
 

 
 

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

Zápis z 7. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje 

27. 4. 2022 od 9:00 

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. Informace o kritériích IROP 
4. Harmonogram a implementace ITI 2021+ 
5. Diskuze a různé 

 

1. Úvod 

 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
 Integrovaný nástroj pro rozvoj Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Rezervovaná alokace v operačních programech (IROP + OP D) 

 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.iti-

ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty 

Národní plán obnovy 
 Podpora prevence digitální propasti (MŠMT ČR – již vyhlášena) 

 Nákup digitálních učebních pomůcek (MŠMT ČR – již vyhlášena) 

 Budování kapacit dětských skupin (MPSV ČR – již vyhlášena) 

 Podpora pobytových soc. služeb (MPSV ČR – přelom duben/květen 2022) 

 Výzvy MPSV ČR: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1 

 Výzvy MŠMT ČR: https://www.edu.cz/npo/ 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1
https://www.edu.cz/npo/
https://www.edu.cz/npo/
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 Rozdělení podpory sociálních služeb dle zdroje financování (IROP x NPO) 

 

2. Informace z jednání s ŘO OP 
 

IROP 

 Schválení OP ze strany EK v květnu/červnu 2022 

 1. 4. 2022 – Vydání obecných pravidel pro žadatele a příjemce 

 Aktuální pracovní návrh členění alokace pro ÚChA v lidských zdrojích: 

 

 

 

 

 

 V rámci navyšování kapacit MŠ nadále řešeny koeficienty 

 Podpora ORP v individuálních výzvách na úrovni 6 a výše 

 Podpora ORP v integrovaných výzvách původně na úrovni 4 a výše 

 30. 3. 2022 dopis MŠMT ČR -> IROP (na úrovni ministrů) 

 Tvrdý rozpor výjimky pro ITI 

 Nyní čekání na reakci ze strany IROP  

 

 

 

 

 

ORP SKÓRE

Děčín 1

Chomutov 3

Kadaň 1

Litoměřice 1

Litvínov 3

Louny 3

Lovosice 1

Most 4

Teplice 3

Ústí nad Labem 2

Žatec 2

Demografická predikce pro oblast 

kapacit mateřských škol 

zřizovaných obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí v 

jednotlivých ORP

http://www.iti-ucha.cz/
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OP Zaměstnanost+ 

 Specifické zapojení OP Z+ mimo oficiální rámec ITI 

 V ÚChA dlouhodobá práce na vydefinování reálného integrovaného řešení na partnerském 

principu 

 Podrobně řešeno v rámci 6. jednání pracovní skupiny (23. 2. 2022) a ŘV ITI (25. 2. 2022) 

 Následné projednání v PS formou per rollam (24. – 30. 3. 2022) a prezenčně na ŘV ITI (30. 3. 

2022) 

 31. 3. 2022 – předložení záměrů v souladu s integrovaným řešením a metodickým přístupem 

na MPSV ČR 

 Integrované řešení pro sociální oblast 

 

3. Informace o kritériích IROP 
 
Kritéria přijatelnosti IROP 

 IROP nebude provádět v období 2021-2027 věcné hodnocení  

 Ve většině případů využity zkušenosti z období 2014-2020 

 Stále se jedná o pracovní návrh! 

 Představení pouze hlavních změn oproti prezentovaným kritériím z 5. jednání (12/2021): 

Kritéria IROP – školství 

 U navyšování kapacit MŠ zachováno minimální navýšení o 20 míst 

 Odstraněno kritérium „Předmětem realizace projektu nejsou investice do učeben a prostor, 

které jsou v době podání žádosti o podporu ve fázi udržitelnosti (nebo před jejím zahájením) 

projektu podpořeného prostřednictvím IROP 2014-2020“ 

http://www.iti-ucha.cz/
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 V rámci polytechnické oblasti vzdělávání je způsobilá výtvarná výchova (aktivita odborné 

učebny) 

Kritéria IROP – soc. bydlení 

 Úprava kritéria zaměřeného na historii NNO, aktuální návrh: 

 

 Řešena rovněž dekoncentrace (počet bytů na jeden vchod) 

 Diskutován návrh na ponížení původních 12 bytů na 8 bytů + 20 % podíl z celkového 

počtu bytů v objektu nebo vchodu se samostatným číslem popisným  

Diskuze 

 SM Chomutov – Je souhlasné stanovisko obce jedinou celorepublikovou podmínkou pro získání 

dotace v oblasti sociálního bydlení nebo se plánuje zpřísnění? 

 ITI ÚChA – Z pohledu způsobilosti žadatelů je souhlasné stanovisko jedním z omezení, dalším 

je návaznost na zrealizované projekty, nicméně diskuze v oblasti sociálního bydlení je i nadále 

otevřena. 

