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Program 

• Organizační záležitosti 

• Představení nástroje ITI a související implementace 

• Představení výzev nositele ITI č. 18 a 19 

• Informace ZS ITI 

• Informace CRR ke způsobilosti výdajů, monitorovacím 
indikátorům a závěrečnému ověření způsobilosti 

• Diskuze 



O nástroji ITI 

• ITI = integrovaná územní investice 

• Vysoce urbanizovaný pás 5 statutárních měst a jejich 
funkčního zázemí 

• Základním podkladem Integrovaná strategie Ústecko-
chomutovské aglomerace 

• Vymezeny 4 prioritní oblasti, alokace z 5 OP EU 

• Hlavním orgánem Řídicí výbor ITI, na MmÚ odd. 
řízení ITI a odd. ZS ITI 

• www.iti-ucha.cz 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/




Schéma výzev ITI 

Výzva IROP č. 60 
Aktivity: Deinstitucionalizace soc. služeb, Rozvoj sociálních služeb, 

Rozvoj komunitního center, Sociální bydlení 

Rozvoj sociálních 
služeb 

Sociální bydlení 
NNO 

Nízkokapacitní 
pobytové formy soc. 

služeb 

Soc. služby vázané 
na podporu 

zaměstnanosti 

Sociální bydlení 
NNO 

Výzva ŘO 

Integrovaná 
strategie 

Výzva 
nositele ITI 

Výzva ZS ITI 

Projektový 
záměr  

Sociální bydlení 

Nízkokapacitní 
pobytové formy soc. 

služeb 

Soc. služby vázané 
na podporu 

zaměstnanosti 

Žádost o 
dotaci 

Sociální bydlení 
Města 

Sociální bydlení 
Města 



Harmonogram výzev 
• Výzva ŘO IROP – průběžná, metodické dokumenty vázané na 

ní jsou pro žadatelé závazné 

• Výzva nositele ITI – kolová, standardně měsíční 

• Výzva ZS ITI – kolová, maximálně dvouměsíční 

• Pracovní verze výzev s vypořádanými připomínkami zaslány na 
ŘO IROP  

• Výzva ITI: 17. 10. – 17. 11. 2017 

• Výzva ZS ITI: 20. 11. – 12. 1. 2018 

• Očekávané vyhlášení dalších výzev na podporu sociálního 
bydlení na konci dubna, popř. na začátku května, výzva ZS ITI 
do konce července 

• Informace na webu ITI a úředních deskách statutárních měst 
ÚK 



Jak podat projekt? 

Přihlášení 
projektového 

záměru do 
výzvy nositele 

ITI 

Projednání 
projektového 

záměru na 
pracovní 
skupině 

Projednání 
projektového 

záměru na 
Řídicím 

výboru ITI 

Vydání 
stanoviska 

Řídicího výboru 
ITI (povinná) 

příloha 
projektové 

žádosti 

Podání 
žádosti o 
dotaci do 

výzvy  ZS ITI 



Přihlášení projektového záměru 

• Podání projektového záměru do Výzvy nositele ITI 
prostřednictvím datové schránky či přes podatelnu na 
MmÚ 

• Jednodušší struktura než žádost o dotaci 

• Vyplněný formulář projektového záměru podepsaný 
statutárním zástupcem (lze udělit plnou moc) 

• Povinnou přílohou pouze rozpočet a přehled zadávacích 
řízení 

• Nutnost souladu projektového záměru s žádostí (přílohou 
projektové žádosti je i čestné prohlášení o souladu) 



Pracovní skupina 

• Zřizována pro každou výzvu nositele ITI 

• Složena z předkladatelů projektových záměrů a expertů na dané 
téma nominovaných ŘV ITI (např. ASZ, KÚ ÚK) 

• Cílem je diskutovat předložené projektové záměry, dávat 
doporučení k jejich úpravě, hledat možné vazby a synergie, 
odstraňovat tematické či územní překryvy 

 Na základě jednání pracovní skupiny mohou být projektové záměry 
upraveny  

 Ke každému projektovému záměru zpracovává tematický 
koordinátor posudek, který je jedním z podkladů pro ŘV ITI 

• Soubory projektových záměrů jsou následně předloženy k 
posouzení ŘV ITI 



Kritéria ŘV ITI 
Kritérium přijatelnosti Zdroj informací Popis kritéria 

Projekt     je     v     souladu     s tematickým 

zaměřením ITI, strategickým cílem a 

některým   z   jeho   specifických   cílů   a je 

zařazen do jednoho opatření 

(podopatření). 

Projektový záměr 

ANO – Projekt po obsahové stránce naplňuje Integrovanou strategii 

Ústecko-chomutovské aglomerace, konkrétně prioritní oblast 4 Sociální 

soudržnost, Specifický cíl 4.x a Opatření 4.x.y. 

