Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
24. 6. 2021 od 13:00
Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost kanceláře tajemníka, MmÚ
Účast: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI
2. Aktuální informace k období 2014-2020
3. Změny v integrovaných projektech
4. Operační manuál ITI ÚChA
5. Aktuální informace k období 2021-2027
6. Struktura návrhové části ISg ÚChA 2021+
7. Různé
Zápis jednání
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
2. Aktuální informace k období 2014-2020
Aktuální čerpání v prioritní oblasti 1 Doprava (v mil. Kč)
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Aktuální čerpání v prioritní oblasti 2 Krajina a životní prostředí (v mil. Kč)

Aktuální čerpání v prioritní oblasti 3 Udržitelná ekonomika (v mil. Kč)

Aktuální čerpání v prioritní oblasti 4 Sociální soudržnost (v mil. Kč)
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Změna ISg ÚChA č. 9
 Reakce na problémy v přípravné fázi u dvou projektů
 Nutnost přípravy a vyhlášení dvou výzev do 30. 6. 2021 dle pravidel IROP
o 9. 6. 2021 – projednání per rollam v ŘV ITI
o 15. 6. 2021 – projednání v RM Ústí nad Labem
o 16. 6. 2021 – předložení Žádosti o změnu do MS2014+
o 18. 6. 2021 – ukončení posuzování Žádosti o změnu ze strany MMR-ORP
o 21. 6. 2021 – schválení Žádosti o změnu ze strany MMR-IROP
o 24. 6. 2021 – projednání návrhu výzev na ŘV ITI
o 28. 6. 2021 – vyhlášení výzev č. 53 a 54 (v případě schválení ze strany ŘV ITI)
Výzva nositele ITI ÚChA č. 53
 Název: Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy
sociálních služeb VI.
 Výzva ŘO: 60. výzva IROP
 Alokace: 19 000 000 Kč (EU)
 Min. CZV projektu: Bez omezení
 Max. CZV projektu: Bez omezení
 Oprávnění žadatelé: Obce
 Podporované aktivity: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (azylové domy,
domy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení)
 Termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Výzva nositele ITI ÚChA č. 54
 Název: Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro
přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.
 Výzva ŘO: 60. výzva IROP
 Alokace: 29 998 238,97 Kč (EU)
 Min. CZV projektu: Bez omezení
 Max. CZV projektu: Bez omezení
 Oprávnění žadatelé: Obce, NNO, církve, církevní organizace
 Podporované aktivity: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (sociální poradny,
sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace)
 Termín ukončení realizace projektu: 30. 9. 2022
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Harmonogram výzev

Navrhované usnesení
 ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí aktuální stav realizace nástroje ITI v programovém období 2014-2020
- schvaluje:
1) Znění a vyhlášení výzvy nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
a) č. 53 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné
nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.
b) č. 54 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na
zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění
znevýhodněných osob IV.
2) Aktualizovaný harmonogram výzev ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
v předloženém znění
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vyhlášení výzev nositele ITI
ÚChA č. 53 a 54 ve stanoveném termínu a jejich zveřejnění na stránkách www.itiucha.cz a na úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje
T: 28. 6. 2021
Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
3. Změny v integrovaných projektech
Informace o vyjádření manažera ITI
 Stanovisko ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený ŘO
 Dle Operačního manuálu ITI ÚChA možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či
formálních změn
o ŽoZ č. 77 – Educhem
o ŽoŽ č. 78 – Jurta
o ŽoZ č. 79 – Educhem
o ŽoZ č. 83 – Bílina
o ŽoZ č. 85 – UJEP
o ŽoZ č. 87 – UJEP
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o ŽoZ č. 88 – UJEP
Naprostá většina předkládaných žádostí o změnu řešila navýšení hodnot monitorovacích
indikátorů
V rámci ŘV ITI není předkládána žádná další žádost o změnu v projektu

Žádost o změnu v projektovém záměru
 Postup stanoven v Operačním manuálu ITI ÚChA pro případy, že mezi vydáním stanoviska ŘV
ITI a podáním žádosti o podporu dojde k zásadní změně
o Žádost by v takovém případě neuspěla s ohledem na hodnotící kritérium posuzující
soulad projektového záměru s žádostí o podporu
 18. 6. 2021 předložena Žádost o změnu projektového záměru předkladatele SM Chomutov
o Projekt: Výkup sociálních bytů v Chomutově II.
o Výzva nositele ITI ÚChA: č. 51 Podpora vzniku sociálního bydlení VII.
o Datum projednání původního projektového záměru na ŘV ITI: 7. 5. 2021
o Předmět změny: Snížení počtu pořízených bytů ze 7 na 5 a s tím související ponížení
nákladů z 6,6 mil. Kč (CZV) na 4,011 mil. Kč (CZV)
o Odůvodnění změny: Z původních 7 prodejců odstoupili 2 prodejci vzhledem k prodeji
bytových jednotek na volném trhu
Navrhované usnesení

ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí vyjádření manažera ITI ke změnám v projektech
- schvaluje žádost o změnu projektového záměru „Výkup sociálních bytů v Chomutově
II.“ předkladatele SM Chomutov v předloženém znění
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání aktualizovaného
stanoviska Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace dle předložené
žádosti o změnu projektového záměru „Výkup sociálních bytů v Chomutově II.“
T: 30. 6. 2021
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem (1 člen či zástupce člena ŘV ITI ÚChA se zdržel
hlasování kvůli potenciálnímu střetu zájmu – v souhlasu se Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA,
bodem 3.6, se do potřebné většiny tito členové a zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

4. Operační manuál ITI ÚChA
Operační manuál ITI ÚChA
 Interní metodický dokument
 Popisuje veškeré procesy a dílčí činnosti vč. odpovědnosti
 Poslední aktualizace 25. 6. 2019 na základě Mid-term evaluace
o Zohlednění aktuálního stavu a získaných zkušeností
o Soulad s veškerou nadřazenou dokumentací
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o Jednoznačnost postupů a odstranění některých bariér
o Lepší přehlednost a srozumitelnost
Hlavní úpravy v rámci aktualizace
 Přidání pracovní pozice referenta v rámci odd. řízení ITI
 Přidání postupu k vydávání záznamu k výzvě (vzor – nová příloha č. 12)
 Upřesnění možnosