Zápis ze 7. jednání pracovní skupiny Ekonomika
2. 6. 2022 od 8:30
Online jednání prostřednictvím MS Teams
Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams
Program jednání:
1. Úvod
2. Informace z jednání s ŘO OP
3. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+
4. Výzvy k předkládání strategických projektů
5. Diskuze a různé
Zápis jednání
1. Úvod
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
 Integrovaný nástroj pro rozvoj Ústecko-chomutovské aglomerace
 Rezervovaná alokace v operačních programech (OP JAK + OP TAK)
 Podkladem Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
 Podpora vzájemně provázaných projektů a aktivit
 Nová sekce pro žadatele na webových stránkách ITI „Jak podat projekt“: http://www.itiucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
 Vyhlášen Harmonogram výzev ITI: http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev

2. Informace k přípravě projektů
OP JAK
 Nadále platí alokace na úrovni 237 mil. Kč (CZV), stále není definitivně uzavřeno
 Zacílení na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci (DMS)
 Z kapacitních důvodů nejsou umožňovány konzultace konkrétních projektů ze strany MŠMT
ČR
 Výzva ŘO je v současnosti připravována
OP TAK
 24. 5. 2022 – Individuální konzultace s MPO ČR projektu CirEcon předkladatele WASTen, z. s.
 Předmětem projektu rozvoj stávající výzkumné a inovační infrastruktury
 Projekt přijímán pozitivně, nicméně jako rozvoj stávající klastrové organizace
 Podáván do individuální výzvy v rámci OP TAK mimo ITI
 S ohledem na nemožnost podpory klastrových organizací a preferenci jiných
nástrojů/programů nebude usilováno o rezervaci alokace v rámci OP TAK pro ITI ÚChA 2021+
 Nebude ani vyhlašována výzva k předkládání strategických projektů do programového
rámce
 V rámci ISg ÚChA 2021+ nicméně zůstává tato možnost do budoucna otevřena
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

3. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+
Aktuální stav
 25. 5. 2022 – ukončení procesu SEA vydáním Souhlasného stanoviska
 Finalizace, zapracování připomínek a závěrečná grafická úprava ISg ÚChA 2021+
 Projednávání v orgánech nositele ITI
 1. - 2. 6. – tematické pracovní skupiny
 3. 6. – ŘV ITI
 6. 6. – RM ÚnL
 20. 6. – ZM ÚnL
Struktura ISg ÚChA 2021+
 Popis území (vymezení, poloha, členění, historie)
 Analytická část (situační analýza, analýza stakeholderů, analýza problémů, rozvojových potřeb
a potenciálu ITI)
 Strategická část (strategický rámec, vazba na strategické dokumenty, integrované rysy
strategie, popis zapojení partnerů)
 Implementační část (řízení, monitoring, evaluace)
 Přílohy (SEA, přehled obcí v území, popis transparentnosti)
 Ke stažení na: http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
 V rámci PS Ekonomika byl v integrovaném řešení doplněn indikativní seznam strategických
projektů
Členění strategického cíle Ekonomika na jednotlivá opatření je dostupné na: http://www.itiucha.cz/iti-2021-2027/podporovane-aktivity.
Diskuze



UJEP – V návaznosti na prezentovaný projektový záměr předkladatele WASTen, z.s. – je znám
časový horizont, kdy dojde k vypsání výzvy pro tento konkrétní projekt?
ITI ÚChA – Co se týče výzev OP TAK, tak jejich vyhlášení je pravděpodobné koncem roku 2022.
Obecně jsou operační programy těsně před schválením ze strany Evropské komise a většina
z nich bude schválena v červnu tohoto roku, na což naváže postupné vyhlašování výzev.




HSR ÚK – Došlo k nějaké změně, co se týče podpory klastrů prostřednictvím nástroje ITI?
ITI ÚChA – Bohužel, situace je stále stejná. Prostřednictvím nástroje ITI bude možné podpořit
v rámci specifického cíle 1.1 OP TAK pouze rozšiřování a modernizaci „otevřené služby
infrastruktury“ s cílovou skupinou MSP.



UJEP – Chápeme dobře, že do 27. 7. 2022 bude zapotřebí vyplnit zjednodušený formulář
strategického projektu a následná projektová příprava společně se studií proveditelnosti
následně příští rok?
ITI ÚChA – Ano, do 27. 7. 2022 bude od potenciálních žadatelů vyžadováno vyplnění formulářů
strategických projektů, na základě kterých budeme sestavovat programový rámec, pro který
budou následně rezervovány finanční prostředky. Samotnou výzvu ŘO OP JAK lze předpokládat
v průběhu příštího roku.



Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz






UJEP – Výše podpory z EU je 85 % pro univerzity nebo pro všechny účastníky? Je známa určitá
diferenciace v případě zapojení velkého podniku jako partnera?
ITI ÚChA – Hodnota 85 % je obecná výše podpory z Evropské Unie a dále je výše podpory ze
státního rozpočtu pro univerzity 10 %. Co se týče spoluúčasti velkého podniku jako partnera
projektu, tak v tuto chvíli ještě není upřesněna.
MŠMT ČR – Výši spolufinancování velkých podniků v současnosti nejsme schopni garantovat,
nicméně subjekty aplikační sféry obecně, jako partneři projektu, měli ve stávajícím
programovém období 2014-2020 v rámci OP VVV výši spolufinancování 50 % dle GBER.
Vycházíme však z podmínek podpory programového období 2014-2020, jelikož výzva v rámci
OP JAK pro programové období 2021-2027 v tuto chvíli není dokončena.

Návrh na usnesení
 Pracovní skupina Ekonomika
 Bere na vědomí strukturu strategického cíle Ekonomika v rámci Integrované strategie
Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027
 Doporučuje Řídicímu výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválit
Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období
2021-2027
Hlasování: hlasovalo 15 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

4. Výzvy k předkládání strategických projektů
Východiska
 Pracovní skupina je poradní orgán ŘV ITI
 ŘV ITI schvaluje a vyhlašuje výzvy k předkládání strategických projektů do programových
rámců
 Výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců reflektují:
 Požadavky řídicích orgánů a aktuální nastavení operačních programů
 Nastavení ISg ÚChA 2021+
 Tlak na integrovanost a připravenost projektů
Přístup při přípravě výzev
 Maximální snaha o nastavení transparentního procesu hodnocení se zohledněním specifik
jednotlivých výzev
 Do kritérií přijatelnosti promítána pouze stěžejní kritéria ŘO, ostatní pouze formou upozornění
pro žadatele v rámci pole „Specifika výzvy“
 Respektování terminologie a formulací ŘO
 Výzvy v rámci Strategického cíle Ekonomika:
 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Draft výše zmíněné výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců obdrželi
členové pracovní skupiny Ekonomika jako podkladový materiál pro jednání a bylo jim umožněno její
připomínkování.

Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

5. Diskuze a různé
 Další postup
 Připomínkování draftů výzev (8. 6. 2022)
 Schválení ISg ÚChA 2021+
 Vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců
 Semináře pro žadatele k vyplnění formuláře
 Hodnocení projektů a sestavování seznamů projektů
 Schvalování návrh programových rámců (v ZM ÚnL dne 12. 9. 2022)

Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

Prezenční listina
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