Zápis z 8. jednání pracovní skupiny Ekonomika
24. 8. 2022 od 15:00
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. Organizační záležitosti před hodnocením
4. Hodnocení projektů a návrh seznamu projektů
5. Diskuze a různé
Zápis jednání
Členové Pracovní skupiny Ekonomika byli podrobně seznámeni s hodnoticím procesem v souladu
s výzvami k předkládání strategických projektů do programových rámců a se způsobem hlasování,
vč. ošetření střetu zájmu. Člen pracovní skupiny s hlasovacím právem se při hlasování zdržel, pokud
byl projednáván bod týkající se jeho osobních zájmů či zájmů jeho organizace v souladu se
Statutem a jednacím řádem pracovních skupin. Počet hlasujících, vč. členů, jež se zdrželi hlasování,
je zmiňován u konkrétního usnesení v rámci tohoto zápisu. S ohledem na obsah jednání byli
přizváni i zástupci jednotlivých řídicích orgánu, byť v tomto případě bez hlasovacího práva, jak je
vysvětleno v zápisu níže.
1. Úvod
Kontrola usnesení
Statut a jednací řád pracovních skupin
 Statut a jednací řád pracovních skupin zaslán v rámci podkladových materiálů a je veřejně
dostupný na webových stránkách ITI ÚChA (ITI ÚChA - Dokumenty (iti-ucha.cz))
 Dílčí záležitosti týkající se hodnocení a ošetření střetu zájmu byly opětovně zmiňovány u
jednotlivých bodů hlasování
2. Informace z jednání s ŘO OP
OP JAK
 Nadále platí alokace na úrovni 237 mil. Kč (CZV), stále ale není absolutní shoda
 Na tuto alokaci směřována i výzva k předkládání strategických projektů do
programového rámce
 Z kapacitních důvodů nejsou umožňovány konzultace projektů ze strany MŠMT ČR
 Nutné vyjasnění některých klíčových podmínek DMS (aplikační partneři)
 Příprava projektů se nicméně významně posunula
 Studie proveditelnosti, memoranda atd.

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

OP TAK
 S ohledem na nemožnost podpory klastrových organizací a preferenci jiných
nástrojů/programů nebyla vyhlašována výzva k předkládání strategických projektů do
programového rámce OP TAK
 V rámci ISg ÚChA 2021+ nicméně zůstává tato možnost do budoucna otevřena

3. Organizační záležitosti před hodnocením
Výchozí principy
 Snaha o nastavení maximálně transparentního procesu hodnocení
 Dlouhodobá diskuze a příprava jednotlivých kritérií
 Zacílení na využití výhradně objektivních hodnotících kritérií
 Vícestupňový hodnotící proces
 Průběžné projednávání v rámci PS a ŘV ITI
 Nastavení výzev ITI přizpůsobeno specifikům jednotlivých témat/aktivit
 Stejně tak formuláře strategických projektů optimalizovány pro každou výzvu ITI
Hodnocení strategických projektů
 Vícestupňové hodnocení
 Předhodnocení ze strany odd. řízení ITI (Referent ITI + tematický koordinátor ITI =>
Verifikace ze strany manažera ITI)
 Hodnocení ze strany pracovní skupiny – ta navíc může rozhodnout o využití zbývající
alokace ve prospěch „hraničního projektu“ (= poslední úspěšný projekt v rámci
věcného hodnocení, který nicméně již není možné podpořit v plné výši dle požadavků)
 Každý hodnotitel samostatný kontrolní list
 Informace z kontrolních listů propsány do souhrnného kontrolního listu
 Obsahuje i sloupec pro hodnocení pracovní skupiny
Hodnocení a hlasování pracovní skupiny
 Hodnocení strategických projektů pracovní skupinou probíhá po výzvách, tzn. aktivitách
 Seznámení s předloženými strategickými projekty
 Hodnocení strategických projektů
 Hlasování o zařazení projektů do návrhu seznamu strategických projektů
 Nutné nahlásit případný střet zájmu a zdržet se hlasování dle Statutu a jednacího řádu
pracovních skupin dle bodu 3.5!
 Po hodnocení strategických projektů globální usnesení k celému návrhu seznamu strategických
projektů
 Doporučení pro ŘV ITI
 Jedná se o ucelený a komplexní návrh seznamu strategických projektů na základě
odsouhlaseného objektivního hodnocení, tzn. nejedná se o rozhodování o jednotlivých
strategických projektech (s ohledem na potenciální střet zájmu)
 Zástupci ministerstev jsou dle Statutu a jednacího řádu pracovních skupin řádní členové bez
hlasovacího práva v případě:
 Projednávání strategických projektů předložených do Výzev ITI
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Sestavování/aktualizace návrhu seznamu strategických projektů pro ŘV ITI a
programových rámců
 V rámci tohoto jednání nejsou započítávány v rámci usnášeníschopnosti a hlasování
této pracovní skupiny
Hlasování probíhá v souladu se Statutem a jednacím řádem pracovních skupin:

Kontrola usnášeníschopnosti
 Pracovní skupina byla usnášeníschopná po celou dobu jednání
 Řádní členové s hlasovacím právem (minimálně 13 řádných členů s hlasovacím právem)

