Zápis z jednání
19. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) pro
ostravskou aglomeraci 2014-2020
Datum jednání:
Místo jednání:

23. říjen 2018, 14:00 - 15:15 hod.
Magistrát města Ostravy, místnost 206a

Program:
1. Aktuální informace o ITI
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 22 nositele ITI - Zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (IROP 2.4)
3. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 24 nositele ITI - Základní školy
II (IROP 2.4)
4. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 25 nositele ITI - Střední a
vyšší odborné školy II (IROP 2.4)
5. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 23 nositele ITI - Výstavba
drážní infrastruktury II (OPD 1.4)
6. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 28 nositele ITI - Zvýšení
zaměstnatelnosti osob s důrazem na dluhové poradenství (OPZ 1.1.1)
7. Žádosti o změny integrovaných projektů
8. Organizační a různé
Přítomní členové ŘV ITI:

11 členů ze 14 (79% účast)

ŘV je usnášeníschopný

Z důvodu nepřítomnosti předsedy a místopředsedy ŘV ITI byl řízením jednání předsedou ŘV pověřen
J. Krist, který zároveň bude také schvalovat a ověřovat zápis z jednání.
J. Krist přivítal účastníky na 19. jednání Řídicího výboru ITI a konstatoval, že ze 14 členů je na jednání
účastno 11 členů nebo jejich náhradníků či zástupců, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný. Od
posledního řádného jednání 11. září zatím nedošlo k personálním změnám v obsazení ŘV ITI. Změny
jsou po volbách v rámci některých měst očekávány. Poděkoval členům za účast na říjnovém
korespondenčním hlasování, kde se řešily urgentní žádosti o změny integrovaných projektů. Na
jednání přivítal hosta - Petru Sojkovou za Zprostředkující subjekt ITI, Magistrát města Ostravy.
Představil návrh programu a požádal členy ŘV ITI o schválení programu.
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti 0 - Zdržel se
Řídicí výbor ITI schválil program jednání 19. Řídicího výboru ITI
J. Krist informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu z jednání
a pro účely technické pomoci fotografie, které se nezveřejňují. Předal slovo Jiřímu Svobodníkovi
k představení prvního bodu, se vstupem Petry Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu ITI.
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Bod 1 - Aktuální informace o ITI
J. Svobodník prezentoval informace ke stavu realizace integrované strategie ostravské aglomerace
s doplněním informací J. Hudcem. P. Sojková jako zástupce Zprostředkujícího subjektu ITI
prezentovala informace ke stavu předložených žádostí o podporu v rámci ZS ITI.

Usnesení č. 145/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace dle přeloženého
materiálu

Bod 2 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 22
nositele ITI - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (IROP 2.4)
D. Vdolečková prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým
záměrům a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.
J. Krist požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 146/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 7 záměrů:
- „Slezské vzdělávací centrum - Mlynářova vila“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0329
- „Školní dílny u PZŠ Vendryně“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336
- „Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karviné – 2. etapa“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0337
- „Zájmové vzdělávání na gymnáziu a základní škole Hello“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0341
- „To tu ještě nebylo - Bublinka svět“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0346
- „Rekonstrukce budovy č. p. 1 v Jablunkově“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0347
- „Centrum zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0348
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad jednotlivých
projektových záměrů (uvedených v souboru projektových záměrů) se Strategií ITI ostravské
aglomerace dle předložených projektových záměrů.

Usnesení č. 147/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje pro projektový záměr „Pořízení technologií ve vztahu k CNC a výuka
vzdělávacích kurzů“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0322 nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace
z důvodu překročení alokace výzvy č. 22 nositele ITI k předkládání projektových záměrů.

Usnesení č. 148/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje pro projektové záměry:
- „Přístavba a stavební úpravy fary v Orlové“ - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0339
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- „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělání – Rekonstrukce vzdělávacího střediska
společnosti Reducatia Ostrava s.r.o.“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0334
nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu s podmínkami výzvy č. 22
nositele ITI.