NE – Projekt po obsahové stránce není v souladu s Integrovanou strategií 

Ústecko-chomutovské aglomerace, konkrétně s prioritní oblastí 4 Sociální 

soudržnost, Specifickým cílem 4.x a Opatřením 4.x.y. 

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná. 
Projektový záměr 

ANO – Předkladatel v projektovém záměru odůvodnil potřebu realizace 

projektu. 

NE – Předkladatel v projektovém záměru neodůvodnil potřebu realizace 

projektu. 

Projekt popisuje pozitivní dopad projektu 

na vymezené území. 
Projektový záměr 

ANO – V projektovém záměru je popsán pozitivní dopad na území realizace 

projektu a zároveň je popsán přínos pro území Ústecko-chomutovské 

aglomerace či je odůvodněna odlišnost vůči individuálním projektům. 

NE – V projektovém záměru není popsán pozitivní dopad na území realizace 

projektu a/nebo není popsán přínos pro území Ústecko-chomutovské 

aglomerace či odlišnost vůči individuálním projektům. 

Projekt je v souladu s harmonogramem 

uvedeným ve výzvě. 
Projektový záměr 

ANO – Harmonogram uvedený v projektovém záměru odpovídá 

harmonogramu uvedeném ve výzvě. 

NE – Harmonogram uvedený v projektovém záměru neodpovídá 

harmonogramu uvedeném ve výzvě. 

Projekt má jednoznačně popsané 

financování v souladu s výzvou. 
Projektový záměr 

ANO – Financování projektu odpovídá parametrům a limitům uvedených ve 

výzvě. 

NE – Financování projektu neodpovídá parametrům a limitům uvedených 

ve výzvě. 



Kritéria ŘV ITI 
Kritérium přijatelnosti Zdroj informací Popis kritéria 

Projekt má jednoznačně určené žadatele a 

v případě dalších zapojených subjektů je 

jednoznačně popsána jejich role v projektu. 

Projektový záměr 

ANO – Předkladatel projektového záměru je způsobilý dle výzvy a v případě 

zapojení partnerů je řádně a srozumitelně popsána jejich role v projektu. 

NE – Předkladatel projektového záměru není způsobilý dle výzvy a/nebo v 

případě zapojení partnerů není řádně a srozumitelně popsána jejich role v 

projektu. 

Projekt přispívá k naplnění indikátorů 

příslušného opatření ITI. 
Projektový záměr 

ANO – Projekt naplňuje minimálně jeden z indikátorů uvedených ve výzvě a 

zároveň respektuje pevné finanční limity vztažené k indikátorům, pokud 

jsou ve výzvě uvedeny. 

NE – Projekt nenaplňuje žádný z indikátorů uvedených ve výzvě a/nebo 

nerespektuje pevné finanční limity vztažené k indikátorům, pokud jsou ve 

výzvě uvedeny. 

Projekt nepřevyšuje výši volné finanční 

alokace na dané opatření a výzvu nositele 

ITI. 

Projektový záměr 

ANO – Projekt nepřevyšuje alokaci uvedenou ve výzvě a v opatření, které je 

k výzvě vztaženo. 

NE – Projekt převyšuje alokaci uvedenou ve výzvě a v opatření, které je k 

výzvě vztaženo. 

Předkladatelé prokazatelně připravovali 

projektový záměr v koordinaci s nositelem 

ITI a ostatními partnery. 

Projektový záměr + 

prezenční listiny a 

zápisy z jednání PS 

ANO – Předkladatelé se prokazatelně účastnili pracovních skupin k výzvě a 

komunikovali svůj projektový záměr s ostatními předkladateli, pokud bylo 

do výzvy přihlášeno více projektových záměrů. 

NE – Předkladatelé se prokazatelně neúčastnili pracovních skupin k výzvě 

a/nebo nekomunikovali svůj projektový záměr s ostatními předkladateli, 

pokud bylo do výzvy přihlášeno více projektových záměrů. 

Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je 

relevantní - udržitelností se rozumí 

povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 1303/2013).   

Projektový záměr + 

příp. jiný dokument 

ANO – Výsledky projektu jsou udržitelné ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) 

č. 1303/2013 čl. 71 nebo toto kritérium není pro projekt relevantní. 

NE - Výsledky projektu nejsou udržitelné ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) 

č. 1303/2013 čl. 71. 



Kritéria ŘV ITI 

• Hodnocení celých 
souborů projektů 

• Hodnocení pouze v 
případě více 
konkurenčních souborů 
projektových záměrů 

• Vzájemné posuzování 

Kritérium Upřesnění 

1. Poměr cena/výkon 

Jsou posuzovány hodnoty indikátorů vzhledem 

k požadované alokaci. Je-li na výzvu vázáno více indikátorů, 

mají všechny stejnou váhu. Výstupem hodnocení je 

souhrnný index poměru cena/výkon a tyto souhrnné indexy 

jsou mezi soubory projektů porovnány, seřazeny a 

obodovány. 

