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Šestnácté jednání Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti 

Místo konání: ON- LINE MS TEAMS 

Termín konání: 22. prosince 2020, 14:00 – 15:30  

PROGRAM:  

1.  Zahájení a představení programu 

2. Aktualizace členů stávajícího ŘV ITI PMO 

3.  Aktuální přehled stavu čerpání financí Strategie ITI 2014 – 2020 

4.  Představení a schválení žádostí o změny integrovaných projektů 2014 - 2020 

5.  Představení závěrů analytické části Strategie ITI 2021+ (problémové oblasti PMO) 

6. Představení návrhů na úpravy složení ŘV ITI PMO pro období 2021+ 

7.  Představení návrhu tvorby návrhové části a harmonogram dalšího postupu 

 Návrh členů odborných PS 

 Informace o postupu sběru projektů 

8.  Stav přípravy nového programového období 2021+ (REACT – EU, RRF, NPO) 

9.  Shrnutí, diskuse 

Účast na jednání 

Přítomno 7 účastníků jednání s hlasovacím právem, z toho: 

7 z 15 stálých členů s hlasovacím právem: MUDr. Zdeněk Hřib; Ing. Věslav Michalik CSc.; Ing. Adam 

Scheinherr, MSc., Ph.D.; Bc. Zdeněk Škaloud; PhDr. Stanislav Dvořák; Ing. Radim Vysloužil; Ing. Miloslav 

Šmolík 

2 účastníci s pověřením k zastoupení a hlasování: Ing. Václav Novotný, PhD.; Daniela Cimrmanová 

Přítomni 2 stálí hosté bez hlasovacího práva – Ing. Václav Chytil; Mgr. Kristina Hapková Kleinwächterová 

Omluveni – Mgr. Petr Čáp; Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.; Mgr. Jiří Havlík; Bc. Pavel Končel, DiS.; Ing. 

Bc. Ivan Noveský; Ing. Adriena Mrázová, MPA 
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Zahájení jednání a úvodní slovo obstaral předseda Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti MUDr. 

Zdeněk Hřib. Přivítal všechny přítomné i budoucí členy ŘV ITI PMO a poděkoval jim za účast a představil 

program jednání. Poté předal slovo manažerce ITI Mgr. Kristině Hapkové Kleinwächterové. 

Manažerka informovala o nových zástupcích v ŘV ITI PMO, místopředsedou byl přítomnými členy zvolen 

pan Ing. Věslav Michalik CSc. namísto pana Ing. Gabriela Kovácse. Pan Michalik je novým náměstkem 

hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí, dotací a inovací. Další změna proběhla na pozici 

primátora města Kladna, jehož nově bude zastupovat v ŘV ITI pan náměstek Ing. Přemysl Mužík a 

náhradníkem je nově Daniela Cimrmanová. 

Usnesení č. 1 a č. 2 týkající se schválení nových zástupců členů ŘV ITI PMO bylo Řídicím výborem 
odsouhlaseno. 

Manažerka seznámila přítomné členy s aktuálním stavem čerpání financí Strategie ITI PMO 2014 -2020 

v programu IROP, skrze který je financováno nejvíce projektů v rámci Strategie ITI. Pro rok 2020 je 

stanovena minimální hranice čerpání prostředků ve výši 55, 44 % do konce října 2020. Z uvedené tabulky 

je patrné, že hranice nebyl splněna. Projekty v realizaci žádají o změny finančních plánů a výsledné 

procento čerpání se tak od minulého jednání ŘV ITI PMO ze září 2020 snížilo na 49, 1 %. Tedy pod 

stanovenou minimální hranici (viz příloha č. 2). Nicméně s ohledem na epidemiologickou situaci 

spojenou s pandemií COVID-19 a vládními opatřeními Řídicí orgán IROP nositele nástroje ITI informoval, 

že vzhledem k okolnostem nebude nositeli krátit alokaci při nesplnění limitu čerpání. Dále byl nositel ze 

strany ŘO IROP informován o nejzazších termínech vyhlašování výzev na úrovni nositele resp. ZS ITI 

v období 2014 – 2020. Vyhlášení výzev nositele nejpozději do 30. 6. 2021 a navazující výzva pro plné 

žádosti nejpozději do 31. 12. 2021. Operační programy Životní prostředí a Praha pól Růstu ČR nestanovili 

nositeli limit pro čerpání finančních prostředků. 

