Zápis z 1. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 28. 6. 2016
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice)
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájil předseda ŘV, proběhlo představení přítomných členů, byl schválen program jednání
a přizvaní hosté.
Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP MP, p.o.
1. Aktuální informace k procesu schvalování Strategie ITI
Ing. Beneš, ředitel ÚKEP:
Dokument „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (dále jen Strategie) byl předložen do
výzvy MMR a nyní je ve fázi věcného hodnocen. Lhůta pro dokončení hodnocení ze strany MMR
uplynula 28. 6. 2016. Vypořádání připomínek z věcného hodnocení bude probíhat v červenci a
bude schvalováno Radou města Plzně v srpnu 2016. Zatím nebyla ze strany MMR schválena ani
jedna strategie ze 7 aglomerací.
Primátor M. Zrzavecký upozornil na prodlužující se proces schvalování dokumentu, což může
znamenat zpoždění v čerpání plánovaných alokací. Zejména v případě IROP může nastat problém
s plánovaným čerpáním do konce roku 2018, kdy je termín pro vyčerpání 1/3 alokace.
Dále informoval o jednáních s předsedou vlády ohledně možnosti bonifikace integrovaných
projektů ze strany jednotlivých operačních programů.
RnDr. Chochole, ZČU: informoval o připravovaných projektech do OP VVV v celkovém objemu cca
850 mil. – 1 mld. Kč a poukázal na skutečnost, že v současné době bude vyhlášena pouze část
plánované alokace a na posun v termínu vyhlášení výzvy Řídicího orgánu OP VVV pro integrované
projekty. Výzva ŘO je plánována až na leden 2017.
2. Organizační struktura nositele ITI
Ing. Dobošová, ÚKEP: představila organizační schéma včetně kompetencí jednotlivých subjektů nositel ITI, manažer ITI (ÚKEP), Řídicí výbor ITI, pracovní skupiny.
Ing. Beneš, ředitel ÚKEP, představil realizační tým nositele – nově zřízený „úsek ITI“.
3. Návrh statutu a jednacího řádu ŘV ITI
Návrhy obou dokumentů byly rozeslány členům ŘV k připomínkování, jsou zpracovány dle
Metodického pokynu pro integrované nástroje (MPIN). Statut ŘV ITI bude schvalován Radou
města Plzně v srpnu 2016.

Mgr. Baxa, 1. náměstek primátora, vznesl požadavek na doplnění jednacího řádu – zapracovat
problematiku střetu zájmů členů ŘV v případě hlasování o souladu/nesouladu projektů se
Strategií.
Ing. Dobošová, ÚKEP: bude zapracováno a upravený Jednací řád bude rozeslán do konce
července 2016 k připomínkování.
4. Pracovní skupiny ŘV ITI
Ing. Dobošová, ÚKEP: informovala o možnosti zřízení odborných pracovních skupin ŘV, jejich
plánované činnosti, odborném zaměření. Navrženo je 5 pracovních skupin dle prioritních os
Strategie ITI (osa č. 3 rozdělena do 2 skupin). Členy PS bude schvalovat ŘV ITI vždy s danou
výzvou nositele ITI. Na jednání PS budou přizváni i žadatelé (zpracovatelé integrovaných
projektů).
Doc. Ing. Duchek, ZČU: poukázal na problém výběru odborníků a jejich možný střet zájmů (úzký
okruh odborníků ZČU na vysoce specializovaná témata, např. do pracovní skupiny Aplikovaný
výzkum).
Ing. Dobošová, ÚKEP: odborník bude posuzovat pouze soulad projektu se Strategií, nebude
provádět věcné hodnocení.
5. Informace k vypisování výzev nositele ITI
Ing. Dobošová, ÚKEP, prezentovala plánovaný harmonogram výzev nositele na 2. pololetí 2016 a
1. pololetí 2017. Harmonogram je zpracován v návaznosti na plánované výzvy jednotlivých OP
pro integrované projekty zařazené do ITI.
Bc. Zelenka, Blovice: dotázal se, jak bude řešena konkurence mezi projekty - případy
nedostačující alokace ve výzvě nositele ITI.
Ing. Dobošová, ÚKEP: výzvy nositele ITI mohou být vypsány jako kolové (celková alokace ITI by
mohla být rozdělena do více výzev) nebo průběžná výzva na celou alokaci s předem určenými
termíny pro sběr projektových záměrů. Současná platná verze MPIN uvádí v příloze č. 15 seznam
hodnotících kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s ITI, který obsahuje i kritérium
„Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření a výzvu nositele“.
Mgr. Naxera, Přeštice: informoval o připravovaných projektech a poukázal na problém souběhu
výzev pro individuální projekty a výzev ITI. Výhodou zařazení projektů do ITI je rezervovaná
alokace, nevýhodou ztráta času v případech, kdy je individuální výzva OP vypsána dříve než výzva
pro ITI.
Mgr. Šašek, Rokycany: informoval o připravenosti projektů a o možném problému s vyčerpáním
27 % alokace do konce r. 2018 vzhledem k vypisování výzev ITI až na podzim 2016.

Ing. Mašinda, Plzeňský kraj: informoval o stavu přípravy projektů středních škol, projekty budou
schvalovány v Radě PK pravděpodobně až v lednu 2017.
6. Prezentace návrhu Informační strategie ITI
Ing. Dobošová, ÚKEP, informovala o připravené komunikační strategii – pracovní materiál
shrnující zdroje pro informování veřejnosti, způsoby spolupráce se zprostředkujícím subjektem
ITI, způsoby informování žadatelů.
7. Plán další činnosti ŘV ITI
2. jednání je plánováno na září 2016, plánovaný program: představení finální verze strategie,
schválení Jednacího řádu, schválení harmonogramu výzev.
8. Dotazy, diskuze
Ing. Kozohorský, TÚ MMP: upozornil na otázku podjatosti, střetu zájmů zástupců města v otázce
městských projektů. Je připravováno 20 projektů v oblasti dopravy a technické infrastruktury.
Ing. Kuglerová, EÚ MMP: dotázala se na způsob hodnocení projektů – jak budou připraveny
podklady pro členy ŘV a upozornila na postupy dané směrnicí QS 61-06 „Postup čerpání dotací
pro statutární město Plzeň“.
Ing. Dobošová, ÚKEP: pro každou výzvu bude ŘV schvalovat vlastní sadu hodnotících kritérií a
každý člen ŘV bude hodnotit každý projektový záměr jednotlivě. Podkladem pro hodnocení (tedy
posouzení souladu/nesouladu projektů se strategií) budou výstupy jednání odborných pracovních
skupin.
Ing. Beneš, ÚKEP: nabídl možnost konzultací připravovaných záměrů na úseku ITI – předběžné
posouzení projektových záměrů z hlediska naplňování cílů Strategie, naplňování indikátorů.

Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 30. 6. 2016

Přílohy:
1. Prezentace z 1. jednání ŘV ITI
2. Prezenční listina

