
 

 

Zápis  
 

z 1. jednání pracovní skupiny „Vzdělávání“ (školy) – Integrované teritoriální investice 
Karlovarské aglomerace k výzvě č. 1 ITIKA ze dne 10. 10. 2022  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Místo a čas jednání: budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 5. 

patro, od 10:00 hodin  
 
Přítomni za ITIKA:  Ing. Blanka Heroutová - manažer ITIKA 

Věra Sekyrová – tematický koordinátor oblasti vzdělávání A1.1 „Rozvoj 
vzdělávání“  

 
 

Přítomni předkladatelé projektových záměrů dle prezenční listiny: 
Město Sokolov, Obec Kyselka, Statutární město Karlovy Vary, Město Ostrov, Obec Kolová, Město Nejdek, 
Obec Dalovice 
 
Hosté:  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky – Ing. Marie Míšková, PhDr. Markéta Grečová 
 
 

Program jednání: 

1. Zahájení.  

2. Statut a Jednací řád tematických pracovních skupin ITIKA°.  

3. Představení tematické oblasti vzdělávání A1.1 „Rozvoj vzdělávání“, parametry výzvy, 

integrovanost.   

4. Seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru ITIKA°. 

5. Představení předložených projektových záměrů. 

6. Závěr. 

 

 

1. Zahájení. 

Ing. Blanka Heroutová přivítala účastníky jednání a představila kolegy z odboru strategií a dotací. 

 

2. Statut a jednací řád tematických pracovních skupin ITIKA°.  

Ing. Blanka Heroutová seznámila přítomné se Statutem a Jednacím řádem pracovních skupin Strategie 

integrované územní investice Karlovarské aglomerace, které byly přílohou pozvánky, upozornila přítomné 

na pořízení zvukového záznamu z jednání, transparentnost (střet zájmů) a doložení plné moci statutárním 

zástupcem pro kontaktní osoby (viz příloha č. 1) z důvodu případných změn v projektovém záměru (dále 

jen PZ) na příští jednání pracovní skupiny (dále jen PS). 

 



         

 

3. Představení tematické oblasti vzdělávání A1.1 „Rozvoj vzdělávání“, parametry výzvy, integrovanost.   

Ing. Blanka Heroutová představila tematickou oblast vzdělávání A1.1. ve vazbě na aktivitu ITIKA. Veškeré 

informace jsou zveřejněny na webové stránce www.kvprojekty.cz. 

 

4. Seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru ITIKA°. 

Ing. Blanka Heroutová seznámila přítomné s kritérii hodnocení (viz příloha č. 2) a procesem schvalování 

projektových záměrů v Řídícím výboru ITIKA°. 

 

5. Představení předložených projektových záměrů. 

Předkladatelé projektových záměrů byli jednotlivě vyzváni k představení svých PZ. Za nepřítomné 

předkladatele byly PZ představeny tematickým koordinátorem, jednalo se o Město Chodov, Základní 

škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. a Základní škola Loket.  

 

V průběhu prezentace jednotlivých PZ bylo předkladatelům tematickým koordinátorem doporučeno 

doplnění, případně upravení informací, které se opakovaly u většiny předkladatelů. Souhrnně se všichni 

shodli, že ve svých PZ překontrolují a doplní tyto: 

 finanční plán - upravit čerpání dle ukončení realizace projektu – projekty realizované do 30. 6. = 

finanční čerpání v daném roce, realizace po 30. 6. = finanční čerpání v následujícím roce, 

 doplnit indikátory dle hodnotící tabulky (příloha č. 2), 

 doplnit údaje o bezbariérovosti,  

 doplnit a upřesnit připravenost projektu, 

 zvážit a upravit termín realizace projektu, zvážit reálné kapacity dokončení projektů, a 

požadovanou výši dotace, 

 doporučení k úpravě názvů projektů. 

 

6. Závěr 

Finanční potřeba souboru předložených projektových záměrů činí 222 785 692,00 Kč (CZV), alokovaná 

podpora finančních prostředků z IROP pro ITIKA° na opatření ZŠ byla stanovena ve výši 174 867 928,95 Kč 

(částka představuje 85% - prostředky ERDF). Pravidla Strategie integrované územní investice Karlovarské 

aglomerace umožňují kapacitu opatření naplnit až do výše 130% alokace, i přes tuto skutečnost byli 

předkladatelé PZ manažerkou do příštího jednání vyzváni ke zvážení finančních požadavků a k případné 

úpravě projektových záměrů pro finální optimalizaci parametrů souboru PZ, než bude sestaven Seznam 

strategických projektů pro hodnocení na ŘV ITIKA.  

Po vyhlášení výzvy ŘO IROP na opatření ZŠ pro ITI k předkládání žádostí o podporu budou žadatelé PZ, 

zařazených do programového rámce strategie, potřebovat ještě povinnou přílohu – „Vyjádření ŘV ITIKA° 

o souladu PZ se strategií“ (tzv. Soulad).  Tuto přílohu bude nositel vydávat žadatelům na jejich vyzvání 

(žádost o vydání adresovat emailem manažerce ITIKA°- Ing. Blance Heroutové  - b.heroutova@mmkv.cz),  

v časovém sledu podle parametrů, uvedených v údajích o jednotlivých PZ.  

 

  

www.kvprojekty.cz


         

 

Předkladatelé PZ se dohodli, že zašlou do 24. 10. opravené projektové záměry (formát PDF) na e-mail 

v.sekyrova@mmkv.cz a originál odevzdají na 2. jednání PS Vzdělávání. 

 

Po dohodě s přítomnými byl odsouhlasen termín pro 2. jednání PS Vzdělávání na 31. 10. od 10:00 hod. 

a termín pro zaslání doplněných/opravených PZ po tomto jednání bude opět 14 dní z důvodu 

probíhajících ustavujících jednání zastupitelstev obcí a měst.  

 

Po skončení 1. jednání PS Vzdělávání bylo umožněno všem předkladatelům konzultovat své projekty se 

zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.  

 

Přílohy: 

1. Vzor - Plná moc 

2. Hodnotící tabulka PS Vzdělávání 

3. Osnova studie proveditelnosti – pracovní koncept  
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