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Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“.

Strategie ITI
Během července a srpna proběhla 3 hlasování per-rollam: schválení Zprávy o plnění
integrované strategie k 30. 6. 2019, vyhlášení výzvy nositele ITI č. 45 Poradenství (ve vazbě
na OP PIK) a schvalování změn v projektech. Převážně se jedná o prodloužení termínů
dokončení projektů.
V srpnu byly postupně ukončovány výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI na podání žádostí o
dotaci v oblasti sociálního bydlení, sociálního podnikání a sociální infrastruktury.
Dle termínů ukončování jednotlivých výzev je průběžně prováděna analýza čerpání
rezervovaných alokací od jednotlivých OP. V průběhu října a listopadu budou vyhlášeny
poslední výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů ze sociální oblasti. Protože
stále přetrvává malý zájem o dotace na sociální bydlení, infrastrukturu a sociální podnikání
(vše dotováno z IROP), budou poslední výzvy prodlouženy pravděpodobně až do března
2020. Současně s vyhlášením výzev jsou plánovány informační semináře pro veřejnost.
Předběžně lze konstatovat, že bude vyčerpána celá alokace rezervovaná pro plzeňskou
metropolitní oblast od 3 operačních programů - OP VVV, OP Doprava a OP Životní
prostředí.
Mezinárodní odborná konference ITI
Z důvodu intenzivní přípravy nového programového období 2021 – 2027 sílí potřeba diskuze
na téma integrovaných nástrojů a jejich ekonomických přínosů v metropolitních územích a
aglomeracích. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně se proto pod záštitou města
Plzně a Ministerstva pro místní rozvoj rozhodl uspořádat v Plzni mezinárodní odbornou
konferenci, a to dne 29. 10. 2019 ne téma: ITI jako efektivní nástroj pro ekonomický růst ČR
a EU.
Konference si klade za cíl představit ITI, jako funkční a efektivní nástroj kohezní politiky
Evropské unie, který je využívaný a podporovaný nejen v rámci ČR, ale i v rámci celé EU.
V úvodní části bude kladen důraz na politický rozměr přínosu realizace dotačních projektů
v rámci ČR se zaměřením na regionální zacílení nástroje ITI. Dále bude ITI představen jako
funkční nástroj nejen v ČR, ale i v rámci EU, jeho zakotvení v rámci EU a ČR se zacílením na
vyčíslení geografických a ekonomických přínosů v otázce udržitelného rozvoje měst. A
v neposlední řadě budou představeny konkrétní zkušenosti a projety v rámci ČR a EU s vizí
jednotlivých nositelů pro příští programové období EU.
Důležité je shrnout poznatky nejen ze současného programového období, ale zejména využít
znalosti a zkušenosti k efektivnějšímu nastaveni implementace nástroje ITI v období
následujícím. Již dlouhodobě je téma ekonomických přínosů integrovaných nástrojů

sledováno nejen na úrovni ČR, ale samozřejmě i na úrovni členských států EU, proto
konference poskytne ucelený pohled na problematiku nejen ze strany národní a regionální, ale
i té evropské.
Cílem setkání je sjednotit pohled představitelů Evropské komise, národní úrovně ČR a
regionů, jakou cestou co nejefektivněji naplnit Cíle politiky stanovené pro programové období
2021 – 2027.
Předpokládáme, že na konferenci budou prezentovány praktické zkušenosti s ITI v ČR a EU,
zároveň budou na konferenci prezentovány vize jednotlivých účastníků pro příští programové
období EU 2021-2027.
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