
 
 

 
  

 
Zápis ze 3. jednání Řídicího výboru Plzeňské aglomerace 2021+ 

Datum konání: 1. 6. 2022 od 12,00 h  
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, Petákův sál) 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Úvodní informace 
Účastníci jednání byli seznámeni s programem jednání a obsahem „Etického kodexu člena ŘV“, který na 
místě podepsali. 
Ing. Kubičková podala informace k ukončování programového období 2014–2020, včetně shrnutí 
čerpání – stav 05/2022. 
 
ŘV obdržel žádost o změnu projektu „GRAMATECH – Předaplikační výzkum funkčně graduovaných 
materiálů pomocí aditivních technologií“, žadatel COMTES FHT a.s. Jedná se o prodloužení termínu 
realizace z 06/2022 do 07/2022. 
Hlasování:  
přítomno 12 členů ŘV, souhlasí 12, nesouhlasí 0, střet zájmů 0. 
ŘV souhlasí s výše uvedenou změnou projektu. 
 
Koncepční část SPA 21+ a připomínky MMR 
Ing. Kubičková: 
17.5. jsme obdrželi připomínky MMR ke koncepční části, nejsou rozporována vytyčená opatření, ale je 
nutné více rozpracovat jejich vzájemné vazby. Bude provedeno vypořádání všech připomínek a upravený 
dokument bude v září předložen ke schválení ŘV a následně ZMP. 
 
Časový harmonogram přípravy programových rámců 
Do září bude sestavena první verze programových rámců, které slouží k ukotvení alokací od jednotlivých 
OP. Projektové záměry, které budou zahrnuty do programových rámců, by měly naplnit 100 % alokace, 
max. do 130 % alokace. Následně budou OP vydávat akceptační dopisy s přislíbenou výší alokace. 
Zatím neznáme přesné podmínky OP (specifická pravidla pro žadatele), bude se měnit i výše 
kofinancování a to ovlivní předložené záměry. Záměry uvedené v programovém rámci nebudou moci 
žádat do individuálních výzev. 
Ing. Beneš – všechny předkladatele záměrů budeme informovat a budou se moci před jednáním ZMP 
rozhodnout, zda chtějí být zapsáni v programovém rámci či nikoli. 
 
Představení způsobu hlasování 
Ing. Kubičková představila systém hlasování a upozornila členy na nutnost označit případný střet zájmů 
u každého záměru jednotlivě.   
 
Vyhodnocení výsledků výzev nositele č. 1 - 22 

Hlasování proběhlo elektronicky https://iti-platform.org/rv/ 

Hlasovat bylo možné buď elektronicky na místě, případně ještě 2. 6. celý den. 
Záměry byly u všech výzev řazeny a prioritizovány dle kritérií uvedených ve výzvách (pořadí záměrů vždy 
doporučila pracovní skupina). 
 
Předkladatelé všech záměrů budou po jednání ŘV kontaktováni s informací, zda jejich záměr: 
- je v souladu s SPA a byl doporučen k zařazení do programového rámce, 
- je v souladu s SPA, ale nebyl doporučen k zařazení do 1. návrhu programového rámce (v hlasování 
označen „ke zvážení“)  

https://iti-platform.org/rv/


 
 

 
  

- není v souladu s SPA/nevyhověl podmínkám výzvy. 
 
Dále budeme žadatelům upřesňovat informace a jakmile budou známé podmínky jednotlivých SC OP, 
podmínky výzev atd., budou žadatelé kontaktováni s dotazem, zda jejich záměr zůstává nebo se mění. 
 
Informace a diskuze k přijatým záměrům: 
Ing. Kubičková vždy v úvodu výzvy shrnula závěry z jednání jednotlivých PS, které jsou uveřejněny na 
https://iti-plzen.cz/pracovni-skupiny-21/ 
 
Přehled výsledků hlasování ŘV je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu. 
 
Mateřské školy  - převis poptávky je cca trojnásobný oproti předpokládané alokaci, prioritizace navržena 
dle doporučení pracovní skupiny (podle stavu připravenosti). Nedoporučeny 4 záměry, které nesplnily 
podmínku výzvy (3 záměry nebyly k datu ukončení výzvy zapsány v MAP a 1 záměr nevyhověl typu 
podporovaných aktivit). 
 
Základní školy – alokace bude dostačující téměř na všechny přijaté záměry, 1 záměr nevyhověl podmínce 
výzvy (typu podporovaných aktivit). 
 
Zájmové a neformální vzdělávání - do rámce lze zařadit všechny záměry, alokace je ale dostačující jen na 
první 3 záměry v pořadí. 
 
Vozidla – směřováno na nákup kolejových vozidel, záměr bude modifikován podle disponibilní alokace. 
 