Bod 3 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 24
nositele ITI - Základní školy II (IROP 2.4)
D. Vdolečková prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým
záměrům a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.
J. Krist požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 149/19:
Hlasování: 7 Pro - 0 Proti - 4 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 38 záměrů:
- Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0384
- Odborné učebny pro podporu technické a řemeslné výuky v ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0382
ZŠ a MŠ Těrlicko
- Multifunkční posluchárna základní školy Hello
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0443
- Přístavba střediska výuky praktických předmětů, ZŠ ul.
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0381
Těrlická, Horní Suchá
- Nástavba a modernizace odborných učeben v ZŠ
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0433
Ludgeřovice podporující rozvoj technicko-řemeslných,
přírodních,
jazykových a digitálních kompetencí žáků
- Učení
prožitkem
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0396
- Jazyková učebna Dolní Lutyně
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0354
- Ostrčilovca - inovace
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0447
- Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0434
- Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0398
Březinova, Ostrava
- Modernizace učebny přírodopisu
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0410
- Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24,
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0370
Slezská Ostrava
- Univerzální přírodovědná učebna
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0371
- ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0430
SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE TŘÍDY PRO
POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI
-

-

Modernizace učebny fyziky
Modernizace 2 na ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696, p.o.
Modernizací výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti
Modernizace PC učeben ZŠ Klimkovice
Vytvoření a vybavení venkovní učebny pro rozvoj technickořemeslných a přírodovědných kompetencí žáků ZŠ Opava Malé Hoštice
ZŠ Lučina - Integrovaná multimediální odborná učebna
Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka
s p. v. j., Třinec

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0402
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0420
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0401
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0417
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0431

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0453
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0432
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-

Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická
Modernizace učebny ICT a učebny cizích jazyků v ZŠ Nový
Jičín, Komenského 66

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0426
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0403

-

Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0361

-

Vybudování školní dílny v Základní škole OstravaMichálkovice, U Kříže 28, p. o.
Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v
ZŠ Bohumín-Skřečoň
„Venkovní učebna“
Odborné učebny v ZŠ Vojtěcha Martínka, Brušperk
Modernizací k praxi
Modernizace učebny fyziky-chemie
Vybudování odborných učeben na ZŠ Opava Mařádkova 15
Modernizace odborných učeben vč. vybavení ZŠ Hlučín
Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ
E. Beneše v Bohumíně
Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuka
v ZŠ Jablunkov
Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald,
č.p. 1600 – II. Etapa
„Jazyková učebna v ZŠ Mošnov“
Vytvoření přírodovědné učebny
Modernizace odborné učebny F – Ch

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0406

-

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0357
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0359
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0363
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0428
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0373
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0464
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0419
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0423
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0379
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0358
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0351
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0400
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0372

přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad jednotlivých
projektových záměrů (uvedených v souboru projektových záměrů) se Strategií ITI ostravské
aglomerace dle předložených projektových záměrů.
pozn. Střet zájmu nahlásili M. Heisigová, V. Palkovská, K.Deutscher, E. Havlů

Usnesení č. 150/19:
Hlasování: 7 Pro - 0 Proti - 4 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje pro 54 projektových záměrů:
- Progresivní vzdělávání
-

Modernizace přírodovědné a multimediální odborné učebny
na ZŠ T.G. Masaryka Opava
Modernizace odborných učeben na I. a II. stupni na ZŠ
Žákovská Havířov
Zvýšení kvality infrastruktury základních škol ve městě
Orlová - ITI
Polytechnická učebna se zázemím (serverovna, konektivita)
„Eko-centrum na Základní škole Hlučín - Darkovičky“
Vybudování učebny přírodních věd a řešení bezbariérovosti
školy
Matiční škola pro všechny I. a II. Etapa
Vybudování multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v
ZŠ Bezručova 190 Bohumín
Modernizace jazykové laboratoře
Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0390
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0469
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0470
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0421
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0376
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0364
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0353
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0446
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0356
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0369
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0375
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-

Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích na
základní škole Velká Polom
Vybudování jazykové učebny na ZŠ A. Kučery
To nejlepší pro naše žáky
Modernizace odborných učeben v ZŠ Kunín
Modernizace učeben pro rozvoj technických předmětů
Učíme se v přírodě – venkovní učebna
Vybudování multimediální jazykové laboratoře ZŠ Stará Ves
na Ondřejnicí
Revitalizace ICT vybavení PC učebny školy
Aplikace jazyků do přírodovědných předmětů na Tyršce
Vybudování venkovní učebny na Základní škole 1. máje
Havířov, příspěvková organizace
Školní dílny u PZŠ Vendryně
Vybudování jazykové a počítačové učebny
Odborná učebna přírodních věd ZŠ Šenov
Zvýšení kvality výuky jazyků v Masarykově ZŠ Návsí
Modernizace IT sítě, odborná počítačová učebna
Škola pro všechny - moderní, bezpečná i bezbariérová - I.
etapa
Vybudování multimediální odborné učebny a modernizace
učebny přírodovědných předmětů na ZŠ Otická
Škola pro všechny II
Modernizace odborných učeben v ZŠ ČSA, Bohumín
Cesta do budoucnosti na Masarykově ZŠ a MŠ Hnojník
Zvýšení kvality infrastruktury základní školy (vybudování
multimediální učebny a bezbariérového přístupu včetně
bezbariérového
sociálního
zářízení)
Vybudování
jazykové
učebny
na ZŠ Vřesina
Škola pro všechny - moderní, bezpečná i bezbariérová - II.
etapa
Vybudování multimediální odborné učebny a kabinetu v ZŠ
Hodslavice
Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe
Infrastruktura pro vzdělávání - odborné učebny ZŠ Školní 246
- Město Petřvald
Vybudování venkovní přírodovědné učebny a zázemí pro
výuku přírodovědných oborů
Modernizace odborných učeben, podpora řemesel a
bezbariérovosti
ITI - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a
ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné
Vybavení odborných učeben na základní škole Václavovice
Modernizace multimediální a jazykové učebny na Základní
škole T.G.Masaryka a Mateřské škole Komorní Lhotka,
příspěvková organizace
Multifunkční
učebna ICT na ZŠ a MŠ Ropice
ITI – Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby, ZŠ a
MŠ Slovenská v Karviné
Odborné učebny ZŠ Štramberk
Modernizace IT učeben a podpora digitálních technologií

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0479
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0418
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0414
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0394
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0413
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0395
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0412
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0344
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0425
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0471
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0456
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0393
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0475
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0343
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0367
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0450
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0467
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0415
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0399
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0461
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0397
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0455
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0448
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0472
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0427
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0452
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0409
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0451
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0383
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0473
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0463
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0468
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0411
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0352
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0477
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-

Vybudování multimediální jazykové učebny na Základní a
mateřské škole Nošovice

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0466

-

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní škole v
Palkovicích II.
Modernizace přírodovědné učebny a vybudování nové
multimediální učebny a kabinetu na ZŠ Ilji Hurníka Opava
Modernizace odborných učeben ZŠ Ostrava - Hrabová
Modernizace odborných učeben ZŠ Na Nábřeží
Modernizace dvou počítačových učeben na ZŠ Englišova
Komplexní modernizace učeben s bezbariérovým přístupem
Modernizace dvou odborných počítačových učeben

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0458

-

ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0462
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0465
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0478
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0460
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0435
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0342

nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 24 nositele ITI
k předkládání projektových záměrů.
pozn. Střet zájmu nahlásili M. Heisigová, V. Palkovská, K. Deutscher, E. Havlů

Usnesení č. 151/19:
Hlasování: 7 Pro - 0 Proti - 4 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje pro projektový záměr „ZŠ Lučina - učebna pracovních činností“
ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0454 nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu
s podmínkami výzvy č. 24 nositele ITI.
pozn. Střet zájmu nahlásili M. Heisigová, V. Palkovská, K. Deutscher, E. Havlů

Bod 4 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 25
nositele ITI - Střední a vyšší odborné školy II (IROP 2.4)
D. Vdolečková prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým
záměrům a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.
J. Krist požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 152/19:
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 22 záměrů:
- Modernizace technického vybavení pro zkvalitnění výuky
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0445
- Modernizace technického vybavení pro zkvalitnění výuky
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0441
- Modernizace multimediálních učeben a učebny virtualizace ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0424
počítačových sítí
- Gymnázium Český Těšín - Specializovaná multimediální
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0378
učebna pro výuku grafiky a dalších odborných předmětů
- Modernizace výuky přírodověných předmětů
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0480
- Odborné učebny a bezbariérový přístup Biskupského
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0350
gymnázia v Ostravě
- Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0476
se zázemím včetně zajištění konektivity školy a
bezbariérového přístupu
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-

