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Statut pracovních skupin 

Řídicího výboru Strategie Plzeňské aglomerace 

 

Preambule 

Nástroj integrovaných územních investic se stal v programovém období 2014 – 2020 

impulsem pro nastavení dlouhodobé spolupráce mezi Plzní a okolními městy a obcemi. 

V programovém období 2021-27 bude pokračovat spolupráce v zásadních rozvojových 

tématech na úrovni Plzeňské aglomerace, která přináší kladné efekty zejména v koordinaci 

rozvojových projektů a provázání jejich dopadů. 

Plzeňská aglomerace zpracuje pod koordinací města Plzně (pověřeného touto rolí na základě 

zákona o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb.), integrovanou strategii pro území celé 

aglomerace. Strategie Plzeňské aglomerace je zpracována v souladu se Strategií regionálního 

rozvoje České republiky 2021+, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a 

regionálních akčních plánů v programovém období 2021 - 2027 a na základě partnerského 

přístupu. 

Článek 1 

Vymezení pojmů 

1.1. Strategie Plzeňské aglomerace (dále jen Strategie PA) – dokument vyhodnocující 

problémy a potenciál vymezeného území a navrhující jeho další rozvoj pomocí konkrétních 

opatření a integrovaných řešení financovaných z různých zdrojů (včetně využití nástroje 

integrovaných územních investic - dále jen ITI). 

1.2. Integrované řešení - soubor jednoho či více strategických projektů. Strategickým 

projektem se rozumí: 

a) projekt unikátní (jedinečný, nezastupitelný v území);  

b) projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo 

tématem; 

c) síťový projekt (projekt provázaný s jiným projektem nebo více projekty tematicky a 

uvedený ve Strategii jako součást integrovaného řešení).  

1.3. Nositel Strategie PA – subjekt zajišťující přípravu, zpracování, realizaci, monitoring a 

evaluaci Strategie PA. Nositel zodpovídá ze naplňování principu partnerství a koordinaci 

aktivit relevantních aktérů v území plzeňské aglomerace. Nositelem Strategie je Statutární 

město Plzeň.  
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1.4. Programový rámec – obsahuje seznam strategických projektů, které jsou v souladu se 

Strategií PA, jejich realizace se předpokládá v období 2021-27 a budou žádat o dotaci 

z některého operačního programu.  

1.5. Řídicí výbor – je odpovědný vůči nositeli za řádný průběh realizace Strategie PA a vydává 

doporučení nositeli, orgánům samospráv a statutárním orgánům partnerů zapojených do 

realizace Strategie PA 

1.6. Manažer – osoba jmenovaná Nositelem Strategie PA k zajištění organizačního a 

administrativního zázemí pro přípravu a realizaci Strategie PA. Manažer je koordinačním 

a výkonným orgánem Řídícího výboru, zajišťuje komunikaci s obcemi, relevantními 

partnery a s veřejností v Plzeňské aglomeraci. 

1.7. Tematický, územní koordinátor - disponuje odbornými znalostmi v dané problematice a 

detailně zná příslušnou část Strategie PA, je odpovědný za slaďování spolupráce subjektů 

v území souvisejících s daným tématem, podílí se na vytváření partnerství mezi subjekty v 

rámci jednotlivých témat řešených ve Strategii PA a může s potenciálními žadateli 

konzultovat rozsah a obsahové zaměření projektového záměru. Organizačně a 

administrativně zabezpečuje jednání pracovních skupin Strategie PA. 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Pracovní skupiny Řídícího výboru Strategie PA (dále také jen „PS“) jsou zřízeny jako 

odborné pracovní platformy, na kterých jsou ve fázi tvorby/realizace integrované 

územní strategie PA projednávány projektové záměry potenciálních žadatelů a jejich 

zařazení na seznam strategických projektů k financování z nástroje ITI, případně z jiných 

zdrojů. Jedná se o odborné platformy, jejichž výstupy jsou podkladem pro vyšší stupeň 

řízení Strategie PA.  

2.2. Pracovní skupiny jsou zřizovány Nositelem Strategie PA pro tematické oblasti uvedené 

ve Strategii PA. 

 

Článek 3 

Působnost pracovních skupin 

3.1. Úkolem pracovní skupiny je projednávat projektové záměry žadatelů, kteří mají zájem o 

zařazení záměru do programového rámce Strategie PA a předpokládají následné podání 

žádosti o dotaci v rámci tzv. integrovaných výzev jednotlivých operačních programů. Bez 
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projednání projektového záměru pracovní skupinou není možné předkládat projekt 

Řídicímu výboru k posouzení souladu se Strategií PA. 

