Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje
6. 8. 2021 od 10:30
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. Aktuální informace k implementaci ITI
4. Hodnotící kritéria
Zápis jednání
1. Úvod
IROP – Mateřské školy
 Snaha ověřit relevantnost tématu kapacit MŠ na základě diskuze na PS
 pozitivní komunikace se zástupci MŠMT ČR (navyšování kapacit MŠ v ÚK prioritou)
 ověření absorpční kapacity ve spolupráci s MAP
 pravděpodobně určité omezení v rámci ORP ze strany IROP => zatím nespecifikováno
 Cílem stále vytipování několika konkrétních projektů s pokročilou připraveností
 v rámci IROP není možné řešit síťovým projektem (soutěžní aglomerační výzvou)
 Projekty/projektové záměry na kapacity MŠ
 Výstavba MŠ Verdunská (SM Teplice)
 Výstavba nové budovy a demolice stávající budovy MŠ Modrá (Jílové)
 Zkvalitnění výuky KZŠ Nativity výstavbou paralelních tříd a odborných učeben včetně
vybavení a zajištění bezbariérovosti (Křesťanská základní škola Nativity, š.p.o.)
 Mateřská škola Chuderov (Chuderov)
 Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26 (SM Ústí nad Labem)
IROP – Základní školy
 Bezbariérovost – v IROP v rámci stavebních úprav objektu zřejmě způsobilá aktivita
 MŠMT – nesouhlasí s vyčleněnou alokací na aktivitu ZŠ pro všechna ITI
 3 varianty řešení
 aktuálně vyčleněná alokace + zamezení ostatním nositelům z území ITI žádat
v individuálních výzvách
 stanovení alokace dle stanoveného indexu (např. počet žáků v daném území)
+ zamezení ostatním nositelům z území ITI žádat v individuálních výzvách
 snížení vyčleněné alokace + definování stěžejních strategických projektů +
ostatní žadatelé v území ITI budou moci žádat v individuálních výzvách
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Doplňkové aktivity v rámci IROP – není možné předložit samostatný projekt, ale bude řešeno
v režimu vedlejších výdajů (finanční limity nejsou zatím stanoveny)
 týká se poradenských pracovišť, zázemí pro pracovníky škol a zázemí pro komunitní
aktivity při ZŠ
Dva přístupy k podpoře
 podpora komplexních projektů řešící více aktivit v rámci jednoho projektu
 Zlepšení infrastruktury pro základní vzdělání v ZŠ Dubí 1 (Dubí)
 Základní škola Hrob (Hrob)
 Základní škola Trmice, Tyršova 482 (Trmice)
 Základní škola Osek (Osek)
 Základní škola a Mateřská škola Povrly (Povrly)
 Základní škola a Mateřská škola Libouchec (Libouchec)
 Základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2 (SM Ústí nad Labem)
 Základní škola Novosedlice (SM Ústí nad Labem)
 Základní škola a Mateřská škola Jurta (ZŠ a MŠ Jurta, š.p.o.)
 podpora integrovaných řešení komplexní infrastruktury ZŠ v území
 Infrastruktura ZŠ – Bílina
 Infrastruktura ZŠ – Kadaň
 Infrastruktura ZŠ – Děčín
 Infrastruktura ZŠ – Most
 Infrastruktura ZŠ – Ústí nad Labem

Sociální oblast
 IROP


 OP Z+





soc. bydlení pouze pro obce v případě koncepčního přístupu
soc. služby v případě, že jsou součástí místního integrovaného řešení
primárně podpora zaměstnanosti
navazující projekty k eliminaci zadluženosti
uskutečněno bilaterální jednání/konzultace

Integrované řešení pro sociální oblast
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2. Pokrok v přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
Struktura integrované strategie
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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



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
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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

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
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Obecná kritéria přijatelnosti
Specifická kritéria přijatelnosti
Obecná kritéria věcného hodnocení
Specifická kritéria věcného hodnocení

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 Ústeckochomutovské 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 a bude se přizpůsobovat jednotlivým typům aktivit
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
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Prezenční listina
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