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Zápis z 3. setkání ŘV ITI 29. 8. 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 

- ŘV ITI je usnášeníschopný 

Hosté: Mgr. Monika Kumstová 

Omluveni: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., PhDr. Kateřina Sadílková, MBA 

1. Úvodní slovo předsedkyně ŘV ITI 
 
Ing. Loučková Kotasová zahájila jednání, přivítala členy ŘV ITI a představila program 3. setkání ŘV ITI. 
 
 

2. Představení aktuálního stavu přípravy ITI 

Viz ppt. 

B. Steinzová informovala, že jedním z cílů jednání je schválení koncepční části ITI.  

- Původně měla být schvalována celá strategie. Z důvodu stále probíhajícího procesu SEA se 

zatím bude schvalovat jen koncepční část.  

- Programové rámce budou řešeny na dalším setkání. Projekty v aktivitě veřejná prostranství 

budou schvalovány až na podzim, nejsou zatím známá specifická kritéria. 

- První projekty už je možné podávat do individuálních výzev. 

 

3. Princip výběru projektových záměrů do ITI 

Viz ppt.  

B. Steinzová uvedla, že bylo celkem předloženo 132 záměrů v různých fázích připravenosti, 

požadavky na dotaci překročily alokaci o 5,5 mld. Kč. 

- Cílem bylo vybrat projekty s rychlým čerpáním a projekty velké, náročnější na přípravu. Každá 

obec si měla vybrat prioritní projekt, který bude podpořen. 

- Některé projekty ve vyšší fázi připravenosti budou podány do individuálních výzev, aby došlo 

k uvolnění alokace. Projekty s realizací v období 2025–2026 jsou v zásobníku, pokud se 

nejedná o větší projekty, které už jsou v přípravě. Projekty se zatím vezmou na vědomí pouze 

bez alokace a dalších detailů.  

- U aktivity veřejná prostranství musí být všechny projekty nejprve konzultovány s AOPK. Proto 

jsou zatím pouze v seznamu a neřeší se, které projekty nakonec budou způsobilé.  

- Projekty, které nejsou zvýrazněné tučně, budou doporučeny k podání do individuálních výzev 

a přeshraničních programů. 
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- Byly představeny interní postupy hodnocení ITI, které členové ŘV obdrželi. Nebudou již 

vyhlašovány výzvy jako v IPRÚ, pouze pokud bude potřeba doplnit projekt do programových 

rámců. 

I. Habadová: Jak to bude s konzultacemi s AOPK? B. Steinzová: V průběhu podzimu budou žadatelé 

konzultovat projekty s AOPK, poté přijdou s vyjádřením. AOPK jen rozhoduje, zda od nich získají 

stanovisko, dále se projekty řeší na CRR.  

P. Roubíček: Mělo by se tedy přijít s projektovým záměrem? R. Loučková Kotasová: Ideálně už 

v nějaké fázi rozpracovanosti. 

Usnesení 3.1/2022: 

Řídicí výbor ITI schvaluje koncepční část Integrované územní strategie ITI aglomerace Liberec – 

Jablonec nad Nisou 2021+ 

SCHVÁLENO všemi přítomnými členy 

 

Usnesení 3.2/2022: 

Řídicí výbor ITI schvaluje interní postupy Systému hodnocení ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad 

Nisou 2021+ 

SCHVÁLENO všemi přítomnými členy 

 
4. Představení seznamu strategických projektů dle jednotlivých aktivit 

Viz ppt.  

Aktivity IROP: 

- Egovernment: jsou známy podmínky individuální výzvy. 

- Mateřské školy: řešila se priorita projektů pro danou obec, proto nebylo zásadní bodové 

hodnocení. Není možné všechny projekty pokrýt alokací. Zároveň už vyšla individuální výzva. 

- Základní školy: nejpřipravenější projekty budou podány do individuální výzvy, která vyjde 

v září. B. Steinzová o ní bude informovat. Pokud by se upravila alokace u vybraných projektů, 

je možné ještě zařadit i projekty ze zásobníku. U výběru byla zohledněna i velikost obce. 

Některé obce podaly projektové záměry na více škol, zvolily si tedy prioritu. 

- Sociální bydlení: teprve se vyjednávají podmínky. 

- Veřejná prostranství: zatím bez hodnocení, formální kritéria jsou známá, ale specifická 

pravidla ne, není jasné, jakou dotaci projekty obdrží 

- Cestovní ruch: alokace vychází pouze na jeden projekt. Ostatní budou doporučeny pro 

individuální výzvy a přeshraniční programy.  

- Památky: ostatní projekty jsou v zásobníku, poté by podle finálního rozpočtu vybraných 

projektů, případně mohly být realizovány. Je možné žádat i z přeshraničních zdrojů. 

OP ŽP: jedná se o velké strategické projekty, které mají zažádáno o stavební povolení. 

OPZ+: v rámci aktivity 1.1 je alokace nižší než byla v rámci IPRÚ v minulém období. U aktivity sociální 

začleňování budou dva projekty podány do KPSVL. 



 

3 
 

B. Steinzová informovala o tom, že budou projekty schvalovány v rámci programových rámců. 

Usnesení 3.3/2022: 

Řídicí výbor ITI bere na vědomí hodnocení projektů ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

2021+. 

SCHVÁLENO všemi přítomnými členy 

 
5. Harmonogram výzev IROP 

Viz ppt.  

B. Steinzová představila harmonogram výzev IROP, dle toho se lze orientovat v tom, kdy je možné 
očekávat specifická pravidla jednotlivých aktivit.  

 
 

Zapsala: Mgr. Monika Kumstová Schválila: Ing. Radka Loučková 

Kotasová 

Ověřila: Mgr. Barbara Steinzová    předsedkyně ŘV ITI 

 

 

Přílohy: ppt 

 


