Zápis z 6. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 15. 3. 2017 v 14 h
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, Petákův sál)
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájil předseda ŘV, byl schválen program jednání.
Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP MP, p. o.
1. Aktuální informace
Prezentace Ing. Vaněček, ÚKEP: informace o aktuálně vypsaných výzvách nositele, požadavek na
OP VVV – bude odeslána žádost o navýšení alokace. V projektových záměrech PAV požadováno
celkem 613,5 mil. Kč, 1. část disponibilní alokace pro ISg činí 592 mil. Kč .
Ing. Duchek, ZČU: dotázal se na podmínky a termín, kdy bude ze strany OP VVV uvolněna 2. část
alokace.
Ing. Beneš, ÚKEP: podmínkou je vyčerpání 1. části alokace, akceptační dopis OP VVV uvádí
možnost uvolnění dodatkové, tedy 2. části alokace podle rozhodnutí MŠMT.
2. Informace z jednání PS Vzdělávání
Prezentovala Mgr. Koppová:



Výzva č. 9 - přijato 18 projektových záměrů v celkové výši dotace EFRR 113,9 mil. Kč (95 % alokace
výzvy).
Výzva č. 10 - přijato 5 projektových záměrů v celkové výši dotace EFRR 16,9 mil. Kč (20 % alokace
výzvy).

členové PS konstatovali soulad všech záměrů s opatřením Strategie ITI PMO č. 3.1.1 „Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání včetně bezbariérových opatření“

3. Posouzení souladu PZ se Strategií ITI – výsledky výzev č. 9 a 10
Přítomní členové ŘV obdrželi formuláře celkem 23 projektových záměrů. Členové byli
informování a možnosti prohlásit střet zájmů.
Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV.
Protokoly o hlasování jsou přílohou č. 2
ŘV rozhodl o souladu všech projektových záměrů se Strategií ITI.
7. jednání ŘV je plánováno v úterý 25. dubna 2017 od 11 hodin.
Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 16. 3. 2017
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Vyhodnocení projektových záměrů (protokoly o hlasování v počtu 23 ks)
3. Prezentace