Manažerka dále přítomné členy seznámila s možnostmi vyhlášení výzev v souvislosti se zbývajícími 

finančními prostředky v rámci finančního plánu ISg ITI PMO. ŘV ITI PMO se nabízí více variant řešení, 

které byly na jednání diskutovány. Jedna z možností počítá se sloučením všech volných finančních 

prostředků do 1 velké výzvy, ovšem toto řešení bude vycházet z rozhodnutí ŘO IROP, zda bude možné 

prostředky slučovat napříč specifickými cíli. Druhá možnost je vyhlášení více menších výzev v rámci 

každého specifického cíle, tedy min. 3 výzvy (oblast silnic, oblast dopravy a oblast školství). Pan náměstek 

Michalik se dotázal na výši dostupných prostředků v případě korekce způsobilých výdajů u realizovaných 

projektů – konkrétně nákup CNG autobusů žadatele/příjemce ČSAD Střední Čechy. Manažerka ITI 

informovala, že uvedená výše volných finančních prostředků (viz příloha č. 2) se může změnit na základě 

korekce a prostředky se tak mohou ještě významně navýšit. Tato situace bude manažerkou ve spolupráci 

s ŘO IROP monitorována a jakmile bude výše korekce známa, bude ŘV ITI PMO informován, aby mohlo 

být relevantně rozhodnuto o postupu vyhlašování výzev nositele a to s nejzazším termínem vyhlášení 

výzev do 30. 6. 2021. Členové diskutovali o nastíněných možnostech řešení, avšak bez finálního 

rozhodnutí. Bylo schváleno usnesení č. 3, ve kterém se členové ŘV ITI PMO shodli na vyčkání 

s rozhodnutím o podobě výzev do té doby, než bude znám postoj ŘO IROP ke slučování finančních 

prostředků napříč SC spolu s informací o výši korekce u projektů CNG busů. 
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Dalším bodem programu bylo představení členům ŘV ITI PMO žádosti o změny projektů silnic (II/110 

Benešov - dopravní opatření u nádraží + prodloužení; Okružní křižovatka u areálu T-Sport Modletice). 

Změny se týkaly především zpoždění realizace projektů oproti plánovanému harmonogramu.  

Usnesení č. 4 týkající se vydání Vyjádření o souhlasu se změnami projektů bylo Řídicím výborem 
schváleno. 

Dále byly členů Řídicího výboru sděleny informace k přípravě Strategie ITI 2021+. Témata pro budoucí 
Strategii ITI vychází z realizované analýzy v území a z témat definovaných ve Strategii regionálního 
rozvoje (SRR 21+). Manažerka krátce představila výsledné závěry zpracované analytické části ISg ITI PMO 
2021-2027 vč. stromu problémů. Hlavní představené problémové oblasti PMO jsou: 

 DOPRAVA 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNĚ – ZDRAVOTNÍ OBLAST 

 CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ 

Tyto informace vzal ŘV ITI PMO prostřednictvím usnesení č. 5 na vědomí.  

ŘV ITI byl dále prezentován nastavený postup tvorby návrhové resp. strategické části strategie ITI PMO 
včetně návrhu rozšíření členů a stálých hostů ŘV ITI PMO. Harmonogram postupu byl podrobněji 
zpracován v příloze č. 6. Důležitým bodem bylo představení role odborných pracovních skupiny (OPS), 
jejich složení ze zástupců odborníků a návrh na jejich rozšíření. OPS odpovídají výše uvedených 
oblastem, kterým se ISg věnuje a které budou dále rozpracovány ve strategické části dokumentu. 
Spolupráce s OPS je plánována na leden 2021, kdy budou realizovány tematické kulaté stoly. Na ty 
v únoru 2021 naváže panelová diskuze, která představí výstupy veřejnosti. Širší veřejnost tak bude mít 
možnost seznámit se s ISg ITI PMO 2021 – 2027. Rovněž v lednu 2021 proběhne výzva na sběr 
integrovaných projektů z území Pražské metropolitní oblasti. ŘV ITI PMO byl seznámen s hlavními kritérii 
pro příjem projektů, kterými jsou: vazba na některou z problémových oblastí ISg, termín realizace 
projektu (preference připravených projektů) a finanční alokace projektů (min. hranice 10 mil. Kč). 
V následujících měsících budou naplánována další setkání OPS a to již nad konkrétními sesbíranými 
projekty.  

Usnesení č. 6 navrhující rozšíření ŘV ITI PMO o cca 8 nových organizací prozatím ve formě stálých hostů 

bylo Řídicím výborem schváleno. 

Usnesení č. 7 navrhující jednotlivé organizace jako zástupce do 4 odborných pracovních skupin pro 

tvorbu ISg ITI PMO 2021 - 2027 bylo Řídicím výborem schváleno. 

Usnesení č. 8 týkající se představeného harmonogramu a kritérií výběru bylo Řídicím výborem vzato na 

vědomí. 

Dále manažerka uvedla informace o stavu přípravy programového období 2021+. Předpokládá se 

obdobné zacílení jako v současném období, nicméně prozatím nejsou známy finanční alokace pro 

jednotlivé ŘO OP a tudíž ani není jasné, kolik finančních prostředků bude k dispozici pro nástroj ITI. Přes 

veškerou snahu být včas na úrovni ČR a jednotlivých OP připraveni na následující programové období je 

již teď jasné, že dojde ke zpoždění v implementaci a předpoklad vyhlašování výzev je polovina roku 2022, 

výjimečně dříve. Rovněž situace s epidemií COVID-19 významně ovlivnila podobu základních podmínek, 

které jsou pro ČR a regiony příznivější. Bude zachováno pravidlo N+3; 70% podíl prostředků z EU pro 
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tranzitní regiony – území Středočeského kraje. Praha zůstává spolufinancování v poměru 40 % z EU. 