Odborné učebny a bezbariérovost na Střední
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0385
uměleckoprůmyslové škole s. r. o.
- Laboratoře virtuální reality
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0440
- Odborná učebna ICT vč. bezbariérovosti v SOŠ NET Office, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0380
s.r.o.
- Vybudování multimediální učebny ateliéru - Střední
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0481
odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. v Ostravě
- Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0422
Heyrovského v Ostravě
- Modernizace jazykových učeben
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0436
- Rozvoj moderních vyučovacích metod v přírodovědných a ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0362
technických předmětech
- Gymnázium a OA Orlová - jazykové učebny
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0377
- Podpora technických a řemeslných oborů v MSK
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0438
- Přírodní vědy v technických oborech
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0437
- Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0404
- Elektrolaboratoř měření
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0429
- Moderní metody pěstování rostlin
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0439
- Odborný ateliér Motion design
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0405
- Modernizace učeben - AGEL Střední zdravotnická škola s. r. ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0474
o. Ostrava
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad jednotlivých
projektových záměrů (uvedených v souboru projektových záměrů) se Strategií ITI ostravské
aglomerace dle předložených projektových záměrů.
pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo

Usnesení č. 153/19:
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje pro 2 projektové záměry:
- „Rekonstrukce technické budovy Přírodovědného gymnázia PRIGO, s.r.o.“
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/ 66/0442
- „Budování odborných učeben“ ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0444
nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu s podmínkami výzvy č. 25
nositele ITI.
pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo

Bod 5 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 23
nositele ITI - Výstavba drážní infrastruktury II (OPD 1.4)
D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům a
návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů. Informoval o plánovaném zvýšení alokace
výzvy o 42 mil. Kč příspěvek z EU na 292 mil. Kč příspěvek EU.
J. Krist požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

7

Zápis z jednání
Usnesení č. 154/19:
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 3 záměry:
- „ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové dopravy v DPO“ ITIOVA/3.1.2 /23/OPD/57/0491
- „ITI-Modernizace trakčních měníren DPO“ ITIOVA/3.1.2 /23/OPD/57/0492
- „Rekonstrukce trolejových úseků MDPO“ ITIOVA/3.1.2 /23/OPD/57/0493
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad jednotlivých
projektových záměrů (uvedených v souboru projektových záměrů) se Strategií ITI ostravské
aglomerace dle předložených projektových záměrů.
pozn. Střet zájmu nahlásila M. Heisigová

Bod 6 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 28
nositele ITI - Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem na dluhové poradenství
J. Krátká prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženému projektovému záměru
a návrh poradní skupiny.
J. Krist požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 155/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr „BEZ OBAV
společně“ ITIOVA/1.1.3/28/OPZ/45/0485, přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI
konstatuje soulad tohoto projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace dle
předloženého projektového záměru

Usnesení č. 156/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI konstatuje pro projektový záměr „Akcelerátor romské zaměstnanosti, odborné
vzdělanosti a podnikatelské činnosti v ITI OVA“ ITIOVA/1.1.3/28/OPZ/45/0486 nesoulad se Strategií
ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu s podmínkami výzvy č. 28 nositele ITI.

Bod 7 - Žádosti o změny integrovaných projektů
D. Vdolečková prezentovala informace k došlým žádostem o změny integrovaných projektů,
5 avizovaných žádostí, dvě nové dodatečně zaslané žádosti a 1 aktualizovaná žádost o změnu.
J. Krist požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 157/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu Odborné učebny ZŠ
Příbor, Jičínská CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005369 dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým
dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít
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vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU 3.591.924,05 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení)
pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
30. 4. 2019

Usnesení č. 158/19:
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu Laboratoře virtuální
reality CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým
dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít
vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU 24.788.448,89 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 6
zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
28. 11. 2018
31. 5. 2019
pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo

Usnesení č. 159/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu Nadstavba
odborných učeben v patře ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldy CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006133 dle
předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním
pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU -2.591.275,42 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených
vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
31. 10. 2018

Usnesení č. 160/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu Rekonstrukce prvků
odborné výuky ZŠ Adolfa Zábranského Rybí CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006155 dle předložené
žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí
orgán IROP, že tato změna může mít vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4
IROP (ve výši příspěvku EU -435.166,85 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích
zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
31. 10. 2018

Usnesení č. 161/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITI „Zvýšení propustnosti křižovatek
v Ostravě“ ITIOVA/3.1.3/12/OPD/0271 dle předložené žádosti a umožňuje upravit projektový záměr
v rozsahu schválené změny.

