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Eva 

 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Markéta Kubičková 

Funkce a účel PS 

ITI 2014-2020 vs. 2021-2027 

Harmonogram přípravy Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ 

Představení integrovaných řešení ITI 

 

DOTAZY 

Pavel Vlach 

Jaké jsou další pracovní skupiny?  

Markéta Kubičková 

Zodpověděla na základě IŘ.  

 

PROJEDNÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

Markéta Kubičková 

K tabulce projektových záměrů: 

- je projekt aktuální? 

- je reálný?  

- uvažuje se o něm?  

- jedná se o něm?  

- jsou navržené finance relevantní? 

- DŮLEŽITÉ: jak je to s fází připravenosti projektů? 

- kdo je kontaktní osoba? 

 

Pavel Vlach 

Je tento seznam neměnný? Byl tam nějaký filtr pro sběr projektů?  



 

 

Markéta Kubičková 

Určitě není neměnný, je otevřený a máte-li projekty, dejte nám je.  

Erich Beneš 

Seznam projektů doposud neprošel žádným filtrem. 

 

Strategický projekt Vzdělávání 

Jiřina Koppová 

Žádá o informace k projektům z odboru školství z MMP. 

Dagmar Škrlantová 

2.ZŠ – máme peníze na 1. etapu, bez spolufinancování IROP a bude zahájena na konci roku 

2020; otázka – daly by se peníze uplatnit ex-post do ITI?  

Erich Beneš 

nikoli 

Dagmar Škrlantová 

Budeme dělat i 2. etapa – přístavba školy; bude zbytková částka, necháme v seznamu. 

13. ZŠ – aktuální informace, letos bude dokončena projektová dokumentace, zahájení 2021. 

15. ZŠ – ano, aktuální informace. 

26. ZŠ –  

20. ZŠ – zde změna, investice už je zahájena z peněz města v tomto roce, učebny vzniknou, 

ale v ITI toto nebude. Bude chybět tělocvična, ale finance na tuto aktivitu nejdou uplatnit. (pozn. 

tento projekty byl vymazán z tabulky) 

Jiřina Koppová 

projekty Třemošná projednány se starostou 

projekty Lužany projednány se starostou 

za Starý Plzenec nemáme zástupce 

projekty Dobřan – jsou údaje aktuální? 

Martin Sobotka 

Ano, sedí to. 

Jiřina Koppová 

Projekty z PK od pana Dudy, aktualizace na přelomu září/říjen. Jedná se o projekty krajské, 

se kterými se počítá do RAPu. 

Pavel Vlach  

Dotaz: Měří se všechny projety stejným metrem? 

Markéta Kubičková 



 

 

Tento seznam je sběr projektů, které souvisejí s cíli Strategie Plzeňské aglomerace 2021+. 

Například ale u projektů SŠ víme, že nebudou financovány přes nástroj ITI, ale přes RAP. 

Přesto je tu máme uvedené, protože je pro nás důležité znát potřeby území, abychom věděli, 

jak strategii nakonfigurovat. Proto evidujeme i tento typ projektů.  

Potřebujeme vědět, co se plánuje a děje a projekty tematicky propojovat. 

 

Strategický projekt Internacionalizace 

Jiřina Koppová 

Projekty ZČU konzultovány na jaře s pí. Hommerovou.  

Projekty SIT – jsou aktuální?  

Tomáš Cholinský 

Souhlasí, ale ověří a případně pošle aktualizaci. 

Jiřina Koppová 

Projekty RRA? 

Marcel Gondorčín 

Projekt RRA navazuje na Smart akcelerátor a dává dohromady více aktivit zaměřených na 

oblast internacionalizace. S realizací počítáme (ten co běží, běží do konce roku 2022), 

zahájení realizace posunuto za 2021; jedná se spíše o systémový projekt a bude složen z řady 

dílčích projektů, nebude to celé realizovat RRA, naše role je spíše zastřešující a koordinační. 

 

Strategický projekt Zaměstnanost 

Jiřina Koppová 

A zde projekty RRA sedí?  

