ZÁPIS PS Modrozelená aglomerace
08/12/21 10:00, Zoom meeting
Účastníci – Kubičková Markéta, Syrovátková Veronika, Jindrová Eva, Kozohorský Jiří, Hodek
Michal, Holler Jaroslav, Šímová Gabriela, Holý Josef, Kicová Taťána, Tolarová Irena,
Doležalová, Landová Martina, Tereza Pelclová, Jakub Rataj.

ÚVODNÍ INFORMACE
Kubičková – informace o stavu příprav OP, stav zpracování dokumentu SPA - schválena
celá koncepční část dokumentu, předloženo do ZMP 13.12.2021, následně bude předloženo
na MMR. Akční plán – programové rámce pro jednotlivé OP, postup ŘO OP není jednotný,
různé požadavky. Seznam projektů do rámců – začátkem roku 2022, vybrané projekty mají
respektovat požadavky OP, ale neznáme přesná kritéria (OP nemají hotové prováděcí
dokumentace). Výzva začátkem roku 2022, nyní specifikovat kritéria pro výzvu nositele.
Představena 4 modrozelená témata, na VHI nelze získat dotaci.
Informace k předběžné výši alokace a výši absorpční kapacity pro OPŽP SC 1.3. a IROP SC
2.2.
Syrovátková – připravujeme výzvu, diskuze by měla směřovat ke kritériím a prioritizaci
projektů.
Stav připravenosti projektů budou OP ještě specifikovat. IROP plánuje vlastní šablonu na
vyplnění projektového záměru.
Kritéria – 3 sady – obecná, specifická (návrh dle OP), hodnotící.
Kubičková – budeme vybírat projekty, které jsou v souladu s SPA. Pokud ŘO OP stanoví
nižší alokaci, než jsou požadavky za aglomeraci, bude třeba řešit způsob hodnocení projektů
(bodování ?).
Syrovátková: představila obecná kritéria – použijeme 8 z 10 kritérií (ne – harmonogram,
projekt byl připraven ve spolupráci s nositelem).
Každý OP stanoví specifická kritéria až před vyhlášením výzvy, z toho důvodu se posouvá i
výzva nositele. Specifická kritéria nositele by měla být v souladu s kritérii přijatelnosti daného
OP.
Otázka - jak by se daná specifická kritéria hodnotila? Index MZI, stav připravenosti – podle
požadavku OP, jak hodnotit jednotlivé ekonomické ukazatele, lokalitu, míru naléhavosti
atd….,
Kubičková – jak řešit převis požadavků. Převzít některá kritéria ze seznamu kritérií
přijatelnosti OP.
Brejchová – převzít některá kritéria od OP, např. zda je plánováno projednání s veřejností.
Převzít i další kritéria, % ploch nezvyšovat. Některá kritéria nelze v záměru podrobně popsat.

Brejchová – krajská strategie je zaměřena na projekty v krajině, ne na města.
Syrovátková – kritéria byla rozeslána, popsala návrh na převzetí některých kritérií IROP a
OPŽP. Některá kritéria budou modifikována tak, aby bylo možné splnění či neplnění daného
kritéria vyhodnotit již podle záměru (v době, kdy nemáme všechny informace, které budou
v projektové žádosti).
Brejchová – jaké je šance, že se některá kritéria změní – např. vsakování (projekty
realizované na sídlišti nemohou splnit). Zatím nemáme info o tom, že by se kritéria měnila.
Stále se jedná o návrh kritérií.
Kubičková – do IROPu bude třeba udělat výběr projektů – zúžit výběr.
Syrovátková – představila kritéria OPŽP SC 1.3. podle jednotlivých aktivit. Informovala o
časovém harmonogramu na 1. pololetí 2022 včetně plánovaných termínů pro vyhlášení
výzev.
Kubičková – členové PS mají možnost navrhnou,vybrat, specifikovat některá kritéria např.
podle tématu, podle území apod. Lze využít toho, co navrhuje ŘO, ale lze vybírat a stanovit i
vlastní specifická a hodnotící kritéria.
Diskuze – dotazy:
Brejchová – bude OPŽP uznávat i náklady na mobiliář? Bude hrazena i příprava studií?
Syrovátková – detailně uvedeno v Pravidlech pro žadatele. Příprava studií – opatření 1.3.8. a
1.3.9.

