
 
 

 
  

 
Zápis 2. jednání Řídicího výboru Plzeňské aglomerace 2021+ 

Datum konání: 30. 3. 2022 od 13,00 h  
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, Petákův sál) 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Předseda ŘV (primátor města Plzně) pověřil vedením jednání náměstka Bc. Šloufa, který má 
v gesci ÚKEP MP, p.o. 
Představení nových členů ŘV včetně nového zástupce Plzeňského kraje – Ing. Přibáň.  
Účastníci jednání byli seznámeni s programem jednání a etickým kodexem člena ŘV. 
 
Ing. Kubičková: 
Podala informace k ukončování programového období 2014–2020, včetně shrnutí čerpání za 
období 2014-20. 
 
Harmonogram a implementace Strategie Plzeňské aglomerace 21+  
Aktuálně jsou k dispozici texty operačních programů, ale nejsou prováděcí dokumenty, takže 
ještě neznáme přesné podmínky pro žadatele.  
Koncepční část SPA schválena v ZMP, do 31.3. podat na MMR. 
Rozdíl oproti minulému období – nyní musíme udělat výběr projektů před schválením samotné 
strategie a bez znalosti definitivních pravidel ze strany ŘO. Do výzev byla zahrnuta již známá 
kritéria. 
Seznámila přítomné s postupem na dalších cca 6 měsíců – od vyhlášení výzev po sestavení 
programových rámců. 
Potřebujeme již nyní podklady od žadatelů k připravovaným záměrům, aby mohl být případně 
doporučen jiný dotační zdroj, např. NPO. 
Ing. Beneš – budeme pravidelně informovat o vývoji. 
Ing. Naxera – dotaz na seznam obcí aglomerace, na webu je jen mapka. Chybí seznam obcí – 
bude doplněn. 
 
Sběr projektových námětů do OPZ+ 
Sběr námětů ukončen 18.3., po jednání PS a odsouhlasení ŘV budou náměty zaslány 31.3.na MPSV. 
Neznáme přesné podmínky MPSV, takže ŘV nebude náměty, které odpovídají strategii, vylučovat.  
Dle doporučení PS vyloučeny jen náměty, které nesplnily podmínky, nejsou integrované a jsou 
vhodné do jiných SC OPZ+. 
 
Ing. Přibáň a Mgr. Trylčová ohlašují střet zájmů u námětu žadatele Centrum lidských zdrojů PK. 
Přítomno 10 členů ŘV, vyjádřili konsenzuální souhlas s předloženými náměty do SC 1.1 a 2.1. OPZ+.  
 
Programové rámce-výzvy nositele 
Ing. Kubičková – výzvy plánovány na duben, budeme vybírat záměry, které jsou v souladu se 
strategií. ŘV bude záměry hodnotit, ale nebude se složitě bodovat, pořadí se bude stanovovat na 
základě připravenosti.  
Neznáme přesné podmínky jednotlivých OP, u každé výzvy uvedeno upozornění – jakákoliv 
změna nezakládá nárok na dotaci, jsou možné změny výzev.  Zpřesnil se způsob hodnocení 
záměrů. 
Beneš – postupy konzultujeme s ostatními městy ITI. 
Ing. Kubičková-představila základní parametry výzev včetně předpokládané alokace a navržené 
hodnotitele. 
 
 



 
 

 
  