Marcel Gondorčín 

Sedí, určitě bude potřeba upřesnit zahájení realizace. Někde došlo k posunu. Brali jsme to tak, 

abychom to komplexně pokryli dle strategických priorit v oblasti zaměstnanosti (viz pakt 

zaměstnanosti). Naše role RRA: nemáme kapacity a nemáme nárok na to, abychom se 

nominovali na experty. Ale jsme ti, kdo to zastřešuje a dává to dohromady. Bude zde 

významná role partnerů. Zásadní bude výsledek jednání ITI na ŘO, protože se uvidí, co bude 

podporováno. Tyto projekty pokrývají priority za PK ať už to bude financováno z ITI nebo 

odjinud.  

Jiřina Koppová  

Projekt za Grafia s.r.o. na vzdělávání a stabilizaci migrantů? 

Jana Brabcová  

Z naší strany byl návrh více projektů, vidím že tu zůstal jen tento. Navazuje to na draft, který 

jsme zasílali. Text možná upravit, protože to obsah úplně nesouhlasí.  



 

 

Dále mi tu chybí projekt OUTPLACEMENT, který jsme navrhovali (bezbolestný přechod 

z jednoho podniku do druhého), a také chybí kariérové poradenství pro dospělé. Otázkou je, 

kde tyto projektové záměry jsou a jestli byli nějako odstraněny. A je možné ještě je doplnit?  

Jiřina Koppová 

Je možné doplnit projekty, domluvíme se na poslání informací. 

Další projekty společnosti bfz o.p.s. (už realizovali v tomto období), jsou čerstvé a 

prodiskutované, tady můžeme jít dál. 

Co projekty za město Dobřany, prosím?  

Martin Sobotka  

Ano, sedí. Doufáme, že se projekty povedou, budou pak sloužit i obcím mikroregionu. 

Jiřina Koppová 

Poslední projekt Restart nemusíme ověřovat, ten je také aktuální.  

 

Strategická projekt Zdravotnictví a sociální služby  

Jiřina Koppová 

Tady máme nejméně informací a bude třeba doplňovat. 

Jsou tu projekty z MMP a okolních měst. 

Projekty na bytový fond a soc. služby – nemáme zástupce. 

Další oblast a pan Mařan? Mohl by k tomu něco dodat? Od paní Hynkové nemáme více 

informací. 

Lukáš Mařan 

K projektu Rozvoj sociálních služeb – jedná se o více projektů složených dohromady. Tu 

částku 600 mil nedokážu potvrdit nebo vyvrátit. Určitě nepřišla od nás.  

OSS MMP není přímo zodpovědný za výstavbu apod., my budeme mít na starost pouze 

provoz. 

K projektu Wenzigova – měl být v tomto období, ale sousedé tam nejsou nadšeni a je tam 

problém, tudíž v tuto chvíli je to seklé. 

Ostatní dílčí projekty u projektu Rozvoj sociální služeb (Chvojkovy lomy, MÚSS a ???) – 

netuším v jakém jsou stavu, za následující provoz těchto projektů jen řeknu, že bylo uzavřeno 

memorandum mezi Plzní a PK, tedy dohodnuto kofinancování ze strany kraje.  

Eva Velebná Brejchová 

K projektu Človíček – územní rozhodnutí není vydané, nevíme kdy bude, komunikujeme se 

zpracovatelem a řeší se kdy bude vydané územní rozhodnutí a pak se předá dál. 

Jiřina Koppová 

Nějaké informace za Dobřany?  

Martin Sobotka  



 

 

Ano, jsou to projekty, které nás napadli nedávno. Více informací k tomu nemáme, zatím jsou 

to odhady.  

Markéta Kubičková 

Seznam je živý organismus, je nutné ho dopňovat a aktualizovat. Informace financování a stav 

připravenosti, to zajímá ŘO.  

Informace o OPZ – negativní postoj k integrovaným nástrojům. Zatím je plán takový, že bude 

vypsána jedna výzva pro všech 13 ITI. Problematika přístupu ŘO MPSV k ITI se řeší na půdě 

EK. Máme potvrzenou schůzku s OPZ, kde se bude řešit implementace a projektové záměry. 