2. 
Počet žadatelů 

v souboru projektů 

Vzhledem k významu principu partnerství při realizaci 

integrovaných projektů jsou upřednostňovány soubory 

sestávající z projektů realizovaných více subjekty, které se 

mezi sebou vzájemně koordinují. Soubory jsou seřazeny 

podle počtu zapojených žadatelů a obodovány v pořadí dle 

sestaveného žebříčku.  

3. Zasažená cílová skupina 

Posuzuje se pouze ve specifickém cíli 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 a 4.2. 

Předmětem posouzení je škála a početnost zasažené cílové 

skupiny. 

3.1 VVI infrastruktura: počet výzkumných pracovníků 

3.2 počet studentů dotčených realizací souboru projektů 

3.3 počet zapojených subjektů 

4.1 a 4.2 počet podpořených osob, resp. kapacita zařízení 



Vydání stanoviska ŘV ITI 

• Stanovisko ŘV ITI povinná příloha projektové žádosti (stejně 
jako čestné prohlášení o souladu projektového záměru a 
projektové žádosti) 

• Stanovisko o souladu s ISg může být vydáno pouze do 100 % 
alokace výzvy 

• Vydání stanoviska zajišťuje odd. řízení ITI 

• Vydáno do týdne od jednání ŘV ITI 

• Žadatel informován prostřednictvím webových stránek ITI + 
statutární zástupce a kontaktní osoba prostřednictvím e-mailu 

• Následuje předložení projektové žádosti vč. příloh do Výzvy ZS 
ITI 



Představení výzev nositele ITI 

Jiří Starý 

Tematický koordinátor pro PO4 

jiri.stary2@mag-ul.cz 

 

mailto:jiri.stary@mag-ul.cz
mailto:jiri.stary@mag-ul.cz
mailto:jiri.stary@mag-ul.cz


Časté nedostatky 
• Špatná identifikace oblasti, specifického cíle či opatření (ve vztahu k 

ISg, nikoliv OP) 

• Nedostatečná odůvodněnost integrovanosti a synergických efektů 
(vazba na další aktivity a projekty ITI, individuální projekty, širší 
kontext) 

• Neodevzdané všechny přílohy (přiložit i prázdné přílohy) 

• Nedostatečně popsána role partnera v partnerských projektech 
(upřesnit, jakých aktivit projektu se partner bude účastnit) 

• (Ne)popsání navazujících aktivit (v případě sociálního bydlení 
identifikovat soc. službu, která bude nájemců v sociálních bytech 
poskytována, vč. identifikátoru služby) 

• Jiné údaje v záměru/žádosti/studii proveditelnosti 

• Jiné údaje ve vyjádření ŘV ITI/textu žádosti 



Doporučení 

• V rámci jednání PS je možné upravovat rozpočet 
(pozor na zachování součtových vzorců a číslování) 

• Odd. řízení ITI nabízí možnost zaslat projektové 
záměry předem ke konzultaci před jejich odevzdáním 

• Doporučujeme tvořit projektový záměr více obecně a 
konkretizovat až samotnou žádost  

• Vzhledem k revizi Specifických pravidel a složitosti 
problematiky sociálního bydlení doporučujeme 
konzultovat, komunikovat, znát text pravidel, výzvy 
IROP a výzvy ITI 

 



Výzva č. 18:  
Podpora vzniku sociálního bydlení II. – obce  

Výzva ŘO IROP: 60. Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI 
(aktivita Sociální bydlení) 

Časová způsobilost: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 

Alokace výzvy (CZV): 15 000 000 Kč (v případě, že se do výzvy přihlásí 
více subjektů a jejich požadavky vyhoví limitům výzvy, je možné alokaci 
výzvy dodatečně navýšit) 

Oprávnění žadatelé: obce 
Míra podpory:  
ERDF – 85 % 
SR  – obce 5 % 
Režim podpory:  
De minimis – maximální výše CZV je 15 000 000 Kč 
SOHZ – maximální výše CZV není stanovena 

 

 
 



Podporované aktivity: Pořízení bytů i formou výstavby nových bytů, bytových domů, 
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení.   

Cílová skupina: Osoby v bytové nouzi. 

Indikátory: 
5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení  
5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů  
5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  

Další specifika výzvy:  
Soubor projektových záměrů předložený ŘV ITI musí naplnit, při využití alokace výzvy 
v plné výši, minimální hodnotu indikátorů: 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 15  

Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m² 
podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 028 Kč. 