IROP  
MŠ – koeficient 6 a výše by pro ITI měl být snížen na 4. Pokud dojde ke změně, bude provedena 
změna výzvy. 
Ing. Beneš – je možné, že se pravidla budou měnit. 
Doprava – komunikujeme s PMDP, soulad s PUM, prioritizace není stanovena. 
Ing. Beneš – víme, že se nějaké záměry připravují, telematika a terminály. 
Cyklodoprava – přetlak poptávky, prioritizace podle stavu připravenosti, poměr cena a výkon. 
Ing. Kubernát – přidat hodnotitele z oblasti cestovního ruchu u cyklostezek (krajský koordinátor 
cyklostezek). 
Veřejná prostranství – průběžně konzultováno s RRA, ÚKR, budou preferovány prvky zelené 
infrastruktury. 
Ing. Beneš – ŘO IROP obdržel připomínky od EK, výběr záměrů bude následně potřeba zúžit. 
Ing. Zelenka – bude ve výzvách dána max. výše CZV?   
Zatím neomezeno, ale možná bude třeba upravit a omezit max. CZV v poměru k požadovanému 
plnění indikátorů. 
Sociální bydlení – záměry budou muset plnit všechny podmínky IROP, nyní nemáme definitivní 
znění specifických pravidel pro žadatele. 
Infrastruktura pro sociální služby bude zahrnovat jen služby terénní a ambulantní, nelze do ITI 
zahrnout služby pobytové. 
Knihovny a muzea – připravuje se městská knihovna, památky – zatím nemáme přehled. 
Zelená infrastruktura – výzva asi bude vypsána až mezi posledními. Řeší se poměr mezi zelenými 
a šedými prvky. Velmi přísné podmínky, dnes nevíme, které projekty bude možné dotovat. 
 
OPŽP 
Připraveny 4 výzvy, prioritizace dle stavu připravenosti, specifická kritéria nebyla převzata do 
výzvy. Beneš – pokud předložíme integrované projekty, alokace může být navýšena i nad 150 mil. 
 
OP Doprava  
2 aktivity, ITS není stanovena alokace. Infrastruktura městské drážní dopravy – budeme 
požadovat popis integrovanosti. Prioritizace na základě stavu připravenosti.  Probíhají interní 
jednání na městě. Beneš – ITS, na řízení dopravy spolupráce s krajem, podané projekty 
pravděpodobně dostanou dotaci. 
 
OP TAK  
Míra spolufinancování 50%, důležitá bude míra mezisektorové spolupráce. Specifická kritéria 
stanovena nebyla. Evidujeme jen 1 projekt na služby infrastruktury. 
 
OP JAK  
Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, dle připravenosti a mezisektorové spolupráce, alokace 
asi 350 mil., spolufinancování 85 %. Beneš – jen 1/3 peněz oproti minulému období, velký převis. 
 
Diskuze 
Ing. Beneš – neprezentujeme další finanční zdroje, např. plán obnovy. Postupy jsou nyní 
nastaveny tak, aby bylo možné maximalizovat peníze do aglomerace. 
Ing. Kubernát – dotaz na provazbu ITI a CLLD.  
Ing. Beneš – nemůžeme garantovat, že nedojde k překryvům. Bude záležet na časové návaznosti 
při plánování realizace. Rozdílný přístup ze strany MMR – CLLD vybírá projekty až v průběhu 
realizace strategie. 
 
Ing. Přibáň – dotaz na finální seznam projektů a alokaci.  
Ing. Beneš – je možné předložit do 130 % alokace. 
 
Ing. Kubičková – vyjádření ŘV o souladu se strategií se bude vydávat až po schválení 
programového rámce.  



 
 

 
  

Ing. Beneš – ITI bude maximálně flexibilní, ŘV při posuzování záměrů bude postupovat dle 
aktuálně známých podmínek OP. 
Ing. Přibáň – dotaz, zda záměry již podané bude nyní třeba do výzev podat znovu.  
Ano, je třeba znovu vše podat, v dubnu 2022 se jedná o oficiální výzvu a je možné, že se změnil 
obsah záměru, finance atd. 
 
Ing. Zelenka – dotaz na míru připravenosti – jak bude přesně postupováno: jsou kvalitní projekty, 
které jsou nyní ve stadiu DUR. Např. záměry veřejných prostranství – připravují se dokumentace, 
ale nyní nejsou jasné parametry, zejména způsobilost výdajů. 
Ing. Beneš – je třeba podat i dlouhodobé strategické záměry, které jsou nyní v přípravě.  

 

Zapsala: Eva Jindrová, ÚKEP 
V Plzni dne 30. 3. 2022 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Prezentace 




