
 

 
 

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

Zápis z 3. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje 

8. 3. 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. Příklady dobré praxe 
4. Řešení specifických problémů 

 
Zápis jednání 

1. Úvod 

 

Aktuální informace z národní úrovně 
 Představení schématu MMR ČR k Evropským fondům, operačním programům a tématům 

v rámci cíle politiky 4 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Jednání s MPSV ČR (1. 3. 2021) 

 Postoj stejný – OP Z+ mimo ITI s alokací pro subjekty z aglomerací 

 Významný posun v implementaci (rezervována alokace pro jednotlivé aglomerace, 

možná diskuze o mechanismu, jak podpořit konkrétní projekty v souladu s ISg ÚChA) 

 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) 

 7. 12. 2020 – bilaterální jednání s IROP 

 15. 12. 2020 – jednání části PS Lidské zdroje ke kapacitám v MŠ a ZŠ 

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

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 

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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 V rámci PS Lidské zdroje nebyla prioritizace řešena s ohledem na pokračování diskuzí 

řešící projektové záměry   

 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. Příklady dobré praxe 

Statutární město Chomutov 
 Prezentace příkladů dobré praxe v projektech sociálního bydlení a prostupného zaměstnávání 

v SM Chomutov a SM Děčín 
 Prostupné zaměstnávání zacíleno na věkovou skupinu obyvatel 50-64 let. Uchazeči zaměstnáni 

u organizační složky města s následnou pracovní smlouvou u města či jeho organizací nebo 
uplatnění na volném trhu práce 

 Sociální bydlení – komplexní projekt s pozitivními dopady do území, vyvíjena vysoká iniciativa 
ze strany města, k propagaci a zefektivnění výkupu bytů ve městě byly vytvořeny webové 
stránky (www.vykupbytuchomutov.cz) 

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

Diskuze 

 SM Děčín – Před podáním žádosti o dotaci si město zpracovalo průzkum, v rámci kterého 
kontaktovalo úřad práce a zjistilo, že pro projekt je vhodná cílová skupina osob s věkem 50+. 
Projekt byl nastaven tak, aby se projekty města a úřadu práce nepřekrývaly. V rámci přípravy 
projektu na prostupné zaměstnávání pro ITI ÚChA 2021+ bychom postupovali obdobným 
způsobem. 

 MPSV ČR – V rámci nového období 2021+ uvítáme, když bude u projektů na prostupné 

zaměstnání kladen větší důraz na zprostředkování zaměstnání dalším zaměstnavatelům. Cílem 

prostupného zaměstnávání je uplatnění na volném trhu práce a zvýšení kvalifikace, proto 

uvítáme náročnější typy rekvalifikačních kurzů. 

 SM Chomutov – V období, kdy byl podáván projekt v Chomutově, byla vysoká zaměstnanost a 

nahlášených nezaměstnaných na úřadě práce byl nízký. V současné chvíli je situace odlišná a 

pro budoucí projekty bude možné připravit i náročnější rekvalifikační kurzy.  

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.vykupbytuchomutov.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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4. Řešení specifických problémů 

Sociální oblast z pohledu ITI ÚChA 
 IROP 

 Sociální oblast pouze pro obce v případě koncepčního přístupu více žadatelů 

 Sociální služby pouze v případě, že jsou součástí místního integrovaného řešení 
 OP Z + 

 Primárně podpora zaměstnanosti (Pakt zaměstnanosti ÚK, města a obce) 

 Navazující projekty v sociálním začleňování 
 

 Integrované řešení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 

 

Mateřské školy 
 V rámci bilaterálního jednání MMR ČR rozporovalo téma kapacit MŠ v ÚChA dle dat MŠMT ČR 

 Po jednání s IROP schůzka některých členů PS LZ k dalšímu postupu při řešení otázky kapacit 

MŠ a ZŠ 

 Snaha ověřit relevantnost tématu kapacit MŠ  

 Pozitivní komunikace s MŠMT ČR (navyšování kapacit MŠ v Ústeckém kraji priorita) 

 Ověření absorpční kapacity ve spolupráci s MAP 

 Cílem vytipování několika konkrétních projektů s pokročilou připraveností (v rámci IROP není 

možné řešit síťovým projektem, tzn. soutěžní aglomerační výzvou) 

 Na jednání zobrazeny projektové záměry z MAP (pouze pro ÚChA) na rozšíření kapacit MŠ – 

nutné ověřit relevantnost dat 

 
Základní školy 

 Navyšování kapacit ZŠ není součástí IROP 2021+ 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Hledání alternativního způsobu podpory (2 návrhy) 

 Podpora významných komplexních projektů řešících více aktivit najednou 

 Podpora „vnitřních síťových projektů“ v rámci velkých měst, tzn. 1 město zrealizuje 

např. 1 aktivitu v několika školách 

 Na jednání zobrazeny projektové záměry z MAP (pouze pro ÚChA)  

 Projekty nad 10 mil. Kč 

 Výrazně vyšší absorpční kapacita v porovnání s MŠ 

 Nízká projektová připravenost – nutnost ověřit relevantnost dat 

 

Diskuze  

 SM Ústí nad Labem – U projektu Mateřské školy v Ústí nad Labem v ul. Škroupova neprobíhá 

žádná projektová příprava. Naopak projekt Mateřské školy Na Spálence se již realizuje.  

