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Na úvod všechny přítomné z řad zástupců žadatelů i odborníků přivítala manažerka ITI Mgr. Kristina
Kleinwächterová. Poté předala slovo územní koordinátorce Mgr. Alexandře Šimčíkové. Ta na začátek
stručně představila obecně nástroj ITI, přičemž bylo zdůrazněno, že v rámci ITI nejde o „změkčení“
podmínek nastavených IROP, pouze o zohlednění územní dimenze a rezervaci určité části alokace pro
územně zaměřené projekty v rámci aglomerací. Oproti předkládání projektů do individuálních výzev
musí žadatel v rámci ITI projít procesem hodnocení souladu projektu se strategií ITI (na úrovni
výkonného týmu nositele, pracovní skupiny a Řídicího výboru ITI).
Následně byly předneseny základní informace o souboru přijatých projektových záměrů do výzvy
nositele č. 4: Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol. Jedná se o 37 projektových
záměrů, z nichž jeden žadatel odstoupil už během prvního kola hodnocení. Celková hodnota
požadovaného příspěvku z ERDF (součet všech projektů) je zhruba 685,5 mil. Kč, přičemž alokace pro
tuto výzvu byla stanovena na 297,5 mil. Kč, jedná se tedy o více než dvojnásobný převis. Z tohoto
důvodu je třeba vytvořit soubor preferovaných projektů do výše hodnoty alokace pro danou výzvu.
Tyto projektové záměry dostanou od Řídicího výboru (ŘV) Vyjádření o souladu se strategií ITI, zbylé
projektové záměry obdrží nesouladné vyjádření ŘV z důvodu převisu poptávky nad alokací výzvy.
Žadatelé ovšem byli upozorněni, že i s vyjádřením ŘV o nesouladu se strategií ITI mohou podat
projektovou žádost do výzvy Zprostředkujícího subjektu (ZS). Za předpokladu, že nesoulad bude jen
z důvodu nedostatečné alokace (tj. pokud projekt nebude mít žádné další nedostatky na úrovni
hodnocení nositele ITI), nebudou žadatelé nijak znevýhodněni oproti projektům se souladným
stanoviskem.
Žadatelé následně dostali na výběr ze dvou variant, jakým způsobem vytvořit výše zmíněný soubor
projektových záměrů souladných se Strategií ITI. První variantou je ta, že by přítomní žadatelé společně
konsenzem vybrali takový soubor projektů, který ideálně naplní parametry výzvy při využití maximální
alokace a splnění indikátorů, přičemž ostatní žadatelé by dobrovolně odstoupili z procesu žádosti o
podporu. Druhou variantou je předat celý soubor kladně vyhodnocených projektových záměrů
Řídicímu výboru ITI, který využije k hodnocení projektů a vytvoření finálního souboru projektových
záměrů souladných se strategií ITI doplňková kritéria. Žadateli byla vybrána jako schůdnější tato druhá
varianta.
Žadatelé byli informováni, že v budoucnu je plánována další výzva pro projekty na základní školy,
ovšem už se značně nižší alokací (zhruba desetinovou – podle toho, kolik zbyde z celkové alokace na
dané opatření po zprocesování současné výzvy). Tudíž v této budoucí výzvě pravděpodobně budou
preferovány relativně menší a levnější projekty. Nicméně přesnější informace v tuto chvíli nelze uvést.
Dále byli žadatelé informováni o termínu jednání ŘV ITI 27. června 2017, přičemž vyjádření ŘV, které
je povinnou přílohou projektové žádosti, kterou budou následně podávat do výzvy ZS, by žadatelé měli
obdržet do 14. července 2017. Příjem žádostí bude v MS2014+ otevřen od 17. července (16:00).

Následně byla stručně představena kritéria pro hodnocení projektů na úrovni ZS. Zdůrazněna byla
informace, že v případě rovnosti obdržených bodů v rámci hodnocení je dalším hlediskem čas přijetí
projektové žádosti v systému. Žadatelům bylo s ohledem na časové kritérium doporučeno důsledné
sledování datové schránky.
V závěrečné fázi jednání byl dán prostor pro dotazy a diskuzi. Žadatelé byli informováni, že ppt
prezentace z jednání bude k dispozici na www.itipraha.eu. Dále zazněla výtka, že jsou obce ze
vzdálenějších ORP od Prahy znevýhodněny v procesu žádání vzhledem k nižšímu počtu bodů získaných
v rámci doplňkového kritéria ŘV týkajícího se právě lokalizace projektu, což je věc, kterou nelze ovlivnit.
Nicméně tento fakt je v souladu se Strategií ITI, kdy na základě analytické části byly určena preference
projektů z oblastí z bližšího zázemí Prahy, ve kterých se vytipované problémy včetně problémů
základního školství vyskytují ve větší míře. Tento aspekt Strategie ITI včetně konkrétního kritéria byl
dopředu veřejně znám. Žadatel byl zároveň ujištěn, že podání projektu do ITI neomezuje možnosti
podání projektu do jiných dotačních nástrojů.
Další dotaz padl ohledně vyplňování finančních částek do projektové žádosti. Pokud žadatel v průběhu
příprav projektu zjistil předpokládaný nárůst celkových způsobilých výdajů (CZV) oproti částce uvedené
v projektovém záměru, měl by přesto v projektové žádosti uvést stejnou částku, jaká byla uvedena
v záměru a řešit problém převedením části způsobilých výdajů do nezpůsobilých, případně se snažit
ušetřit atd. Každopádně navýšení částky výše dotace z EU v žádosti oproti projektovému záměru (byť
jen o halíře) může být důvodem pro vyřazení žádosti z procesu.
Termín pro přidělení dotace se dá očekávat zhruba v dubnu 2018, mělo by to být do sedmi měsíců od
ukončení výzvy ZS. Reálné vyplacení peněz by mělo proběhnout zhruba do tří měsíců od ukončení
projektu – konkrétně bylo uvedeno, že pokud se projekt dokončí do konce srpna 2018, do konce tohoto
roku by měly být peníze vyplaceny. Dále bylo potvrzeno, že do projektu je možné zahrnout již proběhlé
výdaje zúčtované s předstihem dle pravidel ŘO IROP, protože období způsobilosti probíhá už od roku
2014.
Na závěr byli žadatelé v reakci na dotaz ještě jednou upozorněni, že podat projektovou žádost do
MS2014+ mohou s nesouhlasným vyjádřením ŘV, přičemž pokud jde o nesoulad z důvodu
nedostatečné alokace, nebudou v důsledku toho žadatelé nijak znevýhodněni.
Zástupci výkonného týmu nositele poděkovali všem zúčastněným za pozornost.
Na závěr města Beroun a Sulice odevzdala projektové záměry s opravenými překlepy. V projektovém
záměru města Berouna bylo chybně uvedeno, že projekt nebyl podán jako individuální. V případě Sulic
se jednalo o překlep v datu předpokládaného podání žádosti.

Zapsal Ondřej Kubíček, 22. 5. 2017.