Cyklostezky – převis poptávky, alokace stačí na osm záměrů. 
Ing. Naxera – první pod čarou je cyklostezka Přeštice. Je vhodné směřovat do individuální výzvy?  
Ing. Beneš – individuální výzvy na cyklostezky budou asi vyhlášeny v létě. IROP – připravené záměry je 
možné dát do výzvy. 
 
Bezpečnost – 4 záměry v nesouladu. 
 
Telematika – doručeny 3 záměry, na PS vznesen dotaz – zvážit využití zbývající alokace 7 mil. PS zvažuje 
buď zvýšení záměru kraje nebo podpořit PMDP – záměr je v souladu s IROPem, ale nesoulad s výzvou 
nositele ITI. Rozhodnuto bude v září. 
 
Terminály - zvažováno více parametrů a PS doporučuje nechat všechny záměry v programovém rámci. 
Ing. Beneš – některé terminály jsou závislé na stavu příprav SŽDC. Způsobilé výdaje zatím nejsou 
specifikovány. Alokace na terminály v ITI asi nebude zvýšena.  
 
Sociální bydlení – přijaty 3 záměry, 2 doporučeny. 
 
Sociální infrastruktura – doporučeny všechny 4 přijaté záměry. 
 
Muzea – doručen pouze 1 záměr, ale převyšuje alokaci. 
 
Knihovny – 2 záměry vyřazeny, neboť knihovny musí plnit regionální funkci (nejen lokální). Dobřany – 
výstavba nové knihovny, Plzeň rekonstrukce. 
 
Památky – alokace nestačí na záměr města Touškova. Katedrála – jako jediná může žádat do individuální 
výzvy, prioritní záměr z hlediska cestovního ruchu.  
Ing. Kubernát – návrh na zařazení záměru Touškova. 
Ing. Šlouf – návrh na schůzku s plzeňským biskupstvím, projednat záměr a připravenost, kofinancování 
záměru. Řešení bude zpřesněno v září.  

https://iti-plzen.cz/pracovni-skupiny-21/


 
 

 
  

 
Zelená infrastruktura: 
Ing. Zelenka - téměř vše má soulad, některé záměry zřejmě nevyhoví podmínkám IROP.  
Přesné podmínky pro tento SC IROP a individuální výzvy budou známé asi koncem r. 2022, poté bude 
rozhodnuto o tom, které záměry bude možné nechat v programovém rámci.   
Ing. Beneš –po upřesnění podmínek zřejmě většina záměrů nesplní. Bude třeba přepracovat programový 
rámec. 
Ing. Šlouf – nelze dělat zelenou infrastrukturu bez šedé, bude opět diskutováno na Komoře statutárních 
měst. 
 
Cestovní ruch – alokace stačí na všechny 3 záměry. 
 
Obnovitelné zdroje – všechny záměry jsou nyní ve stavu ke zvážení. Jedná se o malé fotovoltaické el. 
Info od OPŽP – známe jen přibližnou alokaci.  
Ing.Beneš – je možné, že na tyto aktivity budou vhodné i  jiné finanční zdroje. 
 
Změna klimatu – dle stavu připravenosti, není stanovena alokace na SC. 
 
Odpadové hospodářství – záměry Plzně, řeší i přilehlé okolí, PS doporučuje vše jako jeden balíček zařadit 
do rámce.  
Ing.Beneš – je na zvážení, zda město toto bude realizovat. Pokud bude zavedeno zálohování PET lahví, 
bude využitelnost plastů nulová a záměry nebudou realizovány. 
 
OPD – strategické velké projekty drážní infrastruktury.  
Ing. Beneš – finančně náročné, při nárůstu cen bude zvážena možnost realizace. 
 
OP JAK – pouze dlouhodobá mezisektorová spolupráce, doručeno 15 záměrů, alokace nedostačuje. PS 
vyzvala žadatele, aby vybrali vždy jen 1 ze svých záměrů. PS zatím nebude prioritizovat. Podle 
specifických pravidel OP pak bude možné vybírat (podle toho, co bude podporovatelné).  
 
Diskuze: 
Ing. Beneš – shrnutí aktuálního stavu, podepsána DoP, OP budou schvalovány během června, pak se 
budou konat první monitorovací výbory a budeme znát parametry prvních individuálních výzev. 
Podle parametrů výzev bude návrh programového rámce upravován. Oslovíme znovu všechny žadatele 
s možností úpravy záměru, případně odstoupení (pokud se rozhodnou pro podání žádosti do individuální 
výzvy). Začátkem září před ZMP bude návrh rámce dopracován. 
 

 
Zapsala: Eva Jindrová, ÚKEP 
V Plzni dne 3. 6. 2022 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Přehled projektových záměrů – vyhodnocení hlasování členů ŘV 

 




