ZÁPIS
z 10. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
01. 12. 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo jednání:

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

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno v 11:30 hodin a skončeno bylo v 12:37

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Žaneta Salátová, Ing. Bohdan Vaněk, M.A., Ing. arch. Jaromír
Musil, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Vít Hromádko, Ing. Tomáš Sýkora, Mgr. Pavel Hulec

Nepřítomni:

Ing. Lukáš Siřínek

Hosté:

Jiří Starý, Mgr. Simona Rulcová (MMR)

Program jednání:
1. Aktuální stav plnění IPRÚKV°
2. Aktualizace plánu výzev
3. Vyhodnocení výzvy č. 17 (sociální bydlení)
4. Vyhodnocení výzvy č. 18 (krajské silnice)
5. Schválení výzvy č. 19 (terminály)
6. Schválení výzvy č. 20 (cyklodoprava)
7. Schválení výzvy č. 21 (památky)
8. Schválení výzvy č. 22 (sociální práce)
9. Schválení výzvy č. 23 (zaměstnávání)
10. Různé
Zahájení
Jednání zahájil předseda Řídicího výboru IPRÚKV° Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné, shrnul
program jednání a provedl kontrolu počtu členů ŘV a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Ing. Kulhánek
předal slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Tomáši Sýkorovi.
Ing. Sýkora doplnil informaci, že body 8 a 9 programu nebudou předmětem schvalování, ale členové
Řídicího výboru budou jen informováni o přípravě těchto výzev. Dosud nejsou výzvy odsouhlaseny Řídicím
orgánem OP Zaměstnanost, proto po jejich schválení budou předmětem schvalování v Řídicím výboru
IPRÚKV° formou per rollam.
Členové ŘV jednomyslně vyjádřili souhlas s upraveným programem jednání. Dále Ing. Sýkora upozornil
členy na možné střety zájmu a formu jejich nahlášení.
Ing. Sýkora představil Jiřího Starého, který dočasně zastupuje Mgr. Irenu Černou, tematickou koordinátorku
pro sociální oblast.
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1. Aktuální stav plnění IPRÚKV°
Na základě požadavku Ing. Jana Novotného, člena ŘV IPRÚKV°, který vznesl na posledním jednání ŘV,
byl zpracován komplexní přehled aktuálního stavu plnění IPRÚKV°. Byl prezentován přehled vyhlášených
výzev v jednotlivých opatřeních IPRÚKV°, projektové záměry, které do nich byly předloženy a jimž bylo
vydáno vyjádření Řídicího výboru o souladu s integrovanou strategií, a finanční objemy těchto projektových
záměrů, vč. aktuální stavu projektů. Ing. Sýkora také prezentoval strukturu předkladatelů projektových
záměrů a strukturu územního dopadu projektů: u 26 % projektových záměrů je předkladatelem statutární
město Karlovy Vary, 74 % jsou další subjekty; 48 % projektových záměrů bude mít dopad převážně na
území města Karlovy Vary, 35 % převážně mimo město a 18 % na širší území aglomerace IPRÚKV°.
Detailní přehled byl součástí podkladů poskytnutých členům ŘV IPRÚKV° s předstihem před jednáním a ve
zjednodušené podobě je součástí prezentace, která je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informace o aktuálním stavu
plnění IPRÚKV°.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
2. Aktualizace plánu výzev
Ing. Sýkora informoval o pravidelných společných jednáních nositelů IPRÚ v ČR. Jedním ze společných
závěrů bylo zjištění, že doba mezi podáním žádosti o dotaci a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je
v řádech více měsíců. Proto výdaje, které mají být vykázány v žádostech o platbu do října 2018, musí být
realizovány v předchozích měsících. A aby stihla být příslušným projektům vydána Rozhodnutí o poskytnutí
dotace do října, je nutné podat žádosti o dotace v únoru. Z tohoto důvodu je snaha vyhlásit relevantní výzvy
ještě letos tak, aby v lednu proběhly pracovní skupiny a řídicí výbor a v únoru mohly být podány žádosti o
dotaci.
Druhým důvodem je fakt, že na začátku příštího roku se očekává velká vlna výzev nositelů CLLD, což bude
představovat velkou administrativní zátěž pro řídicí orgány při kontrole jejich výzev. Proto nositelé IPRÚ
navrhli Řídicímu orgánu IROP poslat většinu výzev ke schválení ještě v letošním roce, a tím jim uvolnit
kapacity na začátku roku 2018. Řídicí orgán IROP tuto iniciativu měst IPRÚ uvítal.
Aktualizovaný plán výzev byl součástí podkladů, které obdrželi členové ŘV IPRÚKV° v předstihu před
jednáním.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje aktualizaci plánu výzev dle přílohy
tohoto usnesení.
pro: všichni
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proti: nikdo
zdržel se: nikdo
3. Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 17
Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 17 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor na svém jednání 10. 10. 2017 schválil parametry výzvy č. 17 k předkládání projektových
záměrů pro opatření A1.1 „Zavádění inteligentních prvků a technologií v dopravním systému“ C2.2
„Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel“ IPRÚKV° takto:
•
•
•