Neměnný je však akcent na připravenost projektů, které umožní čerpání prostředků ihned z počátku 

programového období. Krátce byli členové ŘV ITI PMO informováni dalších nově vznikajících fondech 

reagující na problémy způsobené pandemii. Jedná se o REACT-EU, skrze který budou pravděpodobně 

podporovány oblasti zdravotnictví, integrovaný záchranný systém, sociální a sportovní infrastruktura, 

který bude implementován prostřednictvím současného IROP. RRF (Recovery and Resiliency Facility), 

který je určen pro velké reformní projekty členských zemí a jedná se o kombinaci dotací a půjček, řízený 

z úrovně EU, přičemž v rámci ČR má přípravu v gesci resort MPO (využití skrze tzv. Národní plán obnovy). 

Modernizační fond je určený pro oblast energetiky, smart city apod., koordinuje jej primárně MŽP. 

INVEST-EU v gesci MF a MMR, zaměřený na malé a střední podniky, infrastrukturu, výzkum, inovace, 

digitalizaci, sociální investice a strategické investice.  

 

Zapsala: Kristina Hapková Kleinwächterová 22. prosince 2020 

 
 
 
 

MUDr. Zdeněk Hřib 
Předseda ŘV ITI PMO 
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Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1: Prezentace 

Příloha č. 2: Aktuální přehled stavu čerpání financí Strategie ITI 

Příloha č. 3: Informace o čerpání prostředků ISg 2014-2020 

Příloha č. 4: Žádosti o vyjádření ke změnám projektů 

Příloha č. 5: stručný obsah problémové analýzy ISg 

Příloha č. 6: Popis postupu tvorby Strategie ITI 

Příloha č. 7: Příprava nového programového období 2021 -2027 

 

Schvalování usnesení Řídicího výboru ze dne 22. prosince 2020 

Usnesení č. 1 

Řídicí výbor ITI PMO souhlasí s novým členem a místopředsedou Řídicího výboru ITI PMO, panem Ing. 

Věslavem Michalikem CSc. který vykonává funkci náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací 

namísto pana Ing. Gabriela Kovácse.“  

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 1 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 2 

„Řídicí výbor ITI PMO souhlasí s novým členem Řídicího výboru ITI PMO, panem Ing. Přemyslem Mužíkem, 

který vykonává funkci náměstka primátora města Kladna namísto Ing. Dana Jiránka. Náhradníkem bude 

Daniela Cimrmanová.“ 

Pro: 7    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 2 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 3 

„Řídicí výbor ITI PMO bere na vědomí informace o stavu čerpání finančních prostředků ISg ITI PMO 

2014 – 2020. Rovněž souhlasí s projednáním variant vyhlášení výzev formou per rollam, jakmile bude 

ŘO IROP oznámena informace o možnostech využití volných finančních prostředků v rámci SC IROP.  

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 3 v uvedeném znění. 
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Usnesení č. 4 

Řídicí výbor ITI PMO souhlasí s požadovanými změnami projektů: 

• II/110 Benešov - dopravní opatření u nádraží + prodloužení 

• Okružní křižovatka u areálu T-Sport Modletice 

a vydává kladné vyjádření k výše uvedeným žádostem o změny projektů.“ 

Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 3 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 4 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 5 

„Řídicí výbor ITI PMO bere na vědomí informace o zpracované analytické části Integrované strategie 

pro ITI Pražské metropolitní oblasti 2021+.“ 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 5 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 6 

„Řídicí výbor ITI PMO souhlasí s navrženým rozšířením o zástupce uvedených organizací: 

– Krajské sítě MAS Středočeského kraje 
– Města Bystřice (příklad integrovaného řešení v PMO) 
– Regionální stálé konference Středočeského kraje 
– Odboru ochrany prostředí MHMP 
– Pražského inovačního institutu 
– Středočeského inovačního centra 
– Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP 
– Odboru kultury a památkové péče SČK 

kteří se mohou účastnit následujících jednání ŘV ITI PMO, prozatím však v roli stálých hostů.“ 

„Řídicí výbor ITI PMO ukládá manažerovi ITI oslovit vybrané instituce a požádat je o zapojení se do ŘV 

ITI PMO.“  

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 6 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 7 

„Řídicí výbor ITI PMO souhlasí s navrženými oborníky oborných pracovních skupiny (viz prezentace) pro 

tvorbu strategické části Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti 2021 – 2027.“ 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Řídicí výbor schválil usnesení č. 7 v uvedeném znění. 

Usnesení č. 8 

Řídicí výbor ITI PMO bere na vědomí představený harmonogram postupu tvorby strategické části 

Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti  2021 – 2027 a kritéria pro výběr projektů.“ 

Pro: 9    Proti: 0   Zdržel se: 0 

Řídicí výbor schválil usnesení č. 8 v uvedeném znění. 

 

Všechna výše uvedená usnesení Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti byla dne 22. 

prosince 2020 schválena. 