Usnesení č. 162/19:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
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Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Inovativní a
aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů“
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 dle předložené žádosti
Původní stav:
Plánovaná změna:
Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v
39,38
59,625
modernizovaných infrastrukturách (20500)
Počet nových produktů modernizujících systémy
1
4
strategického řízení ve výzkumných organizacích (21502)
Předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace
1. 7. 2018 –
1. 11. 2018 –
projektu
31. 12. 2022
31. 12. 2022
Celkový počet partnerů
9
8

Usnesení č. 163/19:
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01_17_139 dodatečný soulad se Strategií ITI projektu
„Investiční záměr - Besta Trade s.r.o. - pořízení nových výrobních technologií“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/
17_139/0013167 a souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu dle předložené
žádosti.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Počet pořizovaných nových výrobních technologií
4
2
Předpokládané celkové způsobilé výdaje
25 mil. Kč
15 mil. Kč
Předpokládaný termín zahájení a ukončení
1. 4. 2018 –
1. 4. 2018 –
realizace projektového záměru
20. 3. 2021
31. 12. 2020
Maximálně požadovaná dotace z ERDF (v Kč)
11 250 000
5 250 000
Střet zájmu nahlásil K. Deutscher

Bod 8 - Organizační a různé
J. Krist vyzval přítomné, zda nemají návrh k diskuzi.
J. Hudec informoval o přípravě budoucího programového období ESIF a přípravě nového ITI, kdy lze
očekávat v budoucím období nižší alokaci pro ITI, ale zároveň větší integrovanost jednotlivých
podpořených intervencí. Informoval o tom, že i členové ŘV ITI budou zapojeni prostřednictvím
rozhovorů do přípravy nové Strategie ITI. Na dotaz J. Laty, kdy budou rozhovory probíhat, odpověděl,
že tyto rozhovory by měly proběhnout do konce roku 2018.
J. Krist připomněl, že aktuálně se připravuje také nová Strategie rozvoje kraje, do které budou
zapojeni. Dále informoval, že v rámci úvodních jednání k přípravě již zaznělo, že MSK by si mohl
v rámci ESIF finančně polepšit (až 1,3násobek současného stavu).
J. Krist informoval, že další řádné jednání Řídicího výboru ITI je plánováno na první polovinu ledna
2019. Do té doby budou případné žádosti o změny řešeny formou korespondenčního hlasování.

Závěr
J. Krist poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Předložené materiály k bodům
3. Prezentace

Seznam účastníků:
Příjmení a jméno

Organizace
Členové/náhradníci Řídicího výboru s hlasovacím právem

CURYLO LUKÁŠ

Moravskoslezský kraj

DEUTSCHER KAREL

Statutární město Frýdek-Místek

HAVLŮ EVA

Statutární město Havířov

HEISIGOVÁ MARTINA

Statutární město Opava

HOLICA PETR

Svaz průmyslu a dopravy

KRIST JIŘÍ

MAS Opavsko

LATA JAN

Ostravská univerzita

MARESZ RADOVAN

Asociace Trigon

PALKOVSKÁ VĚRA

Statutární město Třinec

RŮŽIČKOVÁ IVANA

Slezská univerzita v Opavě

MICHÁLEK JIŘÍ

Vítkovice
Hosté

SOJKOVÁ PETRA

Magistrát města Ostravy
Manažeři ITI

HUDEC JIŘÍ

Magistrát města Ostravy

KRÁTKÁ JANA

Magistrát města Ostravy

MOCEK DANIEL

Magistrát města Ostravy

SVOBODNÍK JIŘÍ

Magistrát města Ostravy

VDOLEČKOVÁ DAGMAR

Magistrát města Ostravy

Zapsala:

Jana Krátká

………………………………

Schválil:

Jiří Krist

……………………………….
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