 Litoměřice – Projekt Masarykova ZŠ Litoměřice se již realizuje. 

 SM Ústí nad Labem – V rámci projektu ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP není hotová žádná 

projektová příprava. U projektu ZŠ Ústí nad Labem Neštěmická je zpracována studie. 

 ITI ÚChA – Podobné ověření je nutné u všech projektů. Bude vyvoláno separátní jednání 

s koordinátory MAP.  

 

 SM Teplice – V rámci města máme ideu síťového projektu na zvýšení hygienického standartu 

pro většinu MŠ či řešení bezbariérovosti. Bude možné v rámci ITI tyto projekty podpořit?  

 ITI ÚChA – V tuto chvíli jsou v IROP podporované aktivity spojené s navyšováním kapacit MŠ, 

kdy jedna z nich je vázaná na zvýšení hygienických standardů, nicméně na bilaterálním jednání 

s IROP jsme byli upozorněni, že v rámci Ústeckého kraje tímto problémem nedisponuje žádná 

škola. Dále upozorňujeme, že v rámci  IROP je nutné se zabývat konkrétními projekty, tudíž 

zřejmě nebude dostačující uvést v akčním plánu pouze žadatele bez bližších informací (seznam 

konkrétních škol). V tomto případě bude nutná konzultace s IROP. 

 SM Teplice – Bylo by tedy možné, že náplní projektu města by byly jednotlivé projekty 

připravené ze strany škol? 

 ITI ÚChA – V případě tohoto přístupu bude klíčová koordinační role měst, aby koordinovala 

projektovou přípravu, soulad aktivit, harmonogram prací atd. Očekáváme, že by se jednalo o 

jednu žádost o dotaci, kde žadatelem by bylo město. 

 

 Ústecký kraj – V Ústeckém kraji máme nejmenší účast dětí na předškolním vzdělávání a 

zároveň máme nejvíce sociálně vyloučených lokalit. Snahou by mělo být, mít co nejvíce dětí v 

co nejnižším věku v předškolním vzdělávání, tzn. nejednalo by se tedy pouze o poslední 

povinný rok. Pro nastávající programové období je avizováno, že účast na předškolním 

vzdělávání bude podporována ze strany státu ve formě proplacení stravného, školného atd. 

Jsou obavy, že kraj a zřizovatelé škol nejsou na tuto situaci připraveni s ohledem na to, že 

problém v rámci našeho kraje je dost specifický. V rámci jednání PS LZ se tedy bavíme o 

prostém navýšení kapacit MŠ, které ale nebude mít požadovaný efekt s ohledem na cílovou 

skupinu. 

http://www.iti-ucha.cz/
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 ITI ÚChA – Bereme na vědomí, že je nutné finální seznam projektů zhodnotit, zda přispívají 

k řešení problému popsaného výše. 

 

 ITI ÚChA – Ukázkou tzv. „vnitřního síťového projektu“ je řešení škol na území SM Chomutov, 

který investoval do zázemí 7 škol v rámci IROP ve stávajícím programovém období. 

 SM Chomutov – Jednalo se o 10 podpořených ZŠ (9 běžných ZŠ, 1 ZŠ řešila modernizaci učebny 

jazyků, přírodních věd a bezbariérovost). Celkový rozpočet projektu byl zhruba 100 mil. Kč.  

 

 SM Ústí nad Labem – Je možné podpořit projekty, které byly v plánu realizovat v rámci výzvy 

č. 92 Infrastruktura ZŠ pro uhelné regiony, ale neuspěly? Ze 7 projektů uspěly pouze 2. Některé 

z nepodpořených škol mají zpracovány podklady k modernizaci učeben.  

 ITI ÚChA – Bylo by ideální, pokud nám zašlete seznam konkrétních aktivit či projektů 

jednotlivých škol, abychom je mohli porovnat s podporovanými aktivitami v IROP. Obecně 

budou v rámci ITI podporovány především takové projekty, které mají klíčový vliv na rozvoj 

kompetencí žáků (např. odborné učebny). 

 SM Ústí nad Labem – V rámci našeho města se jedná např. o jazykové a přírodovědné učebny. 

Seznam zmiňovaných projektů zašleme na zástupce odd. řízení ITI.  

  

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

 

 

 

 

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