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Na úvod všechny přítomné odborníky i zástupce žadatelů přivítala manažerka ITI Mgr. Kristina 

Kleinwächterová. Nejprve stručně představila nástroj ITI, přičemž bylo zdůrazněno, že  

nejde o „změkčení“ podmínek nastavených Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), 

ale o zohlednění územní dimenze a rezervaci určité části alokace pro územně zaměřené projekty 

v rámci aglomerací. Ve výzvě nositele č. 18 (ke které se vztahovalo celé jednání pracovní skupiny) se 

jedná konkrétně o území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy. V rámci ITI musí 

žadatelé, na rozdíl od předkládání projektů do individuálních výzev, projít procesem hodnocení souladu 

projektu s Integrovanou strategií pro ITI (ISg ITI) - na úrovni výkonného týmu nositele, pracovní skupiny 

a Řídicího výboru (ŘV) ITI. Výstupem z tohoto procesu je vydání Vyjádření ŘV o souladu projektového 

záměru s ISg ITI, jenž je povinnou přílohou Žádosti o podporu. Žadatelé byli upozorněni, že oproti 

předchozí výzvě na dané opatření (výzva č. 1 nositele) Řídicí orgán IROP akceptuje jen souladná 

Vyjádření ŘV. Žádost o podporu se podává v systému MS2014+ v návaznosti na výzvu zprostředkujícího 

subjektu (ZS), uvedeny byly vybrané přílohy k žádosti o podporu. Zástupci žadatelů byli upozorněni, že 

údaje uvedené v žádosti o dotaci se nesmí lišit od údajů uvedených v projektovém záměru (hodnota 

požadované dotace nesmí být vyšší, hodnoty indikátorů se mohou snížit max. o 5 %). Následně byly 

uvedeny aktuální informace o stavu čerpání alokace v rámci daného opatření strategie ITI. 

Dále byl představen soubor třinácti předhodnocených projektových záměrů (jeden z původních 

čtrnácti předložených projektových záměrů z procesu hodnocení odstoupil) se souhrnnou výší 

požadované dotace z ERDF cca 67,4 mil. Kč, přičemž alokace výzvy byla cca 37 mil. Kč a tedy není možné 

podpořit všechny předložené projekty. Dále bylo uvedeno, že v případě neúčasti žadatele na PS, 

dochází k nesplnění kritéria „Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s 

nositelem ITI PMO“ a projekt tak nemůže získat vyjádření o souladu s ISg. Tato situace nastala u 

projektového záměru žadatele obce Měšice. 

Následně byl dán prostor pro představení jednotlivých projektových záměrů: 

1) Přístavba MŠ Jenštejn 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, při podávání žádosti ani následné realizaci by dle vyjádření 

zástupce žadatele neměl nastat žádný významný problém. 

2) Výstavba mateřské školy Březí 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, v současnosti již probíhá realizace. Při podávání žádosti ani 

během realizace by dle vyjádření zástupce žadatele neměl nastat žádný významný problém. 

3) Rekonstrukce a částečná přestavba prostor objektu č. p. 1702 na Mateřskou školu 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, při podávání žádosti ani následné realizaci by dle vyjádření 

zástupce žadatele neměl nastat žádný významný problém. 



 
4) Vybudování a zkvalitnění kapacit MŠ Liběchov 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, v současnosti již probíhá realizace. Hlavní problém může 

potenciálně nastat s termínem ukončení realizace projektu, který nesmí být dřívější, než termín podání 

žádosti o dotaci. Žadatel si je tohoto rizika vědom a dle svého vyjádření zajistí, aby problém nenastal. 

5) Zvýšení kapacity ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 formou zřízení odloučeného pracoviště MŠ ve 

Vrchlického ul. v Kladně 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, stavební povolení vydáno. Projekt se bude realizovat nezávisle 

na získání dotace z této výzvy. 

6) Mateřská škola Malé Kyšice 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, při podávání žádosti ani následné realizaci by dle vyjádření 

zástupce žadatele neměl nastat žádný významný problém. 

7) Rozšíření mateřské školy Měšice 

Zástupce žadatele se nedostavil na jednání pracovní skupiny a tento projektový záměr tak nenaplnil 

všechna požadovaná hodnotící kritéria Řídicího výboru ITI PMO a není v souladu se Strategií ITI 

8) Obec Nový Jáchymov 

V projektovém záměru uveden počátek realizace stavby v roce 2013, nicméně zástupce žadatele uvedl, 

že aktivity spadající do tohoto projektu byly započaty až po roce 2014. Projekt je v současnosti již 

realizován. Při podávání žádosti ani během realizace by dle vyjádření zástupce žadatele neměl nastat 

žádný významný problém. 

9) Mateřská škola 2 x 28 dětí Broumy 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, při podávání žádosti ani následné realizaci by dle vyjádření 

zástupce žadatele neměl nastat žádný významný problém. 

10) ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ - 2 ETAPA 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, v současnosti již probíhá realizace. Při podávání žádosti ani 

během realizace by dle vyjádření zástupce žadatele neměl nastat žádný významný problém. 

V současnosti je na dotčený pozemek podepsána smlouva o výpůjčce, do termínu první zprávy o 

udržitelnosti bude pozemek převeden do vlastnictví žadatele. 

11) Výstavba mateřské školy Stará Lysá 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, v současnosti již probíhá realizace. Při podávání žádosti ani 

během realizace by dle vyjádření zástupce žadatele neměl nastat žádný významný problém. 

12) Zázemí LMŠ Studánka, Beroun 



 
Jedná se o výstavbu mobilních objektů, stavební povolení tak není potřeba a realizace projektu by měla 

být rychlá. Zajištění vlastnických práv k pozemku by dle vyjádření zástupce žadatele neměly být 

problémem. 

13) Novostavba mateřské školy Statenice 

Územní rozhodnutí by mělo být vydáno v srpnu, žádost o stavební povolení by se mělo stihnout podat 

do konce září, což je zároveň termín ukončení výzvy. Dle vyjádření žadatele je harmonogram napnutý, 

ale zvládnutelný. 

Po těchto jednotlivých prezentacích bylo třeba - vzhledem k převisu souhrnné výše požadované 

podpory projektů z ERDF nad alokací výzvy - vytvořit soubor preferovaných projektů do výše hodnoty 

alokace pro danou výzvu. Žadatelé dostali na výběr ze dvou variant, jakým způsobem vytvořit výše 

zmíněný soubor projektových záměrů souladných s ISg 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 

hodnocení a ztratili tak možnost získat v této výzvě Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru 

s ISg ITI. Druhou variantou je předat celý soubor pracovní skupinou kladně vyhodnocených 

projektových záměrů ŘV ITI, který využije k hodnocení projektů a vytvoření finálního souboru 

projektových záměrů souladných s ISg ITI doplňková kritéria. Přítomní zástupci žadatelů odsouhlasili 

druhou variantu postupu výběru projektových záměrů.  

Na závěr jednání byl prezentován následný postup včetně konkrétních termínů v procesu posuzování 

souladu projektových záměrů s ISg ITI, žadatelé byli upozorněni na nutnost přiložení tzv. „Osnovy 

studie proveditelnosti“ k žádosti o dotaci.  

Poté Kristina Kleinwächterová poděkovala všem přítomným za účast a popřála žadatelům úspěch 

v dalším průběhu procesu žádosti o podporu. 

 

Zapsal Ondřej Kubíček dne 31. července 2018. 

 


