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Průša Aleš, Šantora Luděk, Štěpánová Kristýna, Švarc Přemek, Sokolová Květuše, Naxera
Karel, Klementová Jana, Hommerová Dita, Kraus Libor, Kavka Milan, Raboch Tomáš, Macháň
Miroslav, Švarc Přemysl, Kubernát Václav
Kubičková Markéta, Syrovátková Veronika, Beneš Erich, Velebná Brejchová Eva, Koppová
Jiřina, Martin Babuška, Petr Ponikelský

ÚVODNÍ INFORMACE
Markéta Kubičková
Funkce a účel PS
ITI 2014-2020 vs. 2021-2027
Harmonogram přípravy Strategie Plzeňské aglomerace 2021+
Představení integrovaných řešení ITI

DOTAZY
Nejsou.

PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Markéta Kubičková
ŘO po nás požadují konkrétní informace, požadují důvod proč by nám měli alokovat
prostředky. Chtějí vědět stav připravenosti, výše alokace.
K tabulce projektových záměrů:
-

je projekt aktuální?
je reálný?
uvažuje se o něm?
jedná se o něm?
jsou navržené finance relevantní?
DŮLEŽITÉ: jak je to s fází připravenosti projektů?
na koho se obracet u konkrétního projektu?

Jak probíhal sběr projektů? Došlo k oslovení stakeholderů – ZČU, PK, KHKPK, sběr v území
prostřednictvím našeho koordinátora.
Tabulka s těmito projekty není finální. Materiál tabulky je živý, je k doplňování.

Z tabulky musí být patrné, že chceme jako aglomerace tolik peněz na takové projekty a
naplníme takového indikátory.

Strategický projekt Výzkum a inovace
Martin Babuška
Projektové záměry z výzkumných organizací a SITky. Jsou to následné projekty a
záměry předchozích projektů MŠMT z programu předaplikační výzkum. Účelem je zlepšení
spolupráce mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou.
Jedná se o projekt ZČU, COMTES FHT, RRA, BIC.
Markéta Kubičková
Vyzývá COMTES.
Libor Kraus
Spojíme se nad tím a zafinalizujeme to.
Martin Babuška
Ano, spojíme se a zfinalizujeme
Vyzývá RRA.
Jana Klementová
Pokračování našeho SMART akcelerátoru, platí to.
Martin Babuška
Vyzývá SIT. (pozn. nemáme zástupce)
Zkontaktujeme se a vytřídíme to na finální obsa.
Libor Kraus
Jen drobná připomínka – projekt eDIH jihozápad – má velký význam pro území a nevidím ho
tu (pozn. je uveden ve strategickém projektu Podnikání).

Strategický projekt Podnikání
eDIH je tady
Martin Babuška
Projekty RRA, BIC, COMTES FHT.
Vychází z RIS3, na základě platformy vzdělávání.
Jana Klementová
Včera jsme debatovali, posílali jsme více záměrů na více lidí a objevují se dvakrát (tak jak říkal
p. Kraus). Takže pan Babuška ví, o čem mluvím.
Martin Babuška

Slučujeme záměry do jednoho většího a uklízíme za sebou. Sloučit tyto dva do inovačního
podnikání a platformy podpory podnikání.
Libor Kraus
Projekt Strojírenství 2030 – pracujeme na tom, navrhuji ho přesunout do Výzkumu a inovací,
nikoli do Podnikání (pozn. přesunuto).
Projekt eDIH – bud do Digitalizace nebo Podnikání (pozn. ponecháno v Podnikání)
Jana Klementová
Úprava názvu – nejedná se o „elektronický“, ale „evropský“ (pozn. upraveno).
Libor Kraus
v popisu projektu jsou vyjmenování partneři, ale nejsou uvedeni ve sloupci partneři (pozn.
doplněno).

Strategické projekty Digitalizace a Bezpečnost
Martin Babuška
Metropolitní dispečink – není to čistě jen o dopravě, je to o sběru dat z více oblastí; jsou na něj
navázány další projekty, např. projekt Digitalizace veřejné správy.
Miroslav Macháň
Upozorňuje, že nositelem je PMDP.
Veronika Syrovátková
Ano, už tuto informaci máme, upravíme, děkujeme (pozn. upraveno).
Ale Průša
Projekt Detekce munice/bomb – na základě objevu pumy při stavbě ve Škvrňanech. Víme, že
na území města jsou další a chceme je najít dopředu než dojde k výkopovým pracím či ke
stavebním úpravám. Nositelem bude MMP ve spolupráci se SIT. (pozn. upraveno)
Stejná spolupráce i u projektu IZS/Krizové řešení (pozn. upraveno).
vlastně všude je digitalizace a bezpečnost MMP + SIT
Martin Babuška
Projekty zde uvedené můžeme řešit i jinde v území aglomerace, nikoli jen na území města
Plzně. Některé aktivity by se dali vzájemně propojit a bude-li zájem z ostatních měst, dejte
prosím vědět a dáme to dohromady společně.

Strategický projekt Mobilita
Miroslav Macháň
Projekt Modernizace voz. parku – náročné období, připravili jsme určitý balík peněz na to,
abychom dokázali obnovovat vozidla (hlavně tramvaje),

Projekt Bateriové technologie v trolejbusech – viz trať na severní předměstí a další místa, která
dosud nejsou obsluhována. Rozdělení bat. technologií mezi IROP a OPD nevím kde vzniklo.
Erich Beneš
To rozdělení – transformační stanice v OPD, nákup vozidel v IROP.
Miroslav Macháň
Tramvajová trať na Vinice, máte ji v evidenci?
Erich Beneš
Jelikož se jedná o projekt, který není prozatím projektován, tak tu není uveden.
V oblasti OPD je málo peněz, ale je zde také možnost uplatnit finance z Modernizačního fondu.

