Zápis z 8. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje
1. 6. 2022 od 8:30
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. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+
4. Výzvy k předkládání strategických projektů
5. Diskuze a různé
Zápis jednání
1. Úvod
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
 Integrovaný nástroj pro rozvoj Ústecko-chomutovské aglomerace
 Rezervovaná alokace v operačních programech (IROP + OP Z)
 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.itiucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
 Vyhlášen Harmonogram výzev ITI: http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev

2. Informace z jednání s ŘO OP
OP Zaměstnanost+
 Od posledního jednání PS žádný posun – čekáme na stanovisko ŘO
 3. 5. 2022 – zasedání Národní stálé konference ČR
 Prezentace souhrnných požadavků všech aglomerací
 SC 1.1 – požadavky za 1,483 mld. Kč, alokace výzvy bude pouze 250 mil. Kč
 SC 2.1 – požadavky za 1,109 mld. Kč, alokace výzvy bude pouze 255 mil. Kč
IROP






Schválení OP ze strany EK v červnu/červenci 2022
Vyhlašování individuálních výzev ve třech kolech
 Do podzimu 2022 – vozidla, cyklodoprava, bezpečnost dopravy, MŠ, ZŠ, knihovny,
muzea
 Do zimy 2022 – telematika, soc. bydlení, terminály
 1. pol. 2023 – plnící a dobíjecí stanice, veřejná prostranství, cestovní ruch
Integrované výzvy následují po individuálních
Diskuze u aktivity MŠ ohledně koeficientů pro ORP u navyšování kapacit MŠ stále není
uzavřena (stále platí minimální koeficient na úrovni 4 – v ÚChA způsobilé ORP Most)
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Požadavek ze strany ŘO na sestavení 1. programového rámce (seznamu strategických
projektů) IROP na výši 100 % alokace na danou aktivitu
Finanční prostředky, které v rámci 1. programového rámce nebudou kryty projekty nelze využít
Prostředky následně ušetřené (nerealizace projektu, úspory v realizaci atd.) lze poté využít v
rámci aktualizace programových rámců
 Řešení na straně ITI – ŘV ITI může s ohledem např. na rostoucí ceny materiálů
přistoupit k poměrnému navýšení zbývající dotace EU mezi jednotlivé strategické
projekty, jež splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

3. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+
Aktuální stav
 25. 5. 2022 – ukončení procesu SEA vydáním Souhlasného stanoviska
 Finalizace, zapracování připomínek a závěrečná grafická úprava ISg ÚChA 2021+
 Projednávání v orgánech nositele ITI
 1. - 2. 6. – tematické pracovní skupiny
 3. 6. – ŘV ITI
 6. 6. – RM ÚnL
 20. 6. – ZM ÚnL
Struktura ISg ÚChA 2021+
 Popis území (vymezení, poloha, členění, historie)
 Analytická část (situační analýza, analýza stakeholderů, analýza problémů, rozvojových potřeb
a potenciálu ITI)
 Strategická část (strategický rámec, vazba na strategické dokumenty, integrované rysy
strategie, popis zapojení partnerů)
 Implementační část (řízení, monitoring, evaluace)
 Přílohy (SEA, přehled obcí v území, popis transparentnosti)
 Ke stažení na: http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty
 V rámci PS Lidské zdroje neproběhly žádné věcné změny integrovaných řešení
Členění strategického cíle Lidské zdroje na jednotlivá opatření je dostupné na: http://www.itiucha.cz/iti-2021-2027/podporovane-aktivity.
Návrh na usnesení
 Pracovní skupina Lidské zdroje
 Bere na vědomí strukturu strategického cíle Lidské zdroje v rámci Integrované
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027
 Doporučuje Řídicímu výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválit
Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období
2021-2027
Hlasování: hlasovalo 16 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
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4. Výzvy k předkládání strategických projektů
Východiska
 Pracovní skupina je poradní orgán ŘV ITI
 ŘV ITI schvaluje a vyhlašuje výzvy k předkládání strategických projektů do programových
rámců
 Výzvy k předkládání strategických projektů do programových rámců reflektují:
 Požadavky řídicích orgánů a aktuální nastavení operačních programů
 Nastavení ISg ÚChA 2021+
 Tlak na integrovanost a připravenost projektů
Přístup při přípravě výzev
 Maximální snaha o nastavení transparentního procesu hodnocení se zohledněním specifik
jednotlivých výzev
 Do kritérií přijatelnosti promítána pouze stěžejní kritéria ŘO, ostatní pouze formou upozornění
pro žadatele v rámci pole „Specifika výzvy“
 Respektování terminologie a formulací ŘO
 Výzvy v rámci Strategického cíle Lidské zdroje:
 Mateřské školy
 Základní školy
 Sociální bydlení
Drafty výše zmíněných výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců obdrželi
členové pracovní skupiny Lidské zdroje jako podkladový materiál pro jednání a bylo jim umožněno
jejich připomínkování.
5. Diskuze a různé
 Další postup
 Připomínkování draftů výzev (8. 6. 2022)
 Schválení ISg ÚChA 2021+
 Vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců
 Semináře pro žadatele k vyplnění formuláře
 Hodnocení projektů a sestavování seznamů projektů
 Schvalování návrh programových rámců (v ZM ÚnL dne 12. 9. 2022)
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