
 

1 
 

Zápis z 2. setkání ŘV ITI 2.3. 2022 

 

Účastníci: Ing. Radka Loučková Kotasová, RNDr. Jiří Čeřovský, Ing. Petr Roubíček, Mgr. Petr Židek, 

MPA, Ing. Michaela Maturová, Mgr. Barbara Steinzová, Mgr. Iveta Habadová, MBA, Ing. Jaroslav 

Zámečník, CSc., Mgr. David Mánek, Mgr. Jiří Ulvr, Mgr. Daniel David, Lukáš Pohanka, Ing. Lidie 

Vajnerová, MBA, Alena Kejzarová, Ing. Robert Korselt, doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.  

- ŘV IPRÚ je usnášeníschopný 

Hosté: Bc. Zuzana Kocumová, Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D. 

 

1. Úvodní slovo předsedkyně ŘV ITI 
 
Ing. Loučková Kotasová zahájila jednání, přivítala členy ŘV ITI a představila program 2. setkání ŘV ITI. 
 
 

2. Aktuální stav příprav 2021+, fungování ITI a pracovních skupin 

Viz ppt. 

Mgr. Steinzová, manažerka ITI, uvedla, že v tuto chvíli už jsou známější kritéria a je tedy možné blíže 
představit fungování mechanismu ITI.  
- Po nastavení základních kritérií bude spuštěna předvýzva na projektové záměry do ITI.  
- Vzhledem k tomu, že projekty jsou už v tuto chvíli připravovány, budou na to cca dva měsíce.  

 

Dále byly představeny čtyři možností získání souladu ŘV s integrovanou strategií.  

- Preferována je varianta 2 a 3, viz ppt, aby nebylo nutné vypisovat novou výzvu.  

- V případě schvalování jednotlivých projektových záměrů se předpokládá schvalování per rollam, 

aby se nemusel ŘV ITI scházet kvůli jednomu projektu, případně se ŘV ITI bude scházet jednou za 

3 měsíce.  

 

Mgr. Steinzová představila fungování Tematických pracovních skupin, jejich význam v mechanismu ITI.  
 

 Jejich hlavní role spočívala při tvorbě analytické části.  

 V rámci realizace integrované strategie mají projednat předložené projektové záměry a vydat 
případná doporučení k úpravám  

 Zdůraznila, že v rámci realizace integrované strategie již nebudou mít velký význam, vzhledem 
k tomu, že zpravidla půjde o investiční projekty.  

 Mechanismus fungování pracovních skupin je však v souladu s metodikou pro využití 
integrovaných nástrojů.  
 

ŘV ITI bylo předloženo navržené složení tematických pracovních skupin.  

 Mgr. Habadová poukázala na dva chybějící členy za město Jablonec nad Nisou, jména budou 
zaslána mailem a členové doplněni.  
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 Dále bylo informováno o nutnosti nahradit p. Lenku Halamovou v TPS sociální soudržnost a 
zaměstnanost.  

 Název Tematické pracovní skupiny Životní prostředí bude doplněn o veřejná prostranství.  

 Členové byli informováni, že ŘV ITI bude dostávat všechny informace o TPS ITI (termíny 
jednání, obsah projednání).  

 Zástupci JBC navrhli nahradit v TPS sociální soudržnost a zaměstnanost p. Mánka p. Cvrčkem – 
bude upraveno. 

 

Předsedkyně ŘV: seznam členů TPS bude upraven dle připomínek ŘV ITI a současně bude doplněno, 

které části integrované strategie mají jednotlivé skupiny v gesci. Následně bude seznam členů TPS 

ITI odeslán ŘV ITI ke schválení per rollam.  

 

 

 

SCHVÁLENO všemi přítomnými členy 

- Příloha: Statut Tematických pracovních skupin 

 

3. Oblasti podpory, alokace, kritéria OP, hodnotící kritéria pro výběr do ITI 
a záměry do OPZ + 

Viz ppt.  

Mgr. Steinzová představila jednotlivé oblasti podpory a orientační alokace v jednotlivých OP. Současně 

informovala o výměně alokací mezi jednotlivými ITI, čímž byla pro LBC-JBC aglomeraci navýšena 

alokace na veřejná prostranství a základní školy.  

Byla představena kritéria jednotlivých cílů IROP a zdůrazněna ta kritéria, která by pro čerpání alokace 

mohla být nějakým způsobem omezující.  

 Například u navyšování kapacit mateřských škol se stále vyjednává výše skóre, které vypovídá 

o potřebě navyšování kapacit v daném území, v tuto chvíli by u nás skóre nevypovídalo o 

dostatečné potřebě navyšování kapacit – na základě toho bude potvrzena alokace.  

