
 

Integrovaná teritoriální investice Karlovarské aglomerace 

Zápis 

z 1. jednání pracovní skupiny „Památky“ k výzvě č. 8 ITIKA° ze dne 19. 10. 2022 
 
 
Místo a čas jednání: budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 

3. patro, od 9:00 hodin  
 
Přítomni za ITIKA°:  Ing. Blanka Heroutová - manažer ITIKA° 

Bc. Martina Riedlová – tematický koordinátor oblasti C1.1 „Zhodnocené 
kulturní dědictví“  

 
 

Přítomni předkladatelé projektových záměrů a hosté dle prezenční listiny (Příloha č. 1). 
 

Program jednání: 

1. Zahájení.  

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

3. Představení tematické oblasti C1.1 „Zhodnocené kulturní dědictví“, 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 tematického koordinátora. Upozornila členy 

pracovní skupiny, že z jednání je pořizován zvukový záznam. Následně se představili předkladatelé 

projektových záměrů. 

 

 

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

Manažerka ITIKA° poučila přítomné o Jednacím řádu a Statutu pracovní skupiny (PS). Znění Jednacího 

řádu a Statutu PS bylo předkladatelům projektových záměrů odesláno k prostudování společně 

s pozvánkou na jednání PS. Seznámení se s těmito materiály předkladatelé projektových záměrů potvrdili 

svým podpisem do prezenční listiny. Dále byli členové PS poučeni o podmínce transparentnosti procesu 

realizace strategie a ošetření střetu zájmů v PS. 

 

3. Představení tematické oblasti C1.1 „Zhodnocené kulturní dědictví“, parametry výzvy, integrovanost.   

Ing. Blanka Heroutová představila tematickou oblast C1.1 ve vazbě na aktivitu ITIKA°. Veškeré informace 

o tematické oblasti jsou zveřejněny na webové stránce www.kvprojekty.cz. 

 

 

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

file://///mmnas201/archiv/OSD/ITIKA°/Výzvy%20ITIKA°/5%20B1.1%20Modrozelená%20infra/PS_221014/Zápis%20z%201.%20jednání%20PS%20Modrozelená/www.kvprojekty.cz


         
 

Manažerka ITIKA° seznámila přítomné s kritérii hodnocení (viz příloha č. 2) a procesem schvalování 

projektových záměrů v Řídicím výboru ITIKA°.  

 

 

5. Představení předložených projektových záměrů. 

Aktivita Památky 

Do aktivity Památky bylo zařazeno sedm projektových záměrů. Projektové záměry (PZ) byly krátce 

představeny, konzultovány se zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR a posouzeny podle kritérií a dosud 

známých parametrů přijatelnosti. V průběhu prezentace jednotlivých PZ bylo předkladatelům doporučeno 

doplnění, případně upravení informací v šablonách PZ:  

 

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

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

o doplnit indikátory dle hodnotící tabulky, 

o doplnit údaje o bezbariérovosti, 

o doplnit a upřesnit připravenost projektu, 

o zvážit a upravit požadovanou výši dotace, 

o upravit zajištění udržitelnosti – technická, administrativní udržitelnost (PZ V8/04), 

o doplnit status kulturní památky. 

 

Alokovaná podpora finančních prostředků z IROP pro ITIKA° na opatření Památky – aktivita Památky byla 

stanovena na výši 92 327 758,61 Kč. Finanční potřeba souboru předložených projektových záměrů činí 

279 175 756,40 Kč. Převis finanční potřeby se rovná částce 186 847 997,79 Kč. Manažerka ITIKA° 

vyzvala přítomné k diskuzi a k předkládání návrhů na rozdělení alokace. Během diskuze byl projektový 

záměr V8/05 Modernizace expozic hradu Loket – 1. část historie hradu na základě žádosti předkladatele 

PZ vyjmut z aktivity Památky a zařazen pod aktivitu Muzea. Převis finanční potřeby tak nově činí 

157 947 997,79 Kč. Z diskuze předkladatelů projektových záměrů vzešly tři návrhy rozdělení alokace: 

 

I. podpora PZ V8/06 v plné míře, PZ V8/09 v plné míře, zbytek alokace PZ V8/04, 

II. částečná podpora PZ V8/03, částečná podpora PZ V8/04 a PZ V8/06 v plné míře, 

III. částečná podpora PZ V8/03 a PZ V8/06 v plné míře. 

 

 

Úkoly: 

o upravit a zaslat PZ manažerce ITIKA° na adresu b.heroutova@mmkv.cz, 

o projednat návrhy rozdělení alokace se statutárním zástupcem žadatele, 

o prověřit další dotační možnosti svých projektových záměrů. 

