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

21. ledna 2020, 14:00 – 14:50 h
Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava

Program:
1. Aktuální informace o ITI a Zpráva o plnění Strategie ITI za období 1.7.-31.12.2019
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 37 Aplikace
3. Žádosti o změnu integrovaných projektů
4. Organizační a různé
Přítomní členové ŘV ITI: 10 členů ze 14 (71% účast)

ŘV je usnášeníschopný

T. Macura přivítal účastníky na 31. jednání Řídicího výboru ITI a konstatoval, že ze 14 členů je na
jednání účastno 10 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný. Od
posledního řádného jednání 18. listopadu 2019 v Ostravě nedošlo k personálním změnám v obsazení
ŘV ITI. Poděkoval členům za účast na korespondenčním hlasování, kde se řešily urgentní žádosti o
změnu integrovaných projektů.

T. Macura představil návrh programu a požádal členy ŘV o jeho schválení.
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI schválil program jednání 31. Řídicího výboru ITI.
T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu
z jednání a pro účely technické pomoci fotografie, které se nezveřejňují. Dále předal slovo Jiřímu
Svobodníkovi k představení prvního bodu.

Bod 1 - Aktuální informace o ITI a Zpráva o plnění Strategie ITI za období 1.7.31.12.2019
J. Svobodník prezentoval aktuální informace a Zprávu o plnění Strategie ITI ostravské aglomerace se
vstupem P. Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu ITI. Upozornil, že harmonogram výzev nositele ITI
se nemění.
V průběhu prezentace k bodu 1) se k jednání připojil zástupce statutárního města Frýdek-Místek
J. Míček a koordinátor poradních skupin RSK/ITI D. Sventek.
Přítomní členové ŘV ITI: 11 členů ze 14 (79% účast)

ŘV je usnášeníschopný

T. Macura požádal členy ŘV ITI o schválení pololetní zprávy plnění Strategie ITI.
Usnesení č. 243/31
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období
1. 7. 2019 - 31. 12. 2019 dle předloženého materiálu.
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Bod 2 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 37
Aplikace
D. Vdolečková představila výzvu č. 37 zaměřenou na Aplikace, doporučení poradní skupiny
a okomentovala tabulku předložených projektových záměrů a indikátory.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.
Usnesení č. 244/31
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 2 zdržel se
Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 5 projektových záměrů:
- ITIOVA/2.3.1/37/OPPIK/147/0609, Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových
aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence,
- ITIOVA/2.3.1/37/OPPIK/147/0610, Vývoj zkušební jednotky na likvidaci čistírenských kalů,
- ITIOVA/2.3.1/37/OPPIK/147/0611, CARTOON: Vývoj buněčného receptoru typu CAR pro T
lymfocyty s OFF/ON funkcí spínanou léčivem,
- ITIOVA/2.3.1/37/OPPIK/147/0612, Automatizovaný návrh řídicích systémů metodami
průmyslu 4.0 s podporou virtuálních technologií,
- ITIOVA/2.3.1/37/OPPIK/147/0613, 3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních
materiálů a hliníkových a titanových slitin
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, v případě projektového záměru „Konsorcium
pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé
inteligence“ ITIOVA/2.3.1/37/OPPIK/147/0609 s podmínkou zvýšení indikátoru „Počet přihlášených
výsledků aplikovaného výzkumu“ na hodnotu 2.
pozn. Střet zájmu nahlásili J. Lata a D. Vedrová

Bod 3 - Žádosti o změnu integrovaných projektů
D. Vdolečková prezentovala informace k došlým třem žádostem o změnu integrovaných projektů, tj.
dvě avizované a jedna žádost o změnu je předložena na stůl.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.
Usnesení č. 245/31
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Rekonstrukce
a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0009761 dle
předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
31. 1. 2020
31. 8. 2020
pozn. střet zájmu nahlásil M. Radvan
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Usnesení č. 246/31
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Zajištění
bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku
v ZŠ v Krásném Poli“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010833 dle předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
30.11.2020
31.12.2021
pozn. střet zájmu nahlásil T. Macura
Usnesení č. 247/31
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektového záměru
„Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měníren Čajkovského a Kylešovská
a vlastních objektů měníren“ ITIOVA/3.1.2 /23/OPD/57/0319 dle předložené žádosti a umožňuje
upravit projektový záměr v rozsahu schválené změny.
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
30.9.2021
28.2.2022
pozn. střet zájmu nahlásil J. Hudeček