datum vyhlášení: 19. 10. 2017
datum ukončení příjmu záměrů: 15. 11. 2017
alokace výzvy:
• ERDF (maximální výše): 25.500.000 Kč
• státní rozpočet (maximální výše): 1.500.000 Kč

•

závazné indikátory dle výzvy IPRÚKV°:
• Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
• Nárůst kapacity sociálních bytů
• Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

Do výzvy č. 17 byly přihlášeny tyto projektové záměry:
Požadovaná alokace
(prostředky EU) Kč

Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V17/01

Statutární
město
Karlovy Vary

Rekonstrukce
bytového
Komenského 27, Karlovy
zřizování sociálních bytů

domu
Vary –

10.072.500

Na prvním jednání pracovní skupiny „Sociální bydlení“ dne 20. 11. 2017 byl předložený projektový záměr
představen a projednán. Pracovní skupina „Sociální bydlení“ ověřila u projektového záměru plnění kritérií
pro posouzení projektového záměru s integrovanou strategií (příloha č. 1 výzvy) a dospěla k závěru, že je
možné projektový záměr předat Řídicímu výboru IPRÚKV° k vydání vyjádření o souladu/nesouladu
projektového záměru s integrovanou strategií.
Jiří Starý detailněji představil předložený záměr a podrobně provedl členy Řídicího výboru jednotlivými
kritérii.
Členové řídicího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovými
záměry a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 17 pro předkládání projektových záměrů. U
všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr V17/01 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto
zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že projektový záměr nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů
IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.
Ing. Sýkora doplnil, že vzhledem k tomu, že výstupem pracovní skupiny je pouze jeden soubor projektových
záměrů, neprovádí se posouzení míry přispění souborů projektových záměrů k plnění integrované strategie.
Ing. Kulhánek deklaroval svůj střet zájmů a zdržel se hlasování k tomuto bodu.
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Usnesení:
a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č.
17 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.2 „Vytváření nabídky sociálního
bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel“.
b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr V17/01 –
Rekonstrukce bytového domu Komenského 27, Karlovy Vary – zřizování sociálních bytů předložený
do výzvy č. 17 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.2 „Vytváření nabídky
sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového
záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Statutární
město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem
Rekonstrukce bytového domu Komenského 27, Karlovy Vary – zřizování sociálních bytů
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 11.850.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši
10.072.500 Kč.
pro: všichni kromě Ing. Kulhánka
proti: nikdo
zdržel se: Ing. Kulhánek