 

 

Aktivita Knihovny 

Do aktivity Knihovny byl předložen jeden PZ. Projektový záměr byl představen a posouzen podle kritérií 

a dosud známých parametrů přijatelnosti. Předkladateli PZ bylo doporučeno upravit PZ – výše dotace, 

popsat bezbariérovost, popis cílové skupiny dle specifických pravidel, doplnit vazbu na Koncepci rozvoje 

knihoven v ČR na léta 2021 – 2027 s výhledem do roku 2030, doplnit vazbu na aktivitu strategického 

dokumentu ITIKA° (viz příloha č. 2). Projekt vyčerpá alokovanou výši finančních prostředků z IROP pro 

ITIKA° na opatření Knihovny (33 234 654, 69 Kč) v plné míře. 

mailto:b.heroutova@mmkv.cz


         
 

Úkol: 

o doplnit a zaslat PZ manažerce ITIKA° na adresu b.heroutova@mmkv.cz. 

 

 

Aktivita Muzea 

Do aktivity Muzea byl předložen jeden PZ. PZ V8/05 byl přesunutý z aktivity Památky do aktivity Muzea 

v průběhu jednání o památkách. PZ byly představeny a posouzeny podle kritérií a dosud známých 

parametrů přijatelnosti. Následně se přistoupilo k diskuzi o rozdělení alokace mezi oba PZ. Alokovaná 

podpora finančních prostředků z IROP pro ITIKA° na opatření Památky – aktivita Muzea byla stanovena 

na výši 35 275 794,61 Kč. Finanční potřeba souboru předložených projektových záměrů se rovná částce 

87 550 000,00 Kč. Převis finanční potřeby tak činí 52 274 205,39 Kč. 

Z diskuze předkladatelů projektových záměrů vzešly tři návrhy rozdělení alokace: 

 

I. polovina alokace PZ V8/01 a druhá polovina PZ V8/05, 

II. 30 000 000,00 Kč pro PZ V8/01, zbytek alokace pro PZ V8/05, 

III. podpora PZ V8/05 v plné míře, zbytek alokace pro PZ V8/01. 

 

Oba projektové záměry budou upraveny na základě poznámek v příloze č. 2 (tabulka hodnocení do PS 

V8 – aktivita Muzea).  

 

Úkol: 

o doplnit a zaslat PZ manažerce ITIKA° na adresu b.heroutova@mmkv.cz. 

 

 

Aktivita Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu 

Do aktivity Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu bylo předloženo šest PZ. PZ byly 

představeny a posouzeny podle kritérií a dosud známých parametrů přijatelnosti. Na počátku prezentace 

PZ byl předkladatelem vzhledem k výši alokované částky podpory stažen PZ V8/11. Alokovaná podpora 

finančních prostředků z IROP pro ITIKA° na opatření Památky – aktivita Veřejná infrastruktura 

udržitelného cestovního ruchu byla stanovena na výši 21 165 476, 77 Kč. Finanční potřeba souboru 

předložených projektových záměrů po úpravě požadované výše dotace PZ V8/12 se rovná částce 

47 805 325,00 Kč. Převis finanční potřeby tak činí 26 639 848,23 Kč. Z diskuze o rozdělení alokace mezi 

projekty vzešel jeden návrh: 

 

I. podpora PZ V8/10, V8/12, V8/14, V8/15 

 

Úkoly: 

o doplnit PZ dle tabulky hodnocení (příloha č. 2) a upravené PZ zaslat manažerce ITIKA° na adresu 

b.heroutova@mmkv.cz. 

 

 

6. Závěr. 

Bylo dohodnuto, že se pracovní skupina sejde na druhém jednání. Na tomto jednání by měl být vytvořen 

soubor PZ pro hodnocení Řídicího výboru ITIKA°. 

 

Termín 2. jednání PS: 9. 11. 2022, 9:00 hodin 
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Termín na zaslání upravených PZ: 2. 11. 2022 

 

Manažerka ITIKA° zmínila další kroky po vyhlášení výzvy ŘO IROP na opatření Památky pro ITI. 

Předkladatelé PZ zařazení do programového rámce strategie budou potřebovat k podání žádosti 

o podporu v systému ISKP povinnou přílohu „Vyjádření ŘV ITIKA° o souladu PZ se strategií“ (Soulad). 

Tuto přílohu bude nositel strategie vydávat žadatelům na jejich vyzvání (žádost o vydání Souladu bude 

adresována manažerce ITIKA° na adresu b.heroutova@mmkv.cz). 

  

Manažerka ITIKA° informovala přítomné o tom, že nositel ITIKA° má možnost navýšit alokovanou částku 

podpory v opatření na 130 %. Na programový rámec se seznamem projektových záměrů bude vydán 

akceptační dopis. Připravené projekty v programovém rámci „pod čarou“ mohou být v průběhu 

programového období podpořeny z případných úspor realizovaných projektů. Ovšem pokud bude PZ 

zařazen do projektového rámce ITIKA°, nebude moci využít podpory z jiných zdrojů.  

 

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

zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky, tak s ostatními předkladateli. 

 

 

Doporučení: 

Pro dotazy ke svým projektovým záměrům je možné využít konzultační servis IROPu. 

https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Tabulka hodnocení do PS V8_po 1. jednání PS 

 

 

 

 

Karlovy Vary, 24. 10. 2022                                   Zapsala: Martina Riedlová 

mailto:b.heroutova@mmkv.cz
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