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Na úvod všechny přítomné odborníky i zástupce žadatele přivítal asistent manažerky ITI Ondřej 

Kubíček. Nejprve stručně představil nástroj ITI, přičemž bylo zdůrazněno, že  

nejde o „změkčení“ podmínek nastavených Operačním programem Životní prostředí (OP ŽP), ale o 

zohlednění územní dimenze a rezervaci určité části alokace pro územně zaměřené projekty v rámci 

aglomerací. Ve výzvě nositele č. 24 – Realizace opatření pro řešení povodní II. (ke které se vztahovalo 

celé jednání pracovní skupiny) se jedná konkrétně o území pražské metropolitní oblasti včetně 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. 

Následný proces hodnocení Žádosti o podporu na úrovni Řídicího orgánu (ŘO) probíhá stejně jako u 

individuálních výzev. 

Dále byl představen soubor tří projektových záměrů předložených do výzvy nositele. Předkladatelem 

všech tří projektových záměrů je Povodí Vltavy, státní podnik; jedná se o tři studie odtokových poměrů 

na tocích v povodí Bakovského potoka, Kocáby a Zákolanského potoka. Souhrnná výše požadované 

dotace je cca 17,5 mil. Kč., vzhledem k alokaci výzvy 21,7 mil. Kč je tak možné všechny předložené 

projekty financovat, pokud projdou hodnocením. 

Dále zástupce žadatele rozvedl detailněji harmonogram a uvedl, že sice je v projektovém záměru 

uveden termín ukončení projektu až březen 2023, nicméně pravděpodobně by měl být ukončen již do 

konce roku 2022. Dále uvedl, že si je vědom faktu, že v případě Kocáby povodí zasahuje i mimo území 

PMO, nicméně nemá cenu dělat projekt pouze v části povodí – výdaje spadající na realizaci mimo území 

PMO tak byly zařazeny do nezpůsobilých výdajů. Při určování nákladů na projekt byly zohledněny 

obvyklé náklady na opatření stanovené OPŽP. Žadatel byl v souvislosti s financováním upozorněn, že  

struktura financování v žádosti o dotaci se nesmí oproti struktuře v projektovém záměru zvýšit. Na 

dotaz Ing. Marcely Burešové, zda nedochází k překryvu s projektem středočeského kraje týkajícím se 

studie odtokových poměrů v povodí Berounky, zástupce žadatele odpověděl, že o tomto projektu ví a 

k překryvu projektů určitě nedojde. 

Projektové záměry byl členy pracovní skupiny vyhodnocen jako v souladu s ISg ITI a jejich realizace byla 

doporučena.  

Na závěr byl zástupci žadatele nastíněn další postup v procesu podávání žádosti o podporu. Poté 

Ondřej Kubíček poděkoval za účast všem přítomným. 

 

 