 

 ÚK: OSV – Z naší strany bylo kritérium řešící historii žadatele připomínkováno ve smyslu 

požadavku, aby se jednalo rovněž o úspěšného realizátora projektu sociálních služeb. Zároveň 

není jasně vysvětlen termín „úspěšně realizoval“. 

 ITI ÚChA – S připomínkami souhlasíme, přičemž je prvotní znění tohoto kritéria zohledňovalo. 

Nynější znění je z našeho pohledu příliš rozvolňující. Na druhou stranu je snaha 

neznevýhodňovat kvalitní organizace, které se poskytováním sociálních služeb nezabývají a 

chtějí rozšiřovat pouze infrastrukturu sociálního bydlení. Zároveň je potřeba vnímat odlišnou 

situaci neziskového sektoru v jednotlivých regionech ČR. Vypořádání připomínek ze strany ŘO 

jsme zatím neobdrželi. 

 ÚK: OSV – Prostřednictvím ITI bude tedy možné podpořit buďto obce nebo neziskové 

organizace, které již realizovaly projekty zaměřené na sociální bydlení? 

 ITI ÚChA – V rámci ITI jsou způsobilými žadateli pouze obce. V rámci individuálních výzev to 

pravděpodobně budou obce a neziskové organizace, které realizovaly projekt zaměřený na 

sociální bydlení, nicméně se v tuto chvíli nejedná o závěrečné stanovisko a celkové nastavení 

podmínek je stále předmětem diskuze. Dalším diskutovaným tématem je co lze povolit 

s ohledem na vyloučení podpory sociálního bydlení v sociálně vyloučených lokalitách v rámci 

programového období 2014-2020. 

 ÚK: OSV – Na vyloučení podpory sociálního bydlení v sociálně vyloučených lokalitách jsme 

upozorňovali. Nevnímáme nutnost sociální bydlení omezovat např. na sídlištích, kde žije jak 

majoritní, tak minoritní skupina obyvatel, byť respektujeme určitý segregační prostor.  

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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4. Harmonogram a implementace ITI 2021+ 

Příprava integrované strategie ÚChA 2021+ 

 Integrovaná strategie ÚChA 2021+ v předfinální podobě zveřejněna na http://www.iti-

ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty 

 Připomínky, komentáře, revize (zejm. aktuální podoby integrovaných řešení) možné zasílat do 

16. 5. 2022 

 Následné uzavření, zapracování, projednání finální verze na PS a ŘV ITI 

 Pro schvalování Integrované strategie ÚChA 2021+ je klíčové ukončení procesu SEA 

 Závěr zjišťovacího řízení – plný proces SEA 

 20. 6. 2022 – schvalování koncepční části Integrované strategie ÚChA 2021+ v ZM ÚnL 

Aktuální orientační harmonogram – koncepční část 

Akční plán a programové rámce 

 Akční plán – druhá část Integrované strategie navazující na koncepční část, obsahuje několik 

programových rámců, přičemž pro každý OP bude vytvořen jeden programový rámec 

 Programový rámec = seznam strategických projektů s rezervovanou alokací v ITI 

 Výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců jsou vázány na: 

 Schválení koncepční části ISg ÚChA 2021+ 

 Schválení OP ze strany EK 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
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 Orientační schéma procesních kroků 

 

Aktuální orientační harmonogram – programové rámce 

Kritéria ITI ÚChA 

 Principy stále stejné – jednoznačnost, srozumitelnost, nulová subjektivita 

 Nebudou používána plošně veškerá kritéria, ale dojde k výběru specificky pro každou 

výzvu/aktivitu 

 Obecná kritéria 

 První draft představován na 5. jednání PS 

 Zaslána členům PS k připomínkování v rámci zápisu a zveřejněna na webu ITI ÚChA 

(http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty) 

 Specifická kritéria 

 Zohledňování specifik v rámci jednotlivých aktivit 

 Vychází z podmínek ŘO či nastavení ISg ÚChA 2021+ 

 Některá kritéria převzatá z IROPu ještě mohou být zcela vypuštěna 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
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 Soubor uvažovaných specifických kritérií je Přílohou č. 1 tohoto zápisu 

 

5. Diskuze a různé 

 Další postup 

 Finalizace koncepční části ISg ÚChA 2021+ 

 Příprava interních postupů pro implementaci ITI 2021+ 

 Aktualizace harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do programových 

rámců (zveřejněn na: http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev) 

 Příprava draftů výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců 

 IROP Tour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev
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Prezenční listina 

 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Příloha č. 1: Uvažovaná specifická kritéria ITI ÚChA pro PS Lidské zdroje (k 27. 4. 2022) 

Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – mateřské školy 

 Mateřské školy – kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – základní školy 

 Základní školy – kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Základní školy – návrh kritéria věcného hodnocení 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Návrh vybraných specifických kritérií ITI ÚChA – sociální bydlení 

 Sociální bydlení – kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) 

 

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