4. Hodnocení projektů a návrh seznamu projektů
Shrnutí výzev ITI
 20 výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (= výzev ITI)
 105 zaslaných projektů
 23 relevantních pro PS Doprava a dopravní infrastruktura
 19 relevantních pro PS Lidské zdroje
 35 relevantní pro PS Kultura a cestovní ruch
 23 relevantních pro PS Životní prostředí a veřejný prostor
 5 relevantních pro PS Ekonomika
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Výzva č. 20 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OP JAK)
Podpořený projekt
Projekt podpořen částečně
Nepodpořený projekt
Výzva ITI

Název strategického projektu

Přehled přihlášených strategických projektů
Žadatel

Příspěvek EU

Projekt splnil kritéria Projekt splnil kritéria
Věcné hodnocení
formálních náležitostí
přijatelnosti

Poznámka

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

MEDITECH
DIGITECH

20

48 185 442,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

74 319 901,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

Materiály a technologie pro biologické a
environmentální aplikace (MATECH – BIOENVI)

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

57 123 000,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

,,Evaluace netradičních odpadních surovin
pokročilými recyklačními technologiemi"
(ESURET)

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

43 292 500,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

38 760 000,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

České vysoké učetní technické v
Praze, Fakulta dopravní
Alokace strategických projektů
Alokace výzvy ITI
Alokace výzvy ITI - 130 %
Zbylá alokace

SimulUK - Simulační prostředí v Ústeckém kraji

261 680 843,00 Kč
201 450 000,00 Kč
261 885 000,00 Kč
204 157,00 Kč

Návrh na usnesení
 Pracovní skupina Ekonomika
 schvaluje hodnocení a začlenění podpořených strategických projektů předložených do Výzvy ITI č. 20 do návrhu seznamu strategických
projektů pro programový rámec OP JAK
Hlasování: PRO hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, 4 účastníci s hlasovacím právem se z důvodu potenciálního střetu zájmu zdrželi hlasování (UJEP,
ČVUT, UNICRE, HSR-ÚK)
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Návrh seznamu strategických projektů (OP JAK)
Podpořený projekt
Projekt podpořen částečně
Výzva ITI

Název strategického projektu

Přehled přihlášených strategických projektů
Žadatel

Příspěvek EU

Projekt splnil kritéria Projekt splnil kritéria
Věcné hodnocení
formálních náležitostí
přijatelnosti

Poznámka

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
MEDITECH
DIGITECH

20

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

48 185 442,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

74 319 901,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

Materiály a technologie pro biologické a
environmentální aplikace (MATECH – BIOENVI)

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

57 123 000,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

,,Evaluace netradičních odpadních surovin
pokročilými recyklačními technologiemi"
(ESURET)

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

43 292 500,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

České vysoké učetní technické v
Praze, Fakulta dopravní

38 760 000,00 Kč

ANO

ANO

Nerelevantní

SimulUK - Simulační prostředí v Ústeckém kraji

Návrh na usnesení
 Pracovní skupina Ekonomika
 doporučuje Řídicímu výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválit návrh seznamu strategických projektů pro programový rámec OP
JAK a zohlednit případné změny, v případě, kdy by došlo ke snížení alokace v OP JAK pro ITI ÚChA a to takovým způsobem, že dojde ke zrušení
výzvy ITI č. 20.
 ukládá Mgr. Jiřímu Starému předložit návrh seznamu strategických projektů pro programový rámec OP JAK Řídicímu výboru ITI Ústeckochomutovské aglomerace
T: 2. 9. 2022
Hlasování: PRO hlasovalo 15 účastníků s hlasovacím právem
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5. Diskuze a různé
Další postup
 Schvalování programových rámců
 ŘV ITI ÚChA dne 2. 9. 2022
 RM ÚnL dne 5. 9. 2022
 ZM ÚnL dne 12. 9. 2022
 Vložení programových rámců do monitorovacího systému po modifikaci výzvy MMR ČR
 Po schválení ze strany ŘO vydávání stanovisek ŘV ITI
RE:START Aktuálně
 Příprava aktualizace 5. Akčního plánu Strategie RE:START (AP5)
 Sběr podnětů ve spolupráci s RSK – semináře, prostřednictvím www.restartregionu.cz a ISPZ,
osobními jednáními, skrze RSK, výběrem opatření přímo navazujících na již zrealizované úkoly
a revize a návrhy na úpravu stávajících opatření
 Návrh AP5 prozatím zahrnuje celkem 16 opatření – 14 z nich jsou aktualizace z předchozích
AP, přibyla 2 nová opatření:
 Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené
regiony v rámci programu SIGMA
 Příprava analýzy možností strategického rozvoje nabíjecí infrastruktury v hustě
zastavěných městských oblastech hlavních sídel ÚK, MSK a KVK do roku 2035
 S ohledem na souběh pojmu strategický projekt v rámci strategie RE:START a OP ST bude
navržena změna názvu této kategorie projektů, a to ze „Strategických projektů“ na „Hlavní
rozvojové projekty“
 Do 31. 10. 2022 bude předloženo Vládě ČR ke schválení – září/říjen připomínkové řízení
 K dispozici pracovní verze se základními informacemi a s popisem aktualizovaných a
nově navržených opatření
 Možné připomínkovat či doplňovat i pro členy PS ITI
 Kontaktní osobou pro další diskuzi je Ing. Andrea Langhammerová, Konzultantka pro Ústecký
kraj, Oddělení RESTART, MMR ČR – andrea.langhammerova@mmr.cz
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Prezenční listina
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