Maximální výše jednotkového nákladu indikátoru 5 53 01 Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení nesmí překročit 1 000 000 Kč.   
 

 
 

Výzva č. 18:  
Podpora vzniku sociálního bydlení II. – obce  



Výzva č. 19:  
Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a 

církevní organizace  
Výzva ŘO IROP: 60. Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI 
(aktivita Sociální bydlení) 

Časová způsobilost: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 

Alokace výzvy (CZV): 15 000 000 Kč (v případě, že se do výzvy přihlásí 
více subjektů a jejich požadavky vyhoví limitům výzvy, je možné alokaci 
výzvy dodatečně navýšit) 

Oprávnění žadatelé: NNO; církevní organizace; církve 

Míra podpory:  
ERDF – 85 % 
SR  – NNO, církve a církevní organizace 10 % 
Režim podpory:  
De minimis – maximální výše CZV je 14 210 000 Kč 
SOHZ – maximální výše CZV není stanovena 

 

 
 



Podporované aktivity: Pořízení bytů i formou výstavby nových bytů, bytových domů, 
nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení.   

Cílová skupina: Osoby v bytové nouzi. 

Indikátory: 
5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení  
5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů  
5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  

Další specifika výzvy:  
Soubor projektových záměrů předložený ŘV ITI musí naplnit, při využití alokace výzvy 
v plné výši, minimální hodnotu indikátorů: 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 15  

Celkové způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu přepočtené na jeden m² 
podlahové plochy sociálního bytu nesmí přesáhnout částku 29 028 Kč. 

Maximální výše jednotkového nákladu indikátoru 5 53 01 Počet podpořených bytů pro 

sociální bydlení nesmí překročit 1 000 000 Kč.   
 

 
 

Výzva č. 19:  
Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a 

církevní organizace  



Zapojení ZS ITI 

Ing. Iva Kimmerová 

Vedoucí odd. zprostředkujícího subjektu ITI 

iva.kimmerova@mag-ul.cz 

 

 

mailto:iva.kimmerova@mag-ul.cz
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Výzvy ZS ITI 
• Výzvy ZS ITI č. 7 a 8 navazují na výzvy nositele ITI č. 18 a 19 

(kolové – cca. 2 měsíce)  

• Obě výzvy jsou shodné ve věcném zaměření, finanční alokaci, 
výší podpory, způsobilých výdajích a okruhu oprávněných 
žadatelů 

• Webové stránky http://www.iti-ucha.cz a úřední deska MMUL 

• Elektronické podání žádosti v ISKP14+ na adrese 
https://mseu.mssf.cz (pod 60. výzvou ŘO) 

• Konzultace: 

 ZS ITI – příprava integrovaného projektu z hlediska HK ve 
výzvách ZS ITI 

 Nositel ITI – příprava integrovaného projektu z hlediska 
souladu s integrovanou strategií 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/
https://mseu.mssf.cz/


                                             
Hodnocení 

integrovaných    
projektů 

 



Hodnotící kritéria 

• Kritéria formálních náležitostí (napravitelná) 

• Obecná kritéria přijatelnosti (napravitelná a 
nenapravitelná) 

• Specifická kritéria přijatelnosti 

• Kritéria věcného hodnocení (hodnotící) 

 Sociální bydlení: min. 30 bodů z celkových 62 bodů 

 Sociální služby: min. 49 bodů z celkových 97 bodů 



                   Nenapravitelná kritéria 



Přílohy projektové žádosti 

• Povinné přílohy žádosti o podporu v souladu 
se Specifickými pravidly pro žadatele a 
příjemce 

• Další přílohy: Čestné prohlášení ke KP SVL (u 
výzev na sociální bydlení i sociální služby)  



Pochybení v žádostech 

• Chybné hodnoty indikátorů (vyřazení žádosti) 

• Chybí přílohy žádosti o stavební povolení 

• Rozpočet není členěn na způsobilé/nezpůsobilé a 
hlavní/vedlejší aktivity 

• Uvádět místo dopadu Ústecký kraj 

• Chybí ČP k KP SVL (Příloha č. 2 výzvy ZS ITI) 

• Chybně nastaveno datum zahájení realizace projektu 
(rozpor s etapami) 

• Neaktuální verze formulářů povinných příloh 

 



Děkujeme za pozornost! 
 

Jiří Starý 
Tematický koordinátor pro PO4: Sociální soudržnost 

jiri.stary2@mag-ul.cz 
 

Mgr. Jiří Starý 
Manažer ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

jiri.stary@mag-ul.cz 
 

Bc. Michaela Kubjaková 
Asistent ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

michaela.kubjakova@mag-ul.cz 
 

Ing. Iva Kimmerová 
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