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Zápis z 3. jednání pracovní skupiny Ekonomika 

8. 3. 2021 od 11:30 

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. Představení aktualizované databáze projektových záměrů 
4. Řešení specifických problémů 

 
Zápis jednání 

1. Úvod 

 

Aktuální informace z Národní stále konference ČR 
 Představení schématu MMR ČR k Evropským fondům, operačním programům a tématům 

v rámci cíle politiky 1 EU včetně témat řešitelných v rámci nástroje ITI ÚChA 

 

 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Návrh míry spolufinancování ze státního rozpočtu pro méně rozvinuté regiony (tedy i ÚChA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Národní plán obnovy – aktuální návrh komponenty 2.8 Regenerace brownfieldů 

 

 Fond spravedlivé transformace 

 Dne 16. 2. 2021 proběhl Workshop k Fondu spravedlivé transformace 

 Bližší informace jsou dostupné na webu Ústeckého kraje: https://rskuk.cz/aktuality-

790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449 

 

2. Pokrok v přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

Vývoj přípravy od posledního jednání pracovní skupiny 

 Diskuze s MMR ČR, ŘO OP a aglomeracemi k podobě programových rámců (akčního plánu) 

 1. 2. 2021 – jednání části PS Ekonomika s MŠMT ČR 

 3. 3. 2021 – zaslání projektových fichí do OP JAK k posouzení ŘO 

 28. 2. 2021 – první návrh implementační části ISg ÚChA 2021+  

 

http://www.iti-ucha.cz/
https://rskuk.cz/aktuality-790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449
https://rskuk.cz/aktuality-790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449
https://rskuk.cz/aktuality-790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449
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Prioritizace a aktualizace záměrů v databázi 

 Probíhala v období od ledna do března 2021 

 Aktualizace a doplňování informací u záměrů včetně jejich prioritizace 

 Využito pro místní integrovaná řešení včetně tematických 

 V rámci PS Ekonomika nebyla prioritizace řešena s ohledem na malý počet 

projektových záměrů a čekání na vyjádření ze strany ŘO 

 Škála prioritizace 

 Priorita 1 – absolutní priorita pro zařazení do nástroje ITI 

 Priorita 2 – klíčový projekt žadatele, vysoká preference pro zahrnutí do nástroje ITI 

 Priorita 3 – důležitý projekt žadatele, vhodný pro doplnění integrovaného řešení, 

zároveň je většinou hledán alternativní zdroj financování 

 Priorita 4 – projekt spíše do zásobníku pro využití uvolněné alokace v průběhu realizace 

ITI 

 Jako prioritu 1 mohl každý žadatel označit pouze jediný projekt 

 Hodnocení projektů dle škály 2-4 muselo být vyvážené (tzn. žádná priorita nesměla dosahovat 

podílu 50 % a více) 

 Projekty v databázi označeny šedě (v realizaci či dokončené projekty) nebo červeně (projekty 

mimo ITI) jsou ve schématech uvedeny pro celkový kontext, tudíž se neřešila jejich prioritizace 

 

3. Představení aktualizované databáze projektových záměrů 

Základní informace 

 Hlavní podklad pro následnou přípravu programových rámců (akčního plánu) 

 Přehled uvažovaných projektů do OP JAK a OP TAK 

 Součástí barevné rozlišení projektů 

 

 Jednotlivá integrovaná řešení, která byla prezentována, tzn. tabulky i grafické shrnutí jsou 

dostupné na webu ITI (http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty).   

 

4. Řešení specifických problémů 

Podoba hlavního integrovaného řešení 

 Různé možnosti pojetí 

 Snaha o reálnou podobu a reálné vazby mezi projekty a aktivitami 

 Při přípravě projektu by měl být kladen maximální důraz na spolupráci, komunikaci a řešení 

synergických vazeb mezi projekty 

 Představení hlavního integrovaného řešení 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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 Původní integrované schéma rozšířeno o další projekty (plánované či dokončené)  

 Schéma se odvíjí od projektu USZ Living Lab, který je postaven na čtyřech základních 

doménách: 

 Energetika – U Chemického klastru řada navazujících projektů. Návaznost na oblast 

životního prostředí díky plánovanému projektu GET Centre UJEP. 

 Životní prostředí – Projekt ESYRET s vazbou na Chemický klastr a GET Centre UJEP. 

Realizace projektu ESYRET navazuje na již zrealizované projekty od nositele FŽP UJEP a 

UniCRE a.s. Návaznost na plánované projekty MATECH – BioEnvi, vč. plánovaného 

NANO HUB v Lovosicích.  

 Mobilita – Zastoupeno projekty od ČVUT s návazností na aktivity 5G pro 5 měst v Ústí 

nad Labem a plánovaný projekt na testování autonomních systémů. Projekt CTEI 

s možnou návazností na Datové centrum ÚK. 

 Zdravotnictví – Projekt DIGITECH návaznost na projekt Regenerace areálu východního 

nádraží Děčín, Digitální centrum a CESTEP UJEP. 

 Na USZ Living Lab navazuje plánovaný projekt Technologické centra ÚK a SMART REGION UJEP, 

který se zaměřuje na energetiku, životní prostředí a mobilitu. Projekt SMART REGION UJEP 

navazuje na již realizovaný projekt SMART CITY REGION COMMUNITY, Datové centrum ÚK a 

CESTEP UJEP. 

