Zápis z 2. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 25. 10. 2016
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice)
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájil předseda ŘV, 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:
Dne 17. 10. 2016 byla dokončena druhá fáze věcného hodnocení dokumentu „Strategie ITI
plzeňské metropolitní oblasti“ (dále jen ISg), Výsledek hodnocení - dílčích posudků jednotlivých
OP je 5x "ANO" a 1x "ANO s VÝHRADOU" (OP Životní prostředí). Vypořádání připomínek od OPŽP
bude schvalováno Radou města Plzně 27. 10. 2016, upravená ISg bude vložena do systému MS
2014+ do konce října a v průběhu listopadu očekáváme vydání akceptačních dopisů od
jednotlivých OP.
Ing. Vaněček, ÚKEP: prezentoval plánovaný harmonogram výzev nositele ISg na rok 2017.
První výzvy budou vyhlášeny v prosinci 2016 v návaznosti na již vyhlášenou výzvu IROP č. 50, SC
1.2. (udržitelná doprava ITI) - přestupní terminály, cyklostezky, nákup bezemisních vozidel
(PMDP a.s.).
Diskuze v průběhu prezentace
Mgr. Šíp ZČU: připomínka k prezentovanému harmonogramu výzev. Informoval o plánu výzev
MŠMT na r. 2017, připravených projektech do OP VVV – plánováno podání žádostí o dotace
v roce 2017 (proces hodnocení u OP VVV trvá až 1 rok), z toho vyplývající potřeba vypsat výzvy
nositele ISg počátkem roku 2017, aby bylo možné začít čerpat alokaci ve 2018.
Ing. Beneš, ředitel ÚKEP: harmonogram výzev nositele bude aktualizován do příštího jednání ŘV –
pravděpodobně v listopadu.
Bc Zelenka, Blovice: projektově připraveni (terminál, cyklostezky), očekávají informaci o systému
schvalování projektových fiší.
Mgr. Šašek, Rokycany: dotaz na termín schvalování harmonogramu výzev. Zástupce ORP vnímá
členství v ŘV jako komunikační kanál pro ostatní obce.
Ing. Beneš, ředitel ÚKEP: bude zpracováno schéma procesu posuzování souladu/nesouladu
záměru s ISg, detailní postupy budou prezentovány na dalším jednání ŘV. Vyjádření o
souladu/nesouladu není právně závazné, předkladatel projektového záměru může podat žádost o
dotaci i v případě, kdy záměr není v souladu s ISg.

Ing. Kozohorský, ředitel TÚ MMP: dotaz k bodu č. 4 Jednacího řádu – střet zájmů, výklad pojmů
„osobní zájem či konkrétní zájem organizace“.
Ing. Beneš, ředitel ÚKEP: MMR předpokládá aktualizaci MPIN v květnu 2017, do té doby je
potřeba postupovat dle stávajícího znění. Do příštího ŘV bude připravena metodika postupu pro
vyloučení střetu zájmu.
Ing. Vaněček, ÚKEP: Byl prezentován aktuální postup, který bude uveden v metodice postupu.
2. Schválení jednacího řádu ŘV ITI :
Návrh byl rozeslán členům ŘV k připomínkování, zpracováno dle Metodického pokynu pro
integrované nástroje (MPIN).
Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV.
PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
Jednací řád ŘV ITI byl schválen.
3. Schválení statutu pracovních skupin
Návrh byl rozeslán členům ŘV k připomínkování, zpracováno dle MPIN.
Navrženo doplnění PS Vzdělávání o zástupce Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje.
Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV.
PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0.
Statut pracovních skupin byl schválen.

Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 26. 10. 2016
Přílohy:
1. Prezentace z 2. jednání ŘV ITI
2. Prezenční listina

