Zápis z 13. jednání Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI OA
4. písemné projednávání
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ EU 2021 – 2027
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

DATUM

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ

11. 7. – 19. 7. 2022

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ
Členové ŘV ITI OA
OBSAH JEDNÁNÍ

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Aktualizace statutu a jednacího řádu Pracovních skupin ŘV ITI OA
Dne 11. 7. 2022 byl zahájen Řídicí výbor pro realizaci strategie ITI OA formou písemného
projednávání. Členům ŘV byly zaslány podkladové dokumenty prostřednictvím elektronické pošty.
Termín pro písemné projednávání byl stanoven do 19. 7. 2022 24:00 hod. Ve stanoveném termínu
hlasovalo 18 z 24 členů ŘV ITI. Během písemného projednání nebyl vznesen žádný dotaz k obsahu
projednávaných bodů.

Výsledek hlasování a přijatá usnesení:
1. Integrovaná územní Strategie ITI OA pro období 2021-2027
Předmětem projednávaného bodu 1 byla integrovaná územní Strategie ITI OA pro období 20212027 (dále jen ISg2021+). Pro přípravu koncepční části ISg2021+ přistoupil Nositel ITI OA ke zřízení
3 pracovních skupin již v r. 2019 (ŘV ITI 24. 4. 2019). První jednání pracovních skupin se řídila
statuty a jednacími řády pracovních skupin z období 2014-2020 a následně byly tyto dokumenty
aktualizovány na jednání ŘV ITI 24. 2. 2021.
Vzhledem k tomu, že příprava koncepční části ISg21+ již byla ukončena, přistoupil nositel ITI ke
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zřízení 6 pracovních skupin pro přípravu programových rámců a realizaci ISg2021+ na jednání
ŘV ITI 15. 6. 2022.
Jednou z hlavních náplní činnosti pracovních skupin ŘV ITI bude ve fázi tvorby/aktualizace
integrované územní strategie projednávání projektových záměrů potenciálních žadatelů a jejich
zařazení na seznam strategických projektů k financování z nástroje ITI. Pro zajištění úspěšného a
účelného fungování pracovních skupin je nutné, aby se i jejich členové, stejně jako členové ŘV ITI,
řídili Etickým kodexem.
V návaznosti na aktualizaci statutu a jednacího řádu ŘV ITI proto byla předložena ke schválení
aktualizace statutu a jednacího řádu pracovních skupin ŘV ITI. Aktualizace spočívá v:
-

-

-

zapracování podmínek Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních
akčních plánů v programovém období 2021 – 2027 (MP INRAP)“, účinného od 1. 11. 2021.
MP INRAP definuje konkrétní činnosti a povinnosti všech klíčových aktérů při implementaci
integrovaných nástrojů v novém období, tedy i pracovních skupin.
zapracování požadavku MMR při hodnocení koncepční části ISg2021+, aby v textu jednacích
řádů ŘV a PS bylo výslovně uvedeno, že výsledek šetření o střetu zájmů bude uveden
v zápise z jednání
rozšíření statutu pracovních skupin o Etický kodex.

Etický kodex pracovních skupin ŘV ITI je závazný pro všechny řádné členy pracovních skupin a
jejich zástupce (písemně pověřené k zastoupení), hosty a zaměstnance Sekretariátu ITI. Každý
účastník pracovní skupiny ŘV ITI stvrdí svým podpisem, že se seznámil se zněním Etického kodexu.
Etický kodex člena pracovní skupiny ŘV ITI bude podepsán pouze jednou bez ohledu na to, kterého
jednání pracovní skupiny ŘV ITI se daný člen zúčastní.
V souladu s usnesením č. 33/2022/06/ŘV12 z ŘV ITI 15. 6. 2022 Sekretariát ITI oslovil 1. 7. 2022
jednotlivé instituce (členy pracovních skupin), aby jmenovitě navrhly své zástupce do pracovních
skupin. V současné době probíhají nominace ze strany těchto institucí s termínem do 31. 7. 2022.
Na prvním jednání pracovních skupin, které jsou plánovány na srpen/září 2022, budou jednotliví
členové podepisovat Etický kodex pracovních skupin ŘV ITI.
Výsledek hlasování:
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 6
Přijaté usnesení:
Usnesení
36/2022/07/ŘV13
Aktualizace statutu a jednacího řádu Pracovních skupin ŘV ITI OA
Řídicí výbor ITI OA:
schvaluje
doplněný statut a jednací řád pracovních skupin Řídicího výboru ITI OA.
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ZAPSAL:
ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ:
SCHVÁLILI:

Denisa Válková, dne 20. 7. 2022
Ing. Radovan Sítek, Ing. Aleš Martinec
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Mgr. Matouš Pelikán

……………………………………..…………………
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
předseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace

……………………..………………………..
Mgr. Matouš Pelikán
místopředseda Řídicího výboru
pro realizaci strategie ITI
Olomoucké aglomerace
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