Markéta Kubičková
Připojila se pí. Hommerová, navrhuji vrátit se ke strategickému projektu Výzkum a inovace a
projít projekty ZČU.
Strategický projekt Výzkum a inovace
Dita Hommerová
Nemám podrobnější ani aktuálnější informace, takže asi takto v pořádku.
Martin Babuška
Projednám s lidmi z jednotlivých výzkumných center.
Markéta Kubičková
A co financování? Víme, že dotace bude nižší než v předchozím období, tak abychom věděli
zda se počítá s kofinancováním.
Dita Hommerová
Debaty proběhli, ale nevím s jakým výsledkem. Můžu dát zpětnou vazbu následně
Martin Babuška
V současném programovém období byla dotace 95 % a 5 % kofinance. Jestli tedy dojde ke
změně, bude zřejmě problém se zajištěním kofinancování. A problém s realizací.
Dita Hommerová
Prověřím a dám vědět.

Strategický projekt Mobilita
Veronika Syrovátková
Pojďme se vrátit zpět k Mobilitě a dokomunikovat projekty k Mobilitě, např. projekty Přeštic?
Karel Naxera

Projekty, které tu jsou uvedeny, máme ve strategickém rozvojovém plánu. Doba realizace
vychází z naší strategie a finančních možností. Např. cyklostezka v roce 2026 a lávka v roce
2023 stanoveny s určitým respektem a příjmům které bude město mít.
Parkoviště jsme jsme schopni realizovat 2021-2022, jsme ve velmi pokročilém stadiu přípravy.
Finance platí tak jak jsou uvedeny.

Strategický projekt Vybavenost
Kristýna Štěpánová
Je dobře, že se řeší industry turismus, a všechny ty projekty které tu jsou.
Informace zde uvedené nejsou úplně aktuální. Popis u Klatovské 19: je třeba upravit, dodám.
Projekt je rozvíjen a realizován pro Patton Memorial a má specifickou autonomní expozici.
Realizátorem bude MMP a expozice bude ve spolupráci s Plzeň Turismus, PK a Plasy.
Erich Beneš
Vzhledem k tomu, že muzeum generála Pattona nelze financovat, proto je to popis uveden
takto.
Kristýna Štěpánová
Ano, chápu. Ten popis ale nicméně je třeba upravit.
U projektu Podporovat obnovu a rozvoj kulturního dědictví v návaznosti na cestovní ruch máte
uvedeny v popisu otazníky. Jen si říkám, jestli to není z PK?
Jana Klementová
Dotaz – jak se projekty rozdělovaly do strategických projektů? Bylo by možné to přehodit? Má
to vyznám? Bude souvislost s indikátory?
Erich Beneš
Ano, je třeba mít to přesně přiřazené.
Markéta Kubičková
Je to prvotní rozdělení, někde určitě mohl být projekt přiřazen mylně, a to třeba i v důsledku
toho, že nemáme podrobné informace. Nad tímto určitě můžeme vést debatu a dílčí projekty
přeřadit do vhodnějších strategických projektů.
Jana Klementová
Děkuji za vysvětlení.
Karel Naxera
Komentáře k projektům kulturních památek v Přešticích – kostel nanebevzetí panny Marie.
Žádost je na MK na podporu národních kulturních památek, bude realizace v původní výši 80
mil. jen na doplnění (pozn. doplněno).
Erich Beneš
Informace nám dala Biskupská konference, protože je členem sdružení významných partnerů.
Jjiřina Koppová

Čekáme na informace, protože pí. Fictumová také hovořila o tom, že vypadne-li tento projekt
z ITI, přehodnotí se finance u zbylých projektů.

ZÁVĚR
Markéta Kubičková
Informace o dalším postupu.
Další schůzku PS uvažujeme zhruba za měsíc. Aktuálně se čeká na informace od
operačních programů ohledně alokací pro jednotlivé integrované nástroje (ITI a CLLD).
Zatím je přístup takový, že vznikne dohoda mezi městy, ohledně rozdělení alokace, přičemž
v tomto období je 13 ITI. Znamená to, že musíme být připraveni, musíme mít připraveny
informace pro argumentaci ohledně výše alokace pro Plzeňskou aglomeraci.

DOTAZ
Kristýna Štěpánová
Je nutné tedy vědět informace o kofinancování?
Erich Beneš
Ano, je to důležité. Potřebujeme vědět, že tam je reálná připravenost projektu a také ochota
do toho investovat. Jak bylo řešeno, bude to do výše 70 % ze strany EU. Aktuálně se jedná o
výši kofinancování ze strany státu (velká neznámá, obzvlášt teď). Ale je důležité mít připravené
peníze, abychom věděli jestli jsou projekty reálné nebo ne.

ZÁVĚR
Informace o dalším postupu.
Půjde email se zápisem a tabulkou, kde prosíme o doplnění a opravy.
Poděkování.

SEZNAM ZKRATEK
PS

Pracovní skupina

ITI

Integrované územní investice

ŘO

Řídící orgán

ZČU

Západočeská univerzita

PK

Plzeňský kraj

KHKPK Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje
SIT

Správa informačních technologií města Plzně

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
RRA

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

BIC

Podnikatelské a inovační centrum Plzeň

PK

Plzeňský kraj

MMP Magistrát města Plzně
SÚS PK Správa a údržba silnic PK
PMDP Plzeňské městské dopravní podniky

