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Jednání pracovní skupiny ŘV ITI PMO – Střední vzdělávání II 
Magistrát hl. m. Prahy – odbor evropských fondů (Rytířská) 
9. června 2020, 11:00 

Na úvod všechny přítomné odborníky i zástupce žadatele přivítala manažerka ITI Kristina Hapková 

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. 35 (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. Žádost o podporu se podává v systému MS2014+ 

v závislosti na výzvu zprostředkujícího subjektu (ZS). Následný proces hodnocení Žádosti o podporu na 

úrovni Řídicího orgánu (ŘO) probíhá stejně jako u individuálních výzev. Zástupce žadatele byl upozorněn, 

že Řídicí orgán IROP v hodnocení akceptuje pouze souladné vyjádření řídicího výboru ITI. Dále byl 

upozorněn, 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 maximálně o 

5 %).  

Dále byl představen předhodnocený projektový záměr se souhrnnou výší požadované dotace z ERDF cca 

40,8 mil. Kč, přičemž alokace výzvy je 40,8 mil. Kč a je tak možné podpořit předložený projekt, jež je dle 

předhodnocení výkonným týmem nositele v souladu s Integrovanou strategií. Následně byl dán prostor 

pro představení projektového záměru a diskuzi. 

1) SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – dokumentace pro podání žádosti 

včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení je rozpracována. Žadatel upozornil na 

možné komplikace spojené s výběrovými řízeními, se kterými se potýká Středočeský kraj jako 

zřizovatel SŠ u jiných projektů. Nicméně eliminace problémů se zadávacím řízením bude řešena 

sestavením kvalitního zkušeného týmu, který již má s obdobnými zakázkami zkušenosti a 

zároveň bude snaha o co nejkvalitnější a nejpřesnější zpracování technických parametrů 

v zadávací dokumentaci. Termín ukončení realizace projektu je ze strany žadatele reálné 

stihnout.  

Členové pracovní skupiny se shodli, že uvedený projekt je v souladu se Strategií ITI a bude doporučen 

Řídicímu výboru pro vydání Vyjádření ŘV o souladu s ISg. Na závěr jednání manažerka ITI informovala o 

dalším postupu v procesu podávání žádosti o dotaci spolu s uvedením důležitých termínů týkajících se 

výzvy Zprostředkujícího subjektu. 

 

Zapsal Kristina Hapková Kleinwächterová dne 2. června 2020. 


