
 
Jednání pracovní skupiny ŘV ITI PMO – E-government 

Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, místnost č. 1125 

Termín konání: 30. listopadu 2022, 13:00 – 14:00  

 

Na úvod PS všechny přítomné odborníky i zástupce předkladatele přivítala manažerka ITI Tereza 

Tesařová. Nejprve stručně představila nástroj ITI, nové programové období a odborníky PS. 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. 15 eGovernment (ke které se vztahovalo 

odpolední jednání pracovní skupiny) se jedná konkrétně o území Pražské metropolitní oblasti (PMO) 

mimo území hl. m. Prahy. Došlo k mírné změně ve vymezení PMO, která byla členům pracovní skupiny 

i předkladatelům představena na mapě. Byl představena současný stav v procesu schvalování 

Strategie ITI PMO. 

V rámci ITI musí předkladatelé, na rozdíl od předkládání projektů do individuálních výzev, projít 

procesem hodnocení souladu projektu s Integrovanou strategií pro ITI (ISg ITI) a zařazením do 

programového rámce (PR). Projektový záměr musí projít kontrolou na úrovni výkonného týmu nositele 

ITI (formální hodnocení), pracovní skupiny a Řídicího výboru (ŘV) ITI PMO a následně schválením 

v ZHMP a Řídicím orgánem. 

Vyjádření Řídicího výboru ITI získá žadatel až po absolvování výše uvedeného procesu a po podání 

žádosti předkladatele o jeho vydání před podáním projektového záměru do výzvy Řídicího orgánu 

(Vyjádření Řídicího výboru je povinnou přílohou žádosti o podporu).  Následný proces hodnocení 

Žádosti o podporu na úrovni Řídicího orgánu (ŘO) probíhá stejně jako u individuálních výzev. Zástupci 

žadatele byli upozorněni, že Řídicí orgán IROP v hodnocení akceptuje pouze souladné vyjádření 

řídicího výboru ITI. Dále byli upozorněni, že údaje uvedené v žádosti o podporu se nesmí lišit od údajů 

uvedených v projektovém záměru. 

Byla představena samotná výzva a její limity – limit minimální výše způsobilých výdajů projektu byl 

10 000 000 Kč. Byl předložen 1 PZ se souhrnnou výší požadované dotace z ERDF 33 400 000 Kč, přičemž 

alokace výzvy je na stejnou částku. Požadovaná dotace tak nepřesahuje alokaci výzvy. 

• Elektronizace centrální evidence a správy majetku Středočeského kraje 

Projekt je prioritou pro odbor majetku SČK. Aktuálně je vypsáno výběrové řízení na zpracování studie 

proveditelnosti projektu. Jedná se o rozsáhlý a komplexní projekt rozdělený do několika funkčních 

částí. Součástí je i energetický manažer, který je klíčový pro zajištění nastavení a funkčnosti systému 

energetického managementu evidovaných budov. Systém je potřeba propojit a synchronizovat za 

účelem efektivního energetického managementu, což je v dnešní době cen energií pro úřad nezbytné. 

Projekt má jasně stanovený harmonogram, dle kterého se postupuje. Vypsáno výběrové řízení na 

studii proveditelnosti, v běhu jsou i procesy na získání potřebných podkladů pro plnou žádost (např. 

vyjádření odboru hlavního architekta - předpoklad březen 2023). Součástí studie proveditelnosti bude 

i návrh technického řešení pro objednatele (SČK). Jakmile bude vybráno vhodné technické řešení, 

započnou předtržní konzultace/průzkum trhu, odhadem leden 2023, toto bude sloužit k definováni 

rámce pro realizaci výběrového řízení na dodavatele. VŘ bude vypsáno až po obdržení vyjádření od 



 
odboru hlavního architekta.   SW se pořizuje jako jednotné řešení, na které budou přidávány moduly. 

Modul týkající se energetických úspor je primární, další moduly jsou v řešení, dle potřeby mohou být 

přidány. Nezbytné napřed zajistit evidenci a pak následně provádět nad daty analýzu, jaké další 

funkcionality jsou potřeba. 

Manažerka rovněž sdělila, že dle pravidel IROP není možné financovat koncová zařízení na budovách. 

 

Dne 30. 11. 2022 zapsala Kristina Hapková Kleinwächterová. 


