
   

Zápis  
 

z 2. jednání pracovní skupiny „Vzdělávání“ (zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání) – Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace 

k výzvě č. 1 ITIKA ze dne 15. 11. 2022  
 
Místo a čas jednání: budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, kancelář 

č. 041 (odbor strategií a dotací), od 11:00 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: 
PROTEBE live, z. s. – MgA Tereza Vlašimská, 23/02 ZO ČSOP BERKUT – Ing. Jiří Šindelář. 
 

Hosté:  
 
 

Program jednání: 

1. Zahájení.  

2. Rekapitulace doplněných/opravených projektových záměrů. 

3. Závěr. 

 

 

1. Zahájení. 

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

dotací. 

 

2. Rekapitulace doplněných/opravených projektových záměrů. 

Předkladatelé projektových záměrů (dále jen PZ) byli vyzváni k rekapitulaci svých zaslaných 

opravených/doplněných PZ a současně ke kontrole „Hodnotící tabulky PS Vzdělávání – školy“ 

(viz příloha č. 1), kde jsou opravy a změny v tabulce podbarveny žlutě.   

 

3. Závěr 

Předkladatelé PZ zašlou do 18. 11. opravené projektové záměry (formát PDF včetně podpisu 

statutárního zástupce) s označením „finální verze“ na e-mail v.sekyrova@mmkv.cz a v kopii 

na b.heroutova@mmkv.cz. V e-mailu prosím uveďte, jaké změny jste v PZ provedli. Poté 

budou opět změny zapracovány do „Hodnotící tabulky PS Vzdělávání (zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání)“ a zaslány se zápisem předkladatelům PZ k poslednímu odsouhlasení.  
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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. 

 

Soubor projektů bude doporučen do ŘV ITIKA° k zápisu na Seznam strategických projektů a 
zařazení do Programového rámce ITIKA°. ŘV ITIKA° bude zasedat 6. 12. 2022.  
 

 

Přílohy: 

1. Hodnotící tabulka PS Vzdělávání (zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) 

 


