
 

 

Zápis  
 

z 1. jednání pracovní skupiny „Veřejná prostranství“ – Integrované teritoriální investice 
Karlovarské aglomerace k výzvě č. 9 ITIKA ze dne 26. 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 

Ing. Pavlína Stracheová – tematický koordinátor oblasti D1.1 Urbanizovaná 
veřejná prostranství 

 
 

Přítomni předkladatelé projektových záměrů dle prezenční listiny: 
Karlovarský kraj, Nová Role, Chodov, Kolová, Loket, Karlovy Vary 
 
Hosté:  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky – Ing. Marie Míšková, Ing. Lenka Kyrianová 
 
 

Program jednání: 

1. Zahájení.  

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

3. Představení tematické oblasti vzdělávání D.1.1 „Urbanizovaná prostranství“, 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 D.1.1 „Urbanizovaná veřejná prostranství“, parametry 

výzvy, integrovanost.   

Ing. Blanka Heroutová představila tematickou oblast vzdělávání D.1.1. ve vazbě na aktivitu ITIKA. Veškeré 

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

Ing. Lenka Kyriánová doplnila o informace, které jsou známé: 

- stěžejní věc – zajištění stanoviska AOPK k projektu – poskytla kontakty na pracovníky AOPK (příloha č.3), 

(odkaz na web  RP SCHKO Slavkovský les - AOPK ČR (nature.cz)) 

Ing. Blanka Heroutová – dnes ráno přišly informace k AOPK – metodický pokyn (koncept) (příloha č. 4) 

Ing. Lenka Kyriánová dále doplnila: 

- veřejná prostranství – zelená infrastruktura se skládá ze zelené a modré složka, dále šedá složka 

(infrastruktura = lavičky, mobiliář atd.), limit na dopravní infrastrukturu bude pravděpodobně max. 40% 

z celkové plochy veřejného prostranství 

- výzva se očekává začátkem roku pro ITI, individuální dle plánu výzev 20. 12. 2022 

- CRR bude pořádat seminář k výzvě 

 

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

Ing. Blanka Heroutová seznámila přítomné s kritérii hodnocení a procesem schvalování projektových 

záměrů v Řídícím výboru ITIKA° (příloha č. 2). 

 

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 PZ Ostrova. 

 

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) – plocha v ha 

 doplnit a upřesnit připravenost projektu 

 zohlednit informace od zástupců CRR – limit na dopravní infrastrukturu bude pravděpodobně 40% 

z celkové plochy veřejného prostranství – některé představované projekty v této podobě nebudou 

podporovatelné, doporučení konzultovat prostřednictví konzultačního servisu IROP 

 detailněji a konkrétněji popsat projekt – poměr zelené a dopravní infrastruktury – pokud lze vyčíslit 

 

6. Závěr 

Finanční potřeba souboru předložených projektových záměrů činí 348 108 729 Kč (85% dotace), 

alokovaná podpora finančních prostředků z IROP pro ITIKA° na opatření veřejná prostranství byla  

 

www.kvprojekty.cz
https://www.nature.cz/rp-schko-slavkovsky-les


         

 

 

stanovena ve výši 172 446 408,85 Kč. 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.  

Příští jednání pracovní skupiny bude naplánováno ve vztahu k vyhlášené výzvě, abychom už znali 

podmínky výzvy. 

 

  

Předkladatelé PZ se dohodli, že zašlou do 31. 12. opravené projektové záměry (formát PDF) na e-mail 

p.stracheova@mmkv.cz a originál odevzdají na 2. jednání PS veřejná prostranství. Termín jednání 2. PS 

bude stanoven po vyhlášení výzvy, bude zaslána pozvánka. 

 

Po skončení 1. jednání PS Veřejná prostranství bylo umožněno všem předkladatelům konzultovat své 

projekty se zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.  

 

 

Přílohy: 

1. Vzor – Pověření člena pracovní skupiny 

2. Hodnotící tabulka PS Veřejná prostranství 

3. Kontakty na pracovníky AOPK 

4. Metodika pro vydávání stanoviska AOPK ČR pro projekty v aktivitě zelená infrastruktura ve veřejném 

prostranství měst a obcí (Koncept) 

 

 

 

 

 

Zapsala: Pavlína Stracheová 

mailto:v.sekyrova@mmkv.cz