4. Vyhodnocení výzvy č. 18
Ing. Sýkora omluvil tematického koordinátora pro dopravu Mgr. Jakuba Mráze, který se účastnil pracovní
skupiny, na níž byly projednávány předložené projektové záměry ve výzvě č. 18 a informoval členy řídicího
výboru o parametrech výzvy č. 18 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor na svém jednání 10. 10. 2017 schválil parametry výzvy č. 18 k předkládání projektových
záměrů pro opatření A3.1 „Rekonstrukce a modernizace silnic III. třídy“ IPRÚKV° takto:
•
•
•

datum vyhlášení: 19. 10. 2017
datum ukončení příjmu záměrů: 15. 11. 2017
alokace výzvy:
• ERDF (maximální výše): 59.500.000 Kč
• státní rozpočet (maximální výše): 3.500.000 Kč

•

závazné indikátory dle výzvy IPRÚKV°:
• Délka rekonstruovaných úseků silnic III. třídy

Do výzvy č. 18 byly přihlášeny tyto projektové záměry:
Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V18/01

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p. o.

III/221 36 a III/220 4
Modernizace
silnice
Hroznětín-Odeř
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Požadovaná alokace
(prostředky EU) Kč

13.273.666

V18/02

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p. o.

III/220 6 Modernizace
silnice
–
průtah
Děpoltovice

13.099.562

V18/03

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p. o.

– III/220 4 Modernizace
silnice – průtah Odeř

9.266.089

Na prvním jednání pracovní skupiny „Silnice“ dne 20. 11. 2017 byly předložené projektové záměry
představeny a projednány. Pracovní skupina „Silnice“ ověřila u všech projektových záměrů plnění kritérií
pro posouzení projektového záměru s integrovanou strategií (příloha č. 1 výzvy) a dospěla k závěru, že je
možné projektové záměry předat jako soubor projektových záměrů Řídicímu výboru IPRÚKV° k vydání
vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií.
Vzhledem k tomu, že na pracovní skupině došlo k vytvoření pouze jednoho souboru projektových záměrů,
využije se pro jejich hodnocení první sada kritérií. Kritéria pod bodem 2) přílohy č. 1 výzvy nebudou
využita.
Ing. arch. Musil deklaroval svůj střet zájmů a zdržel se hlasování k tomuto bodu.
Usnesení:
a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č.
18 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A3.1 „Rekonstrukce a modernizace
silnic III. třídy“.
b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr V18/01 –
III/221 36 a III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín-Odeř předložený do výzvy č. 18 k předkládání
projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A3.1 „Rekonstrukce a modernizace silnic III. třídy“ dle
kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Krajskou
správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p. o., se sídlem Chebská 282, Sokolov pro projektový
záměr s názvem III/221 36 a III/220 4 Modernizace silnice Hroznětín-Odeř s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 15.687.019,62 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 13.273.666 Kč.
c) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr V18/02 –
III/220 6 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice předložený do výzvy č. 18 k předkládání
projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A3.1 „Rekonstrukce a modernizace silnic III. třídy“ dle
kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Krajskou
správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p. o., se sídlem Chebská 282, Sokolov pro projektový
záměr s názvem III/220 6 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice s celkovými způsobilými výdaji
ve výši 15.561.156,09 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 13.099.562 Kč.
d) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr V18/03 –
III/220 4 Modernizace silnice – průtah Odeř předložený do výzvy č. 18 k předkládání projektových
záměrů pro opatření IPRÚKV° A3.1 „Rekonstrukce a modernizace silnic III. třídy“ dle kritérií pro
posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
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rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Krajskou
správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, p. o., se sídlem Chebská 282, Sokolov pro projektový
záměr s názvem III/220 4 Modernizace silnice – průtah Odeř s celkovými způsobilými výdaji ve výši
10.901.281,32 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 9.266.089 Kč.
pro: všichni kromě Ing. arch. Musila
proti: nikdo
zdržel se: Ing. arch. Musil
5. Schvalování parametrů výzvy č. 19
Ing. představil okolnosti a parametry výzvy č. 19:
Výzva č. 19 v opatření IPRÚKV° A1.3 „Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a
jejich vhodná lokalizace“ k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu
Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen ŘO IROP) a je v souladu s cíli
IPRÚKV°. Výzva včetně všech příloh byla ŘO IROP konzultována. U výzvy nedošlo oproti výzvě ŘO IROP
k výrazným změnám. Alokace výzvy a vyžadované plnění indikátorů je v souladu s možnostmi absorpční
kapacity aglomerace IPRÚKV°.
Jedná se již o druhou výzvu pro opatření A1.3. Projektový záměr, který byl předložen v předchozí výzvě a
jemuž Řídicí výbor vydal vyjádření o souladu s integrovanou strategií, bude pravděpodobně žadatelem
stažen a záměrem žadatele bude podat projekt do nové výzvy s upravenými parametry.
Předpokládané lhůty/termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy nositele IPRÚKV°: 07.12.2017
Datum a čas ukoneční příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 05.01.2018
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚKV°: 12.01.2018
ERDF alokace: 29.750.000 Kč
Indikátory:
 počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě
 počet vytvořených parkovacích míst
 počet osob přepravených veřejnou dopravou
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje výzvu č. 19 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření
IPRÚKV° A1.3 „Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná
lokalizace“ dle přílohy tohoto usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 19.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
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6. Schvalování parametrů výzvy č. 20
Ing. Sýkora představil okolnosti a parametry výzvy č. 20:
Výzva č. 20 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.1 „Rekonstrukce a výstavba
komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility
obyvatel“ je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídícího orgánu Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen ŘO IROP) a je v souladu s cíli IPRÚKV°. Výzva včetně všech příloh byla
ŘO IROP konzultována. U výzvy nedošlo oproti výzvě ŘO IROP k výrazným změnám. Alokace výzvy a
vyžadované plnění indikátorů je v souladu s možnostmi absorpční kapacity aglomerace IPRÚKV°.
Jedná se již o třetí výzvu pro opatření A2.1. Důvodem vyhlášení výzvy je snaha o naplnění finančního plánu
na základě mapování absorpční kapacity potenciálních žadatelů.
Předpokládané lhůty/termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy nositele IPRÚKV°: 07.12.2017
Datum a čas ukoneční příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 05.01.2018
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚKV°: 12.01.2018
ERDF alokace: 32.461.593 Kč
indikátory:
● délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
● délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
● počet parkovacích míst pro jízdní kola
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje výzvu č. 20 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření
IPRÚKV° A2.1 „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související
infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“ dle přílohy tohoto usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 20.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