 

Článek 4 

Složení pracovních skupin 

4.1. Na základě témat uvedených ve Strategii PA jsou zřízeny tyto PS: 

A. Modrozelená aglomerace 

B. Cirkulární aglomerace 

C. Sociální aglomerace 

D. Atraktivní aglomerace 

4.2. Každá PS je vedena tematickým koordinátorem. Prezenční či distanční jednání PS se 

koná vždy po ukončení výzvy nositele nebo na návrh Manažera v případě, kdy je potřeba 

posoudit soulad aktualizovaného projektu se Strategií PA. Tematický koordinátor může 

s žadateli konzultovat rozsah a obsahové zaměření projektového záměru tak, aby byl 

záměr v souladu se Strategií PA a naplňoval indikátory stanovené pro danou oblast.  

Tematický koordinátor průběžně předává informace Manažerovi.  

4.3. Členové PS jsou odborníci na tematickou oblast uvedenou ve Strategii PA. Složení PS 

navrhuje Manažer na základě principu partnerství a podle analýzy stakeholderů a 

schvaluje ŘV. Složení pracovních skupin je možné v průběhu realizace Strategie PA 

změnit na návrh Manažera dle aktuálního vyhodnocení plnění jednotlivých opatření 

Strategie PA. 

4.4. Členové PS jsou zástupci níže uvedených subjektů: 

Modrozelená aglomerace 

- ENVIC Plzeň, občanské sdružení 

- Město Blovice 

- Město Rokycany 

- Město Starý Plzenec 

- Nadační fond Zelený poklad 

- Odbor investic MMP 

- Odbor správy infrastruktury MMP 

- Odbor životního prostředí MMP 

- Odbor životního prostředí KÚPK 

- Povodí Vltavy, státní podnik 

- Správa veřejného statku města Plzně, p.o. 

- Správa informačních technologií města Plzně, p.o. 

- Odbor Smart Cities a podpory podnikání MMP 
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- Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. 

- Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o. 

- Vodárna Plzeň a.s. 

Cirkulární aglomerace 

- BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum 

- Čistá Plzeň, s.r.o. 

- Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni 

- Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni 

- RICE – Research and Innovation Centre for Electrical Engineering  

- Místní akční skupina Radbuza 

- Město Přeštice 

- Odbor správy infrastruktury MMP 

- Odbor životního prostředí MMP 

- Odbor životního prostředí KÚPK 

- Obytná zóna Sylván a.s. 

- PMDP a.s. 

- Správa veřejného statku města Plzně, p.o. 

- Správa informačních technologií města Plzně, p.o. 

- Úhlava o.p.s.  

- Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. 

Sociální aglomerace 

- BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum 

- Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.  

- Grafia, s.r.o. 

- Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 

- Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Plzeň (součástí je INFO KARIÉRA-informačně vzdělávací středisko 

Plzeňského kraje)  

- Město Dobřany 

- Místní akční skupina Aktivios 

- Místní akční skupina Radbuza 

- MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. 

- nvias, z. s. 

- Odbor sociálních služeb MMP 

- Odbor sociálních věcí KÚ PK 

- Odbor školství, mládeže a sportu KÚ PK 

- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP 
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- Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování MMP 

- Odbor Smart Cities a podpory podnikání MMP 

- Odbor zdravotnictví KÚPK 

- Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 

- Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. 

 

Atraktivní aglomerace 

- Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

- BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum, s.r.o. 

- COMTES FHT a.s. 

- Krajský RIS3 Manažer  

- Město Přeštice 

- Místní akční skupina Radbuza 

- Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP 

- Odbor kultury MMP 

- Odbor sportu MMP 

- Odbor Smart Cities a podpory podnikání MMP 

- Odboru památkové péče MMP 

- Odbor regionálního rozvoje KÚPK 

- Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK 

- Pilsenjoy s.r.o. 

- Plzeň 2015, zapsaný ústav  

- Plzeň – TURISMUS, p.o. 

- PMDP a.s. 

- POVED s.r.o. 

- Rada VŠ 

- Česká konference rektorů 

- Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 

- Správa informačních technologií města Plzně, p.o. 

- Výzkumné centrum NTC 

- Západočeská univerzita v Plzni 

- Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. 

Vždy se jednání účastní minimálně 3 členové PS.  

PS se rovněž mohou účastnit žadatelé, kteří odeslali svůj projektový záměr a které Manažer 

přizval na základě posouzení relevance (zaměření výzvy nebo opatření programového 

rámce) do příslušné PS. Účast žadatelů je důrazně doporučena. 
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4.5. Seznam členů zvaných do PS bude navržen Manažerem dle zaměření výzvy/dle opatření 

programového rámce a bude odsouhlasen ŘV. V případě, že navržený člen PS zastupuje 

subjekt, který je zároveň žadatelem, bude se jednání účastnit pouze jako žadatel. 

 

Článek 5 

Organizace pracovní skupiny 

5.1. Pracovní skupinu organizačně a administrativně vede tematický koordinátor.  

 

Článek 6 

Jednací řád 

6.1. Způsob jednání a rozhodování pracovních skupin je upraven Jednacím řádem.  

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

7.1. Statut projednává a schvaluje Řídící výbor.  

7.2. Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Řídícím výborem. 

 