Bod 4 - Organizační a různé
D. Vdolečková informovala o navrhovaných změnách ve složení poradních skupin ITI. P. Tuleja
upozornil na změnu funkce člena poradní skupiny pana T. Gongola, nově prorektor pro strategii a
komunikaci.
Usnesení č. 248/31
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI bere na vědomí personální obsazení poradních skupin RSK a ITI.
Dále J. Svobodník informoval o aktuálním stavu přípravy budoucí strategie ITI. Na evropské úrovni
dochází k ročnímu zdržení schválení Víceletého finančního rámce evropskými institucemi, což ovlivní
rozdělení a výši příspěvku na jednotlivá témata Kohezní politiky a na schvalování operačních
programů Evropskou komisí. Drafty operačních programů jsou připraveny a na konci ledna budou
zaslány pro informaci na vládu (zatím bez finančních alokací). V rámci ostravské metropolitní oblasti
probíhá příprava nové Strategie ITI – tým manažera ITI diskutuje s významnými stakeholdery (města,
univerzity) a připravuje seznam strategických projektů ITI. Nejbližší představení strategických
projektů ITI bude začátkem února 2020 na MMR. Z toho důvodu budou statutární města obeslána se
zasláním fiší jejich strategických projektů. D. Sventek doplnil aktuální informace z platformy pro
uhelné regiony. Just Transition Fund bude novým evropským programem pro uhelné a „intenzivně
uhlíkové“ regiony. MSK, Ústecký a Karlovarský kraj získají 581 mil. EUR (14,7 mld. Kč) na příští
programové období + 1,5násobek z kohezní politiky, tedy celkem 36 mld. Kč pro tyto tři kraje navíc.
Nařízení EK umožňuje samostatný program, anebo v každém operačním programu vlastní prioritní
osu, nyní ještě není znám systém, jakým budou prostředky rozdělovány. Upozornil tedy na velké
možnosti financování, které lze také zkoordinovat se strategickým rámcem ITI. EK požaduje, stejně
jako v ITI i v tomto fondu, aby měly kraje připraven Územní transformační plán, tedy konkrétní
projekty, které po schválení tohoto plánu nebudou muset soutěžit.
M. Radvan kvitoval, že příslib těchto prostředků je již v nařízení EK uveden, což velmi zjednodušuje
komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídicího výboru ITI je plánováno na konec března
2020, kdy se budou projednávat výzvy nositele ITI zaměřené na Technologie a Školicí střediska.
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Závěr
T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Předložené materiály k bodům
3. Prezentace
Seznam účastníků:
Příjmení a jméno

Organizace

1

HUDEČEK JAROMÍR

Statutární město Opava

2

LATA JAN

Ostravská univerzita

3

MACURA TOMÁŠ

Statutární město Ostrava

4

MÍČEK JAKUB

Statutární město Frýdek-Místek

5

NIEMIEC BOHUSLAV

Statutární město Havířov

6

PALKOVSKÁ VĚRA

Statutární město Třinec

7

RADVAN MARTIN

Moravskoslezský kraj

8

RASZYK LUKÁŠ

Statutární město Karviná

9

ROSENBERGEROVÁ OLGA

Asociace Trigon

10

TULEJA PAVEL

Slezská univerzita v Opavě

11

VEDROVÁ DANIELA

VŠB-TUO

12

SVENTEK DAVID

Koordinátor poradních skupin RSK/ITI

13

PALIČKA VÁCLAV

Koordinátor poradních skupin RSK/ITI

14

SOJKOVÁ PETRA

Zprostředkující subjekt ITI

15

KRÁTKÁ JANA

Magistrát města Ostravy

16

VDOLEČKOVÁ DAGMAR

Magistrát města Ostravy

17

SVOBODNÍK JIŘÍ

Magistrát města Ostravy

Zapsala:

Jana Krátká

………………………………

Schválil:

Tomáš Macura

……………………………….
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