7. Schvalování parametrů výzvy č. 21
Ing. Sýkora představil okolnosti a parametry výzvy č. 21
Výzva č. 21 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B1.1 „Obnova hmotného kulturního
dědictví a historických objektů“ je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídícího orgánu Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen ŘO IROP) a je v souladu s cíli IPRÚKV°. Výzva včetně všech
příloh byla ŘO IROP konzultována. U výzvy nedošlo oproti výzvě ŘO IROP k výrazným změnám. Alokace
výzvy a vyžadované plnění indikátorů je v souladu s možnostmi absorpční kapacity aglomerace IPRÚKV°.
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Jedná se již o třetí výzvu pro opatření B1.1. Projektový záměr, který byl předložen v předchozí výzvě a
jemuž Řídicí výbor vydal vyjádření o souladu s integrovanou strategií, bude pravděpodobně žadatelem
stažen a záměrem žadatele bude podat projekt do nové výzvy s upravenými parametry.
Předpokládané lhůty/termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy nositele IPRÚKV°: 07.12.2017
Datum a čas ukoneční příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 05.01.2018
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚKV°: 12.01.2018
ERDF alokace: 29.750.000 Kč
indikátory:
● počet nově revitalizovaných památkových objektů
● zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a
atrakcí
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje výzvu č. 21 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření
IPRÚKV° B1.1 „Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů“ dle přílohy tohoto
usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 21.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