Dále byl představen návrh hodnotících kritérií pro výběr projektů do ITI.  

 Mgr. Steinzová uvedla, že nejdůležitější je připravenost projektu (víceméně se jedná o 

projekty, které jsou již v tuto chvíli připravené k realizaci)  

 Současně je třeba, aby byla alokace spravedlivě rozložena v území, viz kritérium Prioritizace ze 

strany žadatelů. Je důležité, aby do ITI byly předloženy projekty s nejvyšší prioritou daného 

území a nejvýznamnější projekty.  

 Mgr. David: poukázal na minimální hodnotu projektu ve výši 10 mil. Kč, z čehož vyplývá, že 

menší obce nemají v ITI šanci 

Usnesení 1.2/2022: 

Řídicí výbor ITI schvaluje statut Tematických pracovních skupin 
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 Mgr. Steinzová vysvětlila, že podstatou bylo odlišit takto ITI od individuálních projektů, cílem 

je, aby zde byly realizovány větší projekty, významné pro území. Pokud obec předloží projekt, 

který pro ni bude mít vysokou prioritu, bude se projednávat.  

 Ing. Maturová: toto kritérium je stále k diskuzi, může být vyřazeno. 

Mgr. Steinzová dále informovala o záměrech do OPZ+. 

 MPSV strategie ITI úplně nepodporuje, nabízí se jen malá alokace, přičemž do konce března 

je možnost jejich předložení a následné konzultace na MPSV.  

 Dosud nejsou známy detaily, pouze specifické cíle. Proto projekty nebudou nyní hodnoceny a 

budou všechny zaslány MPSV ke konzultaci, představení.  

 Následná výzva pak bude přizpůsobena našim potřebám dle zaslaných projektů. 

 

 

SCHVÁLENO všemi přítomnými členy 

 

4. Diskuze a závěr jednání 

Mgr. Habadová: předvýzvy bude také schvalovat ŘV ITI?  

Mgr. Steinzová: ano, předvýzvy bude schvalovat ŘV ITI. 

Mgr. Židek: jak velký vliv mají pracovní skupiny na fungování ŘV ITI? 
Mgr. Steinzová: pracovní skupiny nic neschvalují, jsou pouze doporučující orgán ŘV ITI. 

Ing. Kotasová: odkud pochází hodnota alokace na obyvatele? 

Mgr. Steinzová: jde o odhad, částku, kterou jsme si spočítali, je to rozdělené dle jednotlivých ORP a obcí, 

přičemž ta hodnota vychází cca shodně jako v IPRÚ. 

Mgr. David: žádost zaslat alokaci na obyvatele, aby menší obce neměly nepřiměřená očekávání 

Mgr. Steinzová: bude zaslán vzorec, jak byla alokace rozpočítávána. 

RNDr. Čeřovský: od jakého okamžiku je projekt součástí ITI? 

Mgr. Steinzová: od okamžiku schválení integrované strategie v zastupitelstvu města a následně 

schválení od MMR. Tedy následně už nejde podat projekt individuálně, do předvýzvy lze předložit vše. 

Mgr. Steinzová informovala o tom, že je žádoucí schválit integrovanou strategii včetně projektů před 

volbami, aby mohla být zahájena realizace. Tedy další postup je takový, že v létě se sejdou Tematické 

pracovní skupiny a  předpokládaný termín setkání Řídícího výboru ITI je 31. 8. 2022. 

Co se týče operačních programů, tyto budou ze strany EK schváleny nejdříve v květnu 2022, první výzvy 

z IROP se uskuteční cca v září, a to pro individuální projekty, pro ITI projekty až na konci roku 2022, u 

některých aktivit až v následujícím roce.  

Členové ŘV ITI byli v souladu s metodikou pro využití integrovaných nástrojů vyzváni k podpisu 

Etického kodexu člena Řídícího výboru.  

 

Usnesení 2.2/2022: 

Řídicí výbor ITI souhlasí s vyhlášením Výzvy pro záměry OPZ+ dle navržených kritérií. 
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Mgr. Steinzová na závěr zmínila, že uvítá návrhy na slogan Liberecko-jablonecké aglomerace, který se 

využije v rámci její další prezentace a propagace. 

 

 
 
 

 

 

 

Zapsala: Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D. Schválila: Ing. Radka Loučková 

Kotasová 

Ověřila: Mgr. Barbara Steinzová    předsedkyně ŘV ITI 

 

 

Přílohy: 

- Prezentace k jednání ŘV ITI 

- Statut Tematických pracovních skupin 

- Jednací řád Tematických pracovních skupin 

- Seznam členů Tematických pracovních skupin 

- Záměry OPZ+ 

- Hodnotící kritéria ITI 

- Etický kodex 


