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Na úvod všechny přítomné přivítala a poděkovala za účast manažerka ITI Mgr. Kristina 

Kleinwächterová. Následně si vzala slovo územní koordinátorka ITI Mgr. Alexandra Šimčíková, která 

nejdříve obecně shrnula princip fungování ITI. Zdůraznila, že v rámci ITI rozhodně nejde o změkčení 

podmínek nastavených IROP. Následně zopakovala průběh procesu schvalování integrovaných 

projektů ITI. 

 Poté byly shrnuty základní informace o obdržených projektových záměrech (PZ). Jedná se o 

čtyřicet čtyři PZ, z nichž dva žadatelé již před konáním této pracovní skupiny z procesu odstoupili, ve 

výsledku tak zbývá čtyřicet dva PZ. Požadavky projektových záměrů dosahují zhruba 850 000 000 Kč 

ERDF, přičemž maximální celková hodnota příspěvků z ERDF na opatření 3. 1. 1 Strategie ITI (MŠ) činí 

292 315 000 Kč. Hodnota příspěvku z ERDF pro výzvu č. 1 byla stanovena na 255 000 000 Kč. Přijaté 

projektové záměry převyšují uvedenou alokaci zhruba 3x.  

Na základě předběžného hodnocení PZ všechny předložené PZ jsou v souladu se Strategií ITI. 

Dále byl představeny varianty dalšího postupu:  

Možnost A) Vytvořit konsenzem takový soubor, který naplní parametry výzvy při využití 

maximální alokace a splnění indikátorů  

Možnost B) Předat ŘV ITI PMO celý soubor kladně vyhodnocených projektových záměrů, který 

využije k hodnocení doplňkových kritérií  

Dále bylo zmíněno, že pokud bude zvolena varianta A, dojde k postupnému představení 

jednotlivých projektů. Přítomní zástupci se shodli na variantě B. Územní koordinátorka ITI Mgr. 

Alexandra Šimčíková tak ještě jednou popsala následný proces. Po základním zhodnocení PZ výkonným 

týmem nositele ITI bude celý soubor čtyřiceti dvou projektů předán ŘV ITI PMO, který vybere na 

základě doplňkových kritérií ideální soubor PZ naplňující výši vypsané alokace ve výzvě. PZ z tohoto 

souboru dostanou od ŘV Vyjádření o souladu projektového záměru se strategií ITI, zbylé PZ obdrží 

vyjádření o nesouladu. Dále bylo zdůrazněno, že i s nesouladným vyjádřením je možné podat 

projektovou žádost do výzvy zprostředkujícího subjektu (ZS) ITI. Ten bude předložené žádosti o 

podporu standardně hodnotit na základě veřejně dostupných kritérií zprostředkujícího subjektu (viz 

příloha č. 3 výzvy č. 1: Budování kapacit předškolního vzdělávání). V případě rovnosti bodů v rámci 

tohoto hodnocení rozhoduje časové hledisko podání projektové žádosti. 

Následoval prostor určený pro diskuzi. První se týkal toho, zda vybraná ORP v blízkém zázemí 

Prahy (Říčany, Černošice, Brandýs n. L – Stará Boleslav, Kladno) mají v hodnocení ŘV výhodu oproti 

ostatním (jedním ze tří doplňkových kritérií pro hodnocení je právě (ne)umístění daného projektu 

v uvedených ORP), což bylo v odpovědi potvrzeno s tím, předkládat PZ a následně projektovou žádost 

může kdokoli, ale v těchto doplňkových kritériích obdrží více bodů ty projekty v uvedených ORP. Tyto 

ORP byly na základě analýz během přípravy Strategie ITI prioritně specifikovány jako nejproblémovější. 

Jedná se o ORP v blízkém zázemí Prahy řešící největší nedostatek kapacit MŠ. Bylo uvedeno, že cílem 

každého projektového záměru podaného do této výzvy musí být navýšení kapacit, přičemž nezáleží, 

zda se bude jednat o nové či již fungující MŠ. 

Výkonný tým ITI dále potvrdil, že doplňkové kritérium ŘV cena/výkon se hodnotí jako CZV 

uvedené v projektovém záměru ku hodnotě navýšení kapacit taktéž uvedené v projektovém záměru. 