 

Podoba integrovaného řešení na podporu vodíkových technologií 

 Dlouhodobě řešené téma, plánována řada projektů 

 Vodíková platforma ÚK 

 Primárním zdrojem Fond spravedlivé transformace  

http://www.iti-ucha.cz/
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 Cílem ITI je prostřednictvím integrovaného řešení v oblasti vodíkových technologií podpořit 

realizaci projektů a aktivit (byť ITI nebude primárním zdrojem financování) 

 Integrované řešení může mít různou míru konkrétnosti 

Nízká absorpční kapacita v OP TAK 

 S ohledem na nízkou absorpci v OP TAK je stále možné přicházet s návrhy připravovaných 

projektů vhodných do specifického cíle 1.1 (programový dokument s přehledem 

podporovaných aktivit v rámci zmíněného specifického cíle je dostupný na webových 

stránkách MPO ČR). 

 

Diskuze 

 MPO ČR – První výzvy nelze očekávat dříve než v roce 2023. Zahájení realizace projektu v roce 

2023 je předčasné s ohledem na nutné zohlednění hodnocení ze strany ŘO, výběrových řízení 

ze strany nositele projektu atd. Co se týče realizace projektů v rámci OP TAK, jsme otevřeni 

podpoře ITI i v nastávajícím programovém období, i přes nepříliš dobrou zkušenosti s ITI. V této 

souvislosti bude počáteční alokace uvolňována po menších částech.  Podpora ITI z OP TAK bude 

možná v rámci SC 1.1, pokud by byla podpora v jiných oblastech, tak pouze za předpokladu 

kombinovaných výzev.  

 ITI ÚChA – Zpoždění celé přípravy programového období vnímáme, např. v rámci jednání 

s žadateli ohledně přípravy záměrů pro MŠMT ČR jsme předesílali plánované vyhlašování výzev 

od roku 2023 a doporučovali jsme úpravy harmonogramů. Zároveň vnímáme avizovanou 

špatnou zkušenost MPO ČR s ITI, nicméně ITI ÚChA za tuto situaci nenese odpovědnost, 

protože jsme ve stávajícím období 2014+ neměli závazky vůči MPO ČR. 

 MPO ČR – Negativní zkušenost nebyla vztažena přímo k ITI ÚChA, jednalo se spíše o obecnou 

poznámku vztaženou k nástroji ITI, jejíž administrace je poměrně náročná a přidaná hodnota 

z našeho pohledu není tak velká. Záměry se zaměřením na vznik klastru by měly být 

v pokročilejší přípravě. Nejrozpracovanějším projektovým záměrem je z našeho pohledu 

Vodíkový klastr. V rámci OP TAK nebude možné podpořit vývojové záležitosti vodíku směřující 

k podpoře VHD, poněvadž je operační program zacílen na průmyslové využití vodíku a 

navazující aktivity. V rámci malých jaderných zdrojů se nejedná o aktivitu, kterou by se 

zabývalo MPO ČR. V rámci navazujících projektů na Chemický klastr nebude možné v rámci OP 

TAK podpořit aktivitu na zpracování komunálního odpadu, která spadá spíše do kompetencí 

MŽP ČR. Co se týká přeshraniční spolupráce, tak z našeho pohledu to není předmětem ITI. 

V případě projektů doplňujících integrovanosti je otázkou, zda bude možné z časového 

hlediska zajistit požadovanou kooperaci. 

 ITI ÚChA – Ze strany ITI ÚChA není cílem řešit projektové záměry, které budou na úrovni vize 

bez jakéhokoli reálného základu. Na druhou stranu, bavíme-li se o reálné implementaci 

projektů od roku 2024, myslíme si, že nositelům projektů to dává dostatečný prostor pro jejich 

přípravu. 

 MPO ČR – Z celkové alokace vyčleníme ve specifickém cíli 1.1 pro ITI 2 %, což je zhruba 1,6 až 

2 mld. Kč.  Jsme otevřeni k případnému online jednání vyvolaného ze strany nositele, kam 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/verejna-konzultace-k-navrhu-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-pro-obdobi-2021-_-2027--254592/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/verejna-konzultace-k-navrhu-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-pro-obdobi-2021-_-2027--254592/
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přizveme kolegy ze specifického cíle 1.1, aby bylo možné diskutovat nad konkrétními projekty. 

Dále zjistíme podrobné informace k vazbám na klastry.  

 

 RIS3 manažer – V této chvíli vidíme realisticky projektový záměr na Chemický klastr a Vodíkový 

klastr. Ostatní zmiňované klastry považujeme za záměr a ve velmi raném stádiu (bude nutné 

tlačit na nositele KHK ÚK k předložení bližších informací). 

 ITI ÚChA – Děkujeme za reakci. Zástupce KHK ÚK znovu oslovíme. Cílem není tvrdit MPO ČR, 

že disponujeme řadou připravených projektů a řešit do budoucna vzniklé projekty, ale řešit 

projekty s politickou i odbornou podporou, základní připraveností a významným dopadem do 

území.  

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

 

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