ZÁPIS
ze 3. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
10. 03. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 10. 03. 2017 se uskutečnilo 3. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území
Karlovy Vary.
Místo jednání:

zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20
Karlovy Vary

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno v 11.00 hodin a skončeno bylo ve 12.20 hodin

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Pavel Hulec, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing.
Jan Novotný, Žaneta Salátová, Ing. Vít Hromádko, Ing. Jiří Jiránek, Mgr. Irena Černá,
Ing. Tomáš Sýkora

Nepřítomni:

Ing. Lukáš Siřínek, Mgr. Jakub Mráz

Hosté:

Mgr. Simona Rulcová (MMR), Ing. Pavlína Stracheová, Bc. Jiří Vítek, Ing. Ivana Síbrtová,
Věra Sekyrová, Martina Riedlová

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace o změně členů ŘV IPRÚKV°
Vyhodnocení výzvy č. 1 (B2.2)
Vyhodnocení výzvy č. 2 (C1.1)
Projednání projektových záměrů z výzvy č. 2
Aktualizace plánu výzev
Schválení výzvy č. 6 (B2.2)
Různé

Zahájení
Jednání zahájil Ing. Petr Kulhánek (předseda řídícího výboru), přivítal všechny přítomné, shrnul program
jednání a předal slovo manažerovi IPRÚKV° p. Sýkorovi, který představil nové členy ŘV (p. Hulce za ASZ,
p. Jiránka za ÚP) a přivítal pí Rulcovou zástupce IROP. Následně provedl kontrolu počtu členů ŘV a
konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Dále upozornil členy řídícího výboru, že při projednávání
předložených projektových záměrů (bod č. 2) je nutné vyjádřit se k případnému střetu zájmů.
1. Informace o změně členů ŘV IPRÚKV°
Agentura pro sociální začleňování a Úřad práce předložily nositeli integrované strategie nominační dopisy
svých zástupců – členů řídícího výboru:
Agentura pro sociální začleňování
 původní člen: Mgr. Michal Kandler
 nový člen: Mgr. Pavel Hulec
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Úřad práce
 původní člen: Ing. Kamil Řezníček
 nový člen: Ing. Jiří Jiránek
Oba noví členové řídícího výboru byli seznámeni se statutem, jednacím řádem řídícího výboru a etickým
kodexem člena řídícího výboru.
Usnesení:
Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informaci o změně členů
Řídícího výboru IPRÚKV°.
2. Vyhodnocení výzvy č. 1 (B2.2)
Ing. Sýkora shrnul informace ke schválené výzvě č. 1, která se váže k opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a
podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ takto:







vyhlášení: 22. 12. 2016
uzavření: 17. 01. 2017
alokace: 43.638.167 Kč (ESF)
3 předložené projektové záměry
dvě jednání pracovní skupiny „Zaměstnávání“
předkladatelé odstoupili

Pracovní skupina složená z předkladatelů projektových záměrů tyto záměry projednala. Velmi se osvědčila
tato zkušenost, o projektech a problémech se diskutovalo (viz zápisy z jednání pracovní skupiny). Vzhledem
k tomu, že nebylo možné všechny úpravy zapracovat na pracovní skupině, bylo domluveno další jednání. Na
druhém jednání všichni předkladatelé vzali své projektové záměry zpět. Důvodem byla podmínka výzvy,
která se ukázala nesplnitelnou a ŘV by takovému souboru projektových záměrů nemohl vydat souhlasné
vyjádření. Další byly překážky na straně předkladatelů (předkladatelé nebyli schopni v takovém objemu
naplnit indikátory). Navíc ve výzvě byla informace o nutnosti dodržet čerpání v letech 2017 - 2019, což se
také ukázalo jako nesplnitelné ze strany předkladatelů. V nové výzvě je tato podmínka vypuštěna,
schvalování nové výzvy je na pořadu jednání ŘV.
Tematický koordinátor, Mgr. Irena Černá, doplnila, že z pracovní skupiny vzešla spolupráce s NNO, kdy
NNO zaštítí vzdělávací aktivity a u zaměstnavatelů budou vytvořena dotovaná pracovní místa. Nová výzva
pro tuto oblast IPRÚKV° dosud nebyla vyhlášená, ale lze očekávat podání projektových záměrů. Již víme, že
nebude naplněná alokace celé výzvy, ale spolupracujeme s MPSV (oddělení projektů systému a regionální
podpory zaměstnanosti, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost), abychom získali přehled
neúspěšných, ale kvalitních projektů a oslovili žadatele s tím, že je možné využít výzvy IPRÚKV° pro
podání projektu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 1 k
předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových
pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“
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3. Vyhodnocení výzvy č. 2 (C1.1)
Ing. Sýkora shrnul informace ke schválené výzvě č. 1, která se váže k opatření IPRÚKV° C1. 1 „Rozvoj
komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“
takto:







vyhlášení: 22. 12. 2016
uzavření: 17. 01. 2017
alokace: 8.609.080 Kč (ESF)
2 předložené projektové záměry
dvě jednání pracovní skupiny „Sociální práce“
projekty předloženy ŘV k projednání

Pracovní skupina složená z předkladatelů projektových záměrů tyto záměry projednala. Cílem pracovní
skupiny mimo jiné je i to, aby se předkladatelé vzájemně seznámili a jejich projektové záměry nekolidovaly.
Na první pracovní skupině se identifikovaly nějaké problémy a ty se následně upravily. Na druhém jednání
pracovní skupiny dospěli její členové k závěru, že z projektových záměrů je možné utvořit soubor
projektových záměrů a takto je předložit řídícímu výboru.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 1 k
předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C 1.1 „Rozvoj komplexního systému restartu rodin
(jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“.
4. Projednání projektových záměrů z výzvy č. 2
Ing. Sýkora vysvětlil přítomným způsob rozhodování o projektových záměrech, které byly do výzvy
předloženy, vyzdvihl úlohu členů ŘV a uvedl, že role manažerského týmu je jen administrativní. Podklady
včetně kritérií pro posouzení projektových záměrů byly součástí materiálů zaslaných před jednáním ŘV. Do
výzvy č. 2 pro předkládání projektových záměrů byly přihlášeny tyto projektové záměry:
Projektový
záměr

Předkladatel

Název

Požadovaná alokace
(prostředky EU)

V02/01

Khamoro, o. p. s.

Jekhetane (Společně)

5.337.150 Kč

V02/02

Statutární město Karlovy Vary
Vary

Koordinace v Karlových
Varech – koncepční přístup
při prevenci a řešení sociální
exkluze

2.872.575 Kč

Tematický koordinátor, Mgr. Irena Černá, stručně představila oba projektové záměry ve vazbě na IPRÚKV°,
oba dokumenty byly členům ŘV též zaslány předem. Dále uvedla, že ve výzvě č. 2 došlo k zjevné
administrativní chybě ve stanovení indikátoru 67010 - Využívání podpořených služeb. Požadovaná hodnota
v rámci výzvy nositele IPRÚKV° byla stanovena na 200 osob, přičemž cílová hodnota tohoto indikátoru na
úrovni strategie IPRÚKV° do roku 2022 je 90. Výzvou č. 2 mělo být dosaženo celkové hodnoty ve výši 36
osob do roku 2019 za všechny projekty. Oba předkladatelé projektových záměrů souhlasili s navrženým
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snížením tohoto indikátoru, v případě Khamoro o.p.s. na hodnotu 23, v případě Statutárního města Karlovy
Vary na hodnotu 12.
Manažer IPRÚKV° představil členům ŘV způsob hodnocení projektových záměrů. Projektové záměry se
nebodují, ale hodnotí ANO/NE. Pokud záměr získá u všech kritérií ANO, pak je možné jej prohlásit, že je
v souladu s IPRÚKV°.
Před rozhodováním o projektových záměrech střet zájmů nahlásili:


Ing. Petr Kulhánek - střet zájmů pro projektový záměr V02/02; Koordinace v Karlových Varech –
koncepční přístup při prevenci a řešení sociální exkluze,



