
 

 
 

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

Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny Ekonomika 

5. 8. 2021 od 14:00 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

 

Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams 

Program jednání:  
1. Úvod 
2. Pokrok v přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
3. Aktuální informace k implementaci ITI 
4. Hodnotící kritéria 

 
Zápis jednání 

1. Úvod 

 

Národní plán obnovy 
 17. 5. 2021 – Schválen na vládě ČR 

 19. 7. 2021 – Kladné hodnocení NPO ze strany EK 

 Komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží  

 regenerace brownfieldů ve vlastnictví  

 obcí a krajů 

 regenerace brownfieldů  ve vlastnictví   

 obcí a krajů pro podnikatelské využití 

 regenerace specifických brownfieldů 

 vazbu na tuto skupinu mají i další komponenty (např. Komponenta 5.2 Podpora 

výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe) 

 Podrobnější informace: https://www.planobnovycr.cz/ 

Fond pro spravedlivou transformaci 
 31. 3. – 30. 4. 2021 – Výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů 

 30. 6. 2021 – Regionální stálá konference ÚK zařadila 11 strategických projektů do Plánu 

transformace Ústeckého kraje. Projekty s největší očekávanou vazbou na tuto PS: 

 RUR – Region univerzitě, univerzita regionu 

 GET Centre UJEP – Green Energy Technologie Centre of UJEP 

 Transformační centrum Ústeckého kraje 

 H2 Triangle 

 SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii  

  Podrobnější informace: https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci 

OP JAK 
 Strategický projekt 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.planobnovycr.cz/
https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci
https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci
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 nebudou podporovány nové stavby  

 příjemce/žadatel výzkumná organizace (se sídlem v/mimo území ITI) + minimálně 1 

subjekt aplikační sféry (další partneři fakultativně) 

 povinný dopad do území ITI 

 soulad s krajskou RIS3 

 předpokládaná maximální velikost projektu cca 100 mil. Kč 

 předpokládané vyhlášení výzev 1Q 2023 

OP TAK 
 Rezervace alokace na základě seznamu strategických projektů a stavu připravenosti 

 Termín vyhlášení výzev pro ITI – zatím nestanoven 

Diskuze 
 MPO ČR – V rámci OP TAK není stejně jako je tomu v OP JAK cílem budovat nová vědecko-

výzkumná zařízení (tzn. budování na zelené louce), ale spíše modernizovat a rozšiřovat již 

existující zařízení, kdy bude kladen důraz na otevřenou vědecko-výzkumnou infrastrukturu či 

infrastrukturu související s digitalizací.  

 

2. Pokrok v přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
 

Struktura integrované strategie 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Vývoj přípravy integrované strategie 

 Aktualizovaná verze návrhové části   

 zapracování nových informací a požadavků získaných od MMR-ORP a navazujících 

jednání s řídicími orgány operačních programů 

 Dopracovávání implementační části 

 vychází z platného Metodického stanoviska č. 13 k MPIN 2014-2020 a Metodického 

pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v 

programovém období 2021-2027 (tzv.  MP INRAP) 

Aktuální struktura návrhové části strategie 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Jednotlivé karty opatření, které byly prezentovány, jsou dostupné na webu ITI v dokumentu 

Strategická část – pracovní verze 1.3 (http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027) 

Další postup 

 Finální ukotvení struktury návrhové části Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

 Doplnění integrovaných řešení se seznamem indikativních projektů do návrhové části 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Pokud nebude aktuálně nějaký projekt v indikativním seznamu projektů, neznamená 

to vyloučení z podpory v ITI! 

 Zahájení procesu SEA 

Diskuze 

 MŠMT ČR – V rámci popisu opatření 2.1.3 Rozvoj lidského kapitálu v oblasti VAVAI text působí, 

jako kdyby opatření směřovalo především k rozvoji lidských zdrojů. Dle znění operačního 

programu je mezisektorová spolupráce nastavena tak, že se zaměřuje primárně na spolupráci 

mezi podniky a výzkumnými institucemi. Oproti znění strategie ITI ÚChA nebude na rozvoj 

lidský zdrojů a nastavení institucionálního prostředí v OP JAK kladen takový důraz.  

 MPO ČR – Souhlas s připomínkou MŠMT ČR. 

 ITI ÚChA – Na základě vnitřní debaty ke struktuře strategického cíle 2 Ekonomika jsme z pozice 

nositele ITI vnímali potenciální rozdělení struktury strategie na infrastrukturu VAVAI, lidské 

zdroje a separátně téma vodíku. S ohledem na připomínku se přikloníme k prezentovanému 

znění, kdy všechna tři opatření jsou součástí specifického cíle 2.1. 

 

 MPO ČR – Pokud se zvažuje provázání mezi OP TAK a OP JAK, je zapotřebí počítat s časovou 

návazností. To znamená, že není možné schválit např. aplikační projekt navazující na 

neexistující výstup z vědecko-výzkumného projektu.  