8. Představení parametrů výzvy č. 22
Ing. Sýkora zopakoval, že výzvy č. 22 a 23 jsou připraveny, nicméně ještě nejsou projednány a schváleny
Řídicím orgánem OP Zaměstnanost. Proto na dnešním jednání budou pouze představeny a po schválení na
ŘO OPZ budou předloženy členům Řídicího výboru IPRÚKV° ke schválení formou per rollam.
Jiří Starý představil připravované parametry výzvy č. 22 pro opatření C1.1 „Rozvoj komplexního systému
restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“:
Výzva č. 22 k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídícího orgánu
Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) a je v souladu s cíli IPRÚKV°. Výzva včetně všech
příloh byla ŘO OPZ konzultována. U výzvy nedošlo oproti výzvě ŘO OPZ k výrazným změnám. Alokace
výzvy a vyžadované plnění indikátorů je v souladu s možnostmi absorpční kapacity aglomerace IPRÚKV°.
Jedná se již o druhou výzvu pro opatření C1.1. Ačkoli vzhledem k absorpční kapacitě se předpokládá
realizace dalších projektů v tomto opatření až pozdějších letech, výzva nositele je nyní vyhlašována z toho
důvodu, že výzva ŘO OPZ bude otevřena jen do konce roku 2018 a do ní musí být žádosti o dotaci na
projekty, jejichž realizace bude následovat později, podány již v tomto období.
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Oproti předchozí výzvě provedeny tyto změny:
Mezi „Podporované aktivity“ byla také přidána aktivita „Podpora sociálního začleňování osob a skupin
osoba sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb“.
Přidáním této aktivity je otevřený větší prostor při práci s absorpční kapacitou. Vzhledem k tomu, že
pověření k výkonu sociální služby vydává KÚ KK je nutné s předkladateli a zástupci KK v přípravné fázi
více komunikovat, abychom předešli nejen možným překryvům financování soc. služeb, ale také podpoře
služeb, které nejsou zavedeny v síti sociálních služeb KK.
Mezi indikátory přidán 8 05 00 – Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů
(vč. Evaluačních). Tento indikátor by měl naplnit navazující projekt na tzv. městský koordinační projekt.
Dále byly do výzvy vloženy všechny náležitosti, které mají souvislost s podporou soc. služeb (ohled na
vyrovnávací platbu, úprava povinných příloh projekt. záměru).
ESF alokace: 17.336.992 Kč
indikátory:
●
●
●

celkový počet účastníků (+ další čtyři dílčí)
počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace
využívání podpořených služeb

9. Představení parametrů výzvy č. 23
Jiří Starý představil připravované parametry výzvy č. 23 pro opatření B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových
pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“:
Výzva č. 23 k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídícího orgánu
Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) a je v souladu s cíli IPRÚKV°. Výzva včetně všech
příloh byla ŘO OPZ konzultována. U výzvy nedošlo oproti výzvě ŘO OPZ k výrazným změnám. Alokace
výzvy a vyžadované plnění indikátorů je v souladu s možnostmi absorpční kapacity aglomerace IPRÚKV°.
Jedná se již o čtvrtou výzvu pro opatření B2.2. Výzva je opakovaně vyhlašována z důvodu relativně nízké
absorpční kapacity, kterou chce nositel opakovaným vyhlašováním volné alokace podnítit, což se
v předchozím kole ukázalo jako efektivní (byly přihlášeny další projektové záměry).
Oproti předchozím výzvám byl rozšířen výčet „Podporovaných aktivit“ vzhledem k velmi k předpokládaným
problémům s naplnění výzvy o:
a) poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
b) bilanční a pracovní diagnostika;
c) rekvalifikace.
Díky tomuto rozšíření bude možné po konzultaci s ÚP (podporuje podobně tematicky zaměřené aktivity)
podporovat např. projekty prostupného zaměstnávání.
Vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu práce je konzultace těchto aktivit s ÚP naprosto klíčová a může se tím
předejít podpoře aktivit jednotlivých subjektů z několika více zdrojů, čemuž není ŘO OPZ ani ÚP nakloněn.
ESF alokace: 60.314.451 Kč
9