 
Další externality (např. výdaje na vybavení, úpravy okolí apod.) tedy kritérium nezohledňuje. Toto 

kritérium bylo spolu se všemi ostatními dostatečně předem stanoveno a zveřejněno. Pro tuto výzvu se 

toto kritérium neobjevuje v kritériích ZS, nicméně je zvažována změna kritérií pro další výzvy. 

Projektovou žádost do výzvy ZS může podat žadatel i s nesouhlasným vyjádřením ŘV. Dále 

rozhoduje kvalita a připravenost projektové žádosti. Pokud je nesouladné vyjádření z důvodu 

nesplnění kritérií ŘV ITI, hrozí vyřazení projektové žádosti. Na PS mají žadatelé možnost poznat svoji 

„konkurenci“ a zvážit své možnosti, mohou posoudit, jestli se vyplatí vkládat energii a finance do 

přípravy projektové žádosti atd.  

Potenciální žadatelé byli následně upozorněni, na kritérium přijatelnosti ZS, které hodnotí 

soulad projektové žádosti s již odevzdaným projektovým záměrem. Žádost a projektový záměr se musí 

shodovat v údajích žadatel, popis projektu a hodnoty indikátorů. Hodnoty indikátorů v žádosti o 

podporu musí být stejné jako hodnoty indikátorů uvedené v projektovém záměru nebo mohou být 

vyšší či nižší max. o 5 % a tato změna je popsána. Zároveň výše dotace z EU v žádosti o podporu nesmí 

převýšit částku uvedenou v projektovém záměru. V opačném případě může rozdíl, byť jen o haléře, 

vést k vyřazení projektové žádosti z hodnotícího procesu na úrovni zprostředkujícího subjektu. 

V případě vyhlášení další výzvy budou parametry upraveny tak, aby byly naplněny indikátory stanovené 

ve Strategii ITI a další podmínky vyplývající z tohoto dokumentu. 

Dle současně nastaveného harmonogramu bude od 1. 4. 2017 (datum zveřejnění výzvy ZS) 

možné si projekty v MS2014+ předpřipravit, a odevzdat hned, jakmile žadatel dostane povinnou 

přílohu – vyjádření ŘV ITI. Vyjádření budou zasílána všem žadatelům najednou prostřednictvím datové 

schránky nejpozději do 10. 4. 2017. Projektové žádosti do výzvy ZS bude možné podávat do 30. 6. 2017. 

Datum, do kterého se projektové žádosti podané do výzvy ZS vyhodnotí, není v kompetenci nositele 

ITI garantovat. Schvalovací proces má trvat maximálně šest měsíců, ale výkonný tým nositele to 

nemůže zaručit. V individuálních výzvách schvalování trvalo až deset měsíců. 

Další výzva nositele ITI bude zvažována na základě vyhodnocení předchozí výzvy. V současnosti 

není jisté, zda na podzim nebo příští rok. Nicméně v této další výzvě budou mít všechny projekty 

stejnou startovní čáru – projekty, které již byly předloženy v dřívější výzvě, nebudou nijak zvýhodněny. 

Výše alokace pro následující výzvu není přesně stanovena, minimálně bude činit 23 % celkové doposud 

nevyhlášené alokace, případně se zvýší o úspory v realizovaných projektech. Výhledově budou 

zvažovány i možné změny alokací na úrovni aglomerací, ale to je prozatím jedna z možných variant, 

které budou závislé na realizaci strategií a budou předmětem vyjednání v následujících letech. 

Následně byla žadateli diskutována problematika omezení kapacity tříd pro děti do 3 let, 

které vyplývá z novely školského zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Tento problém není v 

kompetenci výkonného týmu nositele, a tudíž se nemůže závazně vyjádřit. Žadatelům byl nicméně 

dán prostor si tuto situaci prověřit s příslušnými orgány (zejména MŠMT) a v případě potřeby 

hodnoty předmětného indikátoru z tohoto důvodu opravit. Opravený PZ je třeba zaslat do konce 

týdne, tedy do pátku 24. 3.  

Na závěr Alexandra Šimčíková uvedla, že prezentace z tohoto jednání bude vyvěšena na webu, a všem 

přítomným poděkovala za účast. 

 

Zapsal: Mgr. Ondřej Kubíček. 