 

 MPO ČR – Co se týká procesu SEA, hrozí zde mírné zacyklení. Při zahájení procesu SEA, bude 

prvořadým zájmem pracovníků na MŽP ČR řešení projektů a jejich potenciálního vlivu na 

životní prostředí. V případě kdy seznam projektů bude pouze indikativní, nebude kompletní 

ani strategie a proces SEA nebude možné zahájit. Na což navazuje to, že bez hotové SEA 

nebude možné koncepci schvalovat na úrovni nositele (zastupitelstvo města) a vystavit pro ni 

akceptační dopis. 

 ITI ÚChA – Proces SEA je řešen s MMR ČR, kdy byla uskutečněna předkonzultace s MŽP ČR.  Zde 

je klíčová koncepční část, která bude obsahovat integrovaná řešení s indikativním seznamem 

projektů. Projekty uvedené na indikativní seznamu projektů nebudou muset být schválené, což 

je odlišnost oproti programovým rámcům neboli akčním plánům. Zatím to podle 

předkonzultace s MŽP ČR vypadá, že pokud bude koncepční část v takové podobě, jako je nyní, 

neměl by být problém proces SEA zahájit. 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027
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3. Aktuální informace k implementaci 

Původní představa výběru projektů 

 Umožnění diskuze na PS, představení návrhu za nositele ITI, který by zohledňoval dosavadní 

databázi a byl opřen o připravenost či prioritizaci záměrů 

 V případě neshody na PS, schválení oficiálních kritérií v ŘV ITI 

MP INRAP 

 MP INRAP => Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů 

v programovém období 2021-2027 

 Garantem MMR ČR 

 Stále pracovní a neoficiální verze MP INRAP 

 Dle MP INRAP bude povinnost vyhlášení transparentní výzvy bez ohledu na dosavadní sběry 

záměrů, v rámci které budou projekty posuzovány a zařazovány do programového rámce 

(akčního plánu) 

 Součástí výzvy na předkládání strategických projektů do programových rámců budou 

jednoznačně stanovena hodnotící kritéria 

 Role PS – spolupráce při přípravě výzev/kritérií a verifikace hodnocení  

Harmonogram 

 Výzva na předkládání strategických projektů do programových rámců musí navazovat na 

 schválenou koncepční část integrované strategie (analytická část, návrhová část, 

implementační část, povinné přílohy atd.) 

 specifické požadavky operačních programů (např. minimální projektová připravenost, 

monitorovací indikátory) 

 Výzvy na předkládání strategických projektů do programových rámců reálně nejdříve na 

podzim/zima 2021 s ohledem na schvalovací proces operačních programů 

 Schvalování Dohody o partnerství a operačních programů na vládě ČR (září) 

 Formální vyjednávání a schválení ze strany EK (od září) => mohou se objevit zásadní 

připomínky, které bude nutné ze strany ČR vypořádat => případná reakce ze strany ITI 

 Dohoda o partnerství – 4 měsíce 

 Operační programy – 5 měsíců  

 

4. Hodnotící kritéria 

Očekávaná struktura – úvodní draft 

 Kritéria formálních náležitostí 

 Obecná kritéria přijatelnosti 

 Specifická kritéria přijatelnosti 

 Obecná kritéria věcného hodnocení 

 Specifická kritéria věcného hodnocení 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Kritéria formálních náležitostí – úvodní draft 

 Žádost o podporu je podána v předepsané formě 

 Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele 

 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na 

předkládání strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

Obecná kritéria přijatelnosti – úvodní draft 

 Projekt je v souladu s koncepční částí Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

v části integrovaných řešení 

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy na předkládání strategických projektů do 

programových rámců ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl OP a dle výzvy na 

předkládání strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace. 

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 

výzvou na předkládání strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace stanoveny 

 Zvolené monitorovací indikátory odpovídají výzvě na překládání strategických projektů do 

programových rámců ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

Obecná kritéria věcného hodnocení – úvodní draft 

 Nejpozdější začátek fyzické realizace 

 Nejpozdější termín ukončení realizace projektu/doba realizace projektu 

 Posouzení hodnoty indikátorů vzhledem k požadované alokaci/rozpočtu 

 Posouzení zasaženého území a cílové skupiny 

 Společným klíčovým specifickým kritériem věcného hodnocení bude zřejmě posouzení věcné 

připravenosti 

Další postup 

 Pokračující interní diskuze nositele ITI ÚChA ohledně hodnotících kritérií 

 Sdílení zkušeností v rámci aglomerací a příprava společného výchozího materiálu k hodnotícím 

kritériím 

 Diskuze o podobě kritérií jako hlavní náplň pro další jednání pracovních skupin 

 Září 2021 – Workshop MMR ČR k programovým rámcům 

 

 

  

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