
 

 

 

ZÁPIS PS Atraktivní 

27/05/21 13:00, Zoom meeting 

 

Účastníci – Kubičková, Syrovátková, Beneš, Babuška, 

Homerová, Sokolová, Radová, Kraus, Sladká, Kavka, Sládková, Wiesner, Suchánek, 

Klementová, Zoch. 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Kubičková – aktuální stav zpracování dokumentu SPA 21, harmonogram další přípravy a 

hodnocení, mechanismus implementace bude dopracován – čekáme na schválení metodiky.  

Informovala o připomínkovacím procesu, většina připomínek byla zapracována. 

Dokument bude aktualizován, nyní se budou zpracovávat programové rámce a akční plán 

(seznam strategických projektů včetně financí a indikátorů). Strategické projekty budou 

dostávat vyjádření ŘV o souladu s SPA 21+. 

Harmonogram – navrženy termíny pro „výběr“ projektů 09-10/2021.  

OP JAK – výzvy budou vypsány až v roce 2023. 

Uvedeny předběžné disponibilní alokace od OP JAK, TAK a IROP. 

 

OPJAK 

Babuška – vychází z dokumentu ÚDOP – soulad, máme nárok na obdobné programy jako 

v minulém období. Evidujeme 25 PZ, významný převis. MŠMT vyhradilo pro ITI SC 1.1. 

Radová – je možné změnit podporované oblasti? Předaplikační výzkum nikdo nepodporuje. 

Beneš – MŠMT vyčlenilo 2 procenta alokace pro ITI. SMO koordinuje komunikaci zástupců 

ITI s MŠMT. 

Kubičková – palčivý převis, budou preferovány integrované projekty 

 

OP TAK 

Babuška – určeno zejména na VTP, 1,6 mld. pro všechny ITI, pro PMO máme cca 150 – 200 

mil. 

 

Beneš – NPO s alokací 200 mld., odeslán na EK, jsou to peníze na připravené projekty. 

V roce 2022 by měly být projekty zazávazkovány. Projekty musí být dokončeny do konce 

2026. 

 

IROP 

Podařilo se nám „zarezervovat“ vyšší alokace oproti minulému období. 

SC 1.1., (e-government). 2.1. a 4.4. 

2.1.metropolitní dispečink, tramvaje, trolejbusy, elektromobilita, telematika, terminály, 

bezpečnost v dopravě (velká variabilita projektů). 

 



 

 

 

SC 4.4. IROP – kultura 

KÚPK - P. Sladká: prioritou je ZPČ galerie. Možnost dotovat z NPO – jednání probíhají. 

Plzeň – prioritou je nová knihovna. 

 

Beneš – představen současný stav vyjednávání, v případě převisu bude nutné vybírat – 

transparentně, nediskriminačně. 

Závěr 

Informace o dalším postupu: návrh kritérií během 07-08/2021, sběr záměrů v 09 -10/2021 a 

finalizovat do 12/2021. 

 

 

 

 