indikátory:
●
●

celkový počet účastníků
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

10. Různé
A) Změna parametrů projektového záměru V11/01
Ing. Sýkora informoval o tom, že se na nositele IPRÚKV° obrátil statutární zástupce SŠ logistická Dalovice
s žádostí o prodloužení platnosti vyjádření Řídicího výboru IPRÚKV° k projektu V11/01: Zkvalitnění
infrastruktury v logistické škole. Původní termín podání žádosti byl listopad 2017. Z důvodu změny způsobu
řešení bezbariérovosti se mění část stavební dokumentace, a z tohoto důvodu bude žádost podána s mírným
zpožděním oproti původně plánovanému termínu. Tato změna nemá vliv na zaměření a cíle projektu.
Předmětný e-mail je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametrů projektového
záměru V11/01 “Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole”, spočívající ve změně termínu podání žádosti z
11/2017 na 03/2018
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
B) Informace o jednání se starosty aglomerace IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval, že dnes ráno proběhlo další jednání se starosty aglomerace IPRÚKV°. Předmětem
bylo poskytnutí shrnujících informací o aktuálním stavu IPRÚ a podnícení absorpční kapacity v území.
C) Informace o stavu administrace změn integrované strategie
Ing. Sýkora informoval, že stále probíhá administrace v létě navržené změny integrované strategie, všechny
připomínky MMR-ORP byly zapracovány, následně ještě byl vznesen požadavek na nezařazování nového
indikátoru v oblasti OP Zaměstnanost. Vzhledem k neobdržení depeše v monitorovacím systému stanovená
lhůta propadla, nyní se čeká na znovuotevření změny ISg v monitorovacím systému, aby tato změna mohla
být provedena a mohlo se pokračovat v administraci změny.
D) Informace o dodatečné alokace z OP Doprava, SC 1.4
Ing. Sýkora informoval o probíhajících jednání s Ministerstvem dopravy o případném navýšení alokace ve
specifickém cíli 1.4 v OP Doprava. V případě IPRÚKV° se jedná o aktivitu lanovek. Na 16.01.2017 je
naplánováno jednání zástupců nositele IPRÚKV° se zástupci Ministerstva dopravy.
E) Povinnosti v lednu 2018
Ing. Sýkora informoval, že k 20.01.2018 má každý nositel integrované strategie povinnost předložit zprávu o
pokroku, a to s daty k 31.12.2017. To znamená, že zpráva musí být zpracována v období mezi těmito daty.
Pokud se podaří na období těsně před 20.01. svolat jednání Řídicího výboru, bude zpráva projednána, pokud
ne, bude předložena Řídicímu výboru následně. Zpráva následně bude projednána také v Zastupitelstvu
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města Karlovy Vary a v případě, že z tohoto jednání vzejdou nějaké podněty na úpravu, bude následně
upravená verze doposlána Ministerstvu pro místní rozvoj.
V lednu by také mělo dojít k projednání projektových záměrů, které budou předloženy do 05.01. do výzev č.
19-21, pokud budou projednány v pracovních skupinách, které se mají konat 12.01.2018.
Závěr
Mgr. Rulcová potvrdila informace z bodu 2 zápisu a jménem Ministerstva pro místní rozvoj poděkovala za
iniciativu měst kooperovat s Řídicím orgánem IROP na přípravě výzev nositelů IPRÚ s ohledem na omezené
administrativní kapacity ŘO IROP.
Ing. Kulhánek poděkoval za účast a všem zúčastněným popřál příjemný advent.
Přílohy:
1. Prezentace
2. E-mail statutárního zástupce SŠ logistická Dalovice
Pozn.: Přílohy, na které se odkazují příslušná usnesení, byla poskytnuta členům Řídicího výboru jako
podklady pro jednání. Vzhledem k tomu, že byly přijaty v předloženém znění, nejsou přikládány k tomuto
zápisu.

Dne: 01.12.2017
Zapsal: Tomáš Sýkora
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