Potřebujeme argumenty abychom prosadili naše zájmy a ukázali, že máme projekty s přidanou 

hodnotou.  

 

DISKUZE 

Lenka Palánová (chat) 

[11:03] Lenka Palánová (Host) 

Dobrý den, nejde mi zapnout mikrofon, tak alespoň písemně: RRA v rámci projektu 

SmartAkcelerátor připravuje projekt na podporu zahájení inovačního podnikání, který v tomto a 

příštím roce poběží jako pilotáž. Do budoucna bychom chtěli žádat pravděpodobně do OPTAK na 

služby související s podporou podnikavosti, zahájení a rozvoje podnikání. Tuto aktivitu budete 

řešit v jiné skupině, ale pro tuto skupinu je přesah v oblasti podnikavosti. Lze dodat stručný popis. 

Bude-li to nutné, je možné do projektu přidat i malou investiční část. 

 

[11:03] Lenka Palánová (Host) 

Do kdy je možné upravit nebo přidat nějaký projekt 

 

Markéta Kubičková 

Budeme rádi za přidání projektů. 

Datum nelze momentálně stanovit (deadline pro přijímání projektů). Doplnění v co nejkratší 

době, abychom to mohli předat ŘO.  

Pavel König 

Finančně jsou projekty nevyvážené. Některé za málo a některé za hodně.  

Nvias má plány realizovat spoustu projektů. Ale nevidíme do 2027. Pro MŠMT jsme 

připravovali projekt za 1 mld., ale na základě toho se snažíme jít cestou vzdělání, podnikavosti 

a projekty se přelívají do internacionalizace. Máme projektové dny, kdy spojujeme přeshraniční 

studenty.  

Máme 3 oblasti, kdy do roku 2023 jsou projekty cca za 5mil. Zdroje financování jsou různé. 

Něco přes Social responsibility, něco od MŠMT, něco od SIT a nějaké projekty i přes rozvoj 

digitálních HUBů přes OPPIK. Přemýšlím, jak se v tom zorientovat. jak to pojmout, pokud to 

bude z jiných zdrojů.  

Markéta Kubičková 

Finanční nevyváženost tu je, ano, vnímáme to stejně. Nicméně uvedené informace máme od 

případných nositelů projektů.  



 

 

Vaše projekty nám prosím nasdílejte. 

Pavel König  

Skvěle, projekty s vámi nasdílíme; umělá inteligence, start up víkend, podnícení podnikavosti. 

Lenka Palánová (chat) 

[11:06] Lenka Palánová (Host) 

Indikátory si máme stanovit sami? 

 

Václav Kubernát (chat)  

[11:09] Václav Kubernát (Host) 

odpovědnost ponese nositel ITI a na něm je, aby projekty, který dá do strategie byly vyvážené a 

jasně nadefinované ty klíčové... 

 

Markéta Kubičková 

Ano, indikátory pro výběr projektů nastavíme my.  

 

ZÁVĚR 

Markéta Kubičková 

Informace o dalším postupu. 

Další schůzku PS uvažujeme zhruba za měsíc. Aktuálně se čeká na informace od 

operačních programů ohledně alokací pro jednotlivé integrované nástroje (ITI a CLLD). 

Zatím je přístup takový, že vznikne dohoda mezi městy, ohledně rozdělení alokace, přičemž 

v tomto období je 13 ITI. Znamená to, že musíme být připraveni, musíme mít připraveny 

informace pro argumentaci ohledně výše alokace pro Plzeňskou aglomeraci. 

Půjde email se zápisem a tabulkou, kde prosíme o doplnění a opravy.  

Poděkování.  

 

 

 

  



 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

PS Pracovní skupiny 

ITI Integrované územní investice 

IŘ Integrovaná řešení 

MMP Magistrát města Plzně 

IROP Integrovaný regionální operační program 

RAP Regionální akční plán 

SIT Správa informačních technologií města Plzně 

RRA Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje 

PK Plzeňský kraj 

ŘO Řídící orgán 

OSS Odbor sociálních služeb 

OPZ Operační program Zaměstnanost 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

EK Evropská komise 

OPTAK Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj  


