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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. 19 (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. 4 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 čtrnácti předhodnocených projektových záměrů (z původních jednadvaceti 

předložených projektových záměrů z procesu hodnocení sedm odstoupilo) se souhrnnou výší 

požadované dotace z ERDF cca 43 mil. Kč. Alokace výzvy je cca 28 mil. Kč, ovšem vzhledem k uspořené 

alokaci z předchozí výzvy bude Řídicímu výboru doporučeno navýšení o cca 15 mil. Kč tak, aby mohly 

být v rámci aktuální výzvy podpořeny 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 projektových záměrů žadatelů Koleč a Kamenné Žehrovice.  

Následně byl dán prostor pro představení jednotlivých projektových záměrů: 

1) VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN  

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, jediný problém může nastat se zařazením projektu do seznamu 

investičních priorit příslušného MAPu (MAP Beroun), situace se řeší a do termínu předložení 

projektové žádosti by problém měl být vyřešen. 

2) Odborná učebna IT a AJ  

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, není potřeba stavební povolení. Je dohodnuto spolufinancování 

s obcí. 



 
3) Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a 

řemeslných oborech 

Žadatel má rozjednáno několik různých dotačních titulů, je nutné vyhnout se riziku dvojího financování 

a je nutno pohlídat hodnoty indikátorů. Zástupce žadatele ujistil, že si je tohoto rizika vědom. 

4) Rozšíření kapacit odborných učeben ZŠ Tehov 

Projekt již v realizaci, hlavní riziko je zde ukončení realizace projektu před podáním žádosti. Tohoto 

rizika si je žadatel vědom. 

5) Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ Chocerady 

Projekt nepotřebuje stavební povolení a je ve vysokém stadiu připravenosti vzhledem k předchozí 

žádosti v individuální výzvě. 

6) Přístavba ZŠ Tyršova v Českém Brodě II. 

Projekt také byl předkládán do individuální výzvy a je tak ve stavu vysoké připravenosti. 

7) Přístavba přírodovědné učebny a vybavení odborných učeben v ZŠ Koleč 

Zástupce tohoto žadatele se nedostavil na jednání pracovní skupiny a projekt tak bude vyřazen 

z procesu hodnocení (viz výše).  

8) Vybavení učeben ZŠ Mníšek pod Brdy v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí 

Tento projekt byl také předkládán do individuální výzvy, projekt je připraven, mají stavební povolení, 

jedná se o stavbu na obecním pozemku. 

9) Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Poříčí nad Sázavou 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, již probíhá realizace. Největším rizikem projektu je ukončení 

realizace před podáním žádosti. Žadatel byl na toto riziko upozorněn spolu se všemi informacemi o 

termínech vydání Vyjádření ŘV a potvrdil, že situaci vyřeší.  

10) MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN 

Zde je hlavní riziko, podobně jako u předchozího projektu v Králově dvoře, zařazení projektu na 

seznamu investičních priorit příslušného MAPu (MAP Beroun). Situace je v řešení a měla by se do 

termínu podání žádosti povést vyřešit. Projekt ještě nemá stavební povolení, nicméně žádost o něj by 

se dle vyjádření zástupce žadatele měla stihnout do termínu podání žádosti o dotaci. 

11) Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava 

Hálka Odolena Voda 

V současnosti je připravena projektová dokumentace pro stavební povolení, o které bude zažádáno 

sloučeně s žádostí o územní rozhodnutí. Podání žádosti se dle vyjádření zástupce žadatele stihne do 



 
termínu podání žádosti o dotaci. Žadatel byl dále upozorněn, že SO ORP Brandýs nad Labem je bez 

sociálně vyloučených lokalit, tudíž financování budování kmenových tříd není v rámci této výzvy 

způsobilé. Žadatel potvrdil, že si je tohoto faktu vědom. 

12) Rozumíme si - domluvíme se (vybavení jazykové učebny) 

Zástupce tohoto žadatele se nedostavil na jednání pracovní skupiny a projekt tak bude vyřazen 

z procesu hodnocení (viz výše).  

13) Rekonstrukce suterénu budovy ZŠ Kairos a vybudování odborné učebny a šaten 

Zde byla zmíněna problematika určování hodnot indikátorů v případě, kdy se projekt dotýká i 

detašovaného pracoviště dané školy. Zástupci žadatele bylo doporučeno kontaktovat s takovým 

metodickým problémem Centrum pro regionální rozvoj. 

14) Odborné učebny ZŠ AMOS 

Projekt je ve vysoké fázi připravenosti, stavební povolení nepotřebují (přesto ho mají kvůli dalším 

etapám projektu, které nespadají do této konkrétní žádosti o podporu, a budou financovány z jiných 

zdrojů. 

Po tomto informování o jednotlivých projektech 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.  

Ne závěr 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. 

 