Ing. Zdeněk Gaudek – střet zájmů pro projektový záměr V02/01; Jekhetane (Společně),

a z toho důvodu se nepodíleli na konsenzuálním rozhodování o příslušném projektovém záměru.
Členové řídícího výboru posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 2 pro předkládání
projektových záměrů a u všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry jednotlivá kritéria plní (viz
příloha tohoto zápisu). Oba projektové záměry je možné posoudit, že jsou v souladu s IPRÚKV°. Členové
ŘV byli seznámeni s obsahem Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro
jednotlivé projektové záměry. Toto vyjádření bude předkladatelů odesláno do 5 pracovních dnů od konání
ŘV.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) zhodnotil projektové záměry předložené do výzvy č. 2 dle kritérií pro posouzení souladu
projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° výzvy k předkládání projektových záměrů
pro opatření IPRÚKV° C1. 1 „Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji
sociální exkluze a realizace sociální prevence“.
b) rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Khamoro
o.p.s. se sídlem Chranišov 25, Nové Sedlo pro projekt s názvem Jekhetane (Společně) s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 6 279 000 Kč.
c) rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Statutární
město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary pro projekt Koordinace v Karlových
Varech – koncepční přístup při prevenci a řešení sociální exkluze s celkovými způsobilými výdaji ve
výši 3 379 500 Kč.
5. Aktualizace plánu výzev
Ing. Sýkora informoval o plánu výzev a stavu výzev. Aktuálně jsou vyhlášené a uzavřené 2 výzvy z OPZ,
výzva na Památky, Cyklodopravu a Silnice z IROP. Zatím nejsou projektové záměry projednané
v pracovních skupinách. Dále jsou připravené 2 výzvy z IROP na Autobusy a Terminály. Čekáme na finální
schvální těchto výzev řídícím orgánem. Na řídícím orgánu IROP máme aktuálně ke schválení výzvy na
základní a střední školy a sociální bydlení a sociální infrastrukturu. Výzvy pravděpodobně dáme ke schválení
ŘV formou per rollam. Výzvy z OP doprava jsou v harmonogramu až na rok 2019. Výzvy jsou plánované
dle tabulky, která byla přílohou podkladů na jednání ŘV.
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Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje aktualizaci plánu výzev dle přílohy
tohoto usnesení.
6. Schválení výzvy č. 6 (B2.2)
Výzva č. 6 k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídícího orgánu
OP Zaměstnanost a je v souladu s cíli IPRÚKV°. Původní výzva č. 1 kopírovala finanční plán IPRÚKV° pro
příslušné roky, na které byla vyhlášená. Výzva zavazovala žadatele čerpat daný podíl dotace v konkrétním
roce. Tato podmínka se ukázala jako velmi omezující a nesplnila zamýšlený účel. Z toho důvodu bylo nutné
od takto striktního požadavku na plnění finančního plánu IPRÚKV° upustit.
V poměru k financím byly upraveny i minimální hodnoty monitorovacích indikátorů, které budou žadatelé
povinni splnit. Hodnoty indikátorů v dokumentu IPRÚKV° jsou stanoveny v celkové hodnotě za celé
programové období, nikoli po jednotlivých letech.
Výzva č. 6 obsahuje tyto skutečnosti:
 shodné parametry jako výzva č. 1
 odstraněn požadavek na výši čerpání alokace v letech
 vyhlášení: 16. 03. 2017
 uzavření: 30. 03. 2017
 jednání PS: 10. 04. 2017
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje výzvu č. 6 (včetně jejích příloh) k
předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových
pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ dle přílohy tohoto usnesení a
doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 6.
7. Různé


Ing. Novotný upozornil přítomné členy, že je možné, že v budoucnu se stanou hodnotiteli projektů a
mohli být tak ve střetu zájmů, poněvadž již hodnotili projektový záměr v rámci IPRÚKV°.



Ing. Sýkora sdělil, že pravděpodobně nebude vyčerpaná alokace pro opatření IPRÚKV° B 2.2
(tvorba pracovních míst) a postup bude následující: nejprve se nevyčerpaná alokace nabídne dalším
městům IPRÚ, pokud odmítnou nebo nebudou čerpat vše, nabídka přejde na města ITI a teprve poté
se alokace přesune na financování individuálních projektů. Do 26. 03. 2017 si všechna města IPRÚ
připravují čerpání/nečerpání v jednotlivých operačních programech a posléze budou vyjednávat o
přesunech.



Jako nositelé IPRÚKV° budeme mít náhled do monitorovacího systému, kam předkladatelé zadávají
projektovou žádost, budeme tudíž vědět, v jakém stavu projekty aktuálně jsou.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Hodnocení projektových záměrů
3. Plán výzev

Dne: 15. 03. 2017
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Zapsala: Irena Černá
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