uzavřenou skupinou možno rozšířit, stále se jedná o pracovní úroveň.
Zápisy z jednání PS jsou uveřejněny na webu.
Ing. Duchek – mají tam být zástupci konference rektorů (konference není právnická osoba)? Do
programových rámců bude třeba zástupce Rady VŠ a konference rektorů.
Ing. Beneš – programové rámce bude schvalovat ŘV ITI.

Ing. Beneš představil možnosti vícezdrojového financování – schéma fondů pro ČR:
o REACT EU – 25 mld., pouze na zdravotnictví a sociální věci.
o NPO = Národní plán obnovy, 170 mld., v gesci MMR, aktuálně shromážděny projekty za 230,
mld., bude nutné škrtat. Pravidla pro čerpání by měla být jednodušší, financování až do 100%
- rozhoduje členský stát. MPO chce zazávazkovat více než 70% do poloviny 2022.
Komponenty plánu jsou určeny i pro municipality, města a obce budou žadateli v
komponentách – veřejná doprava, brownfields, kreativní průmysl.
Ing. Beneš – do ITI by mělo být zapojené širší území, možnost skupinových projektů.
Po jednáních s EK bude třeba zkoušet oslovit širší území, zapojit menší obce.
Ing. Zelenka – nabídl možnost zorganizovat setkání starostů.
Zapsala: Eva Jindrová, ÚKEP p .o.
5. 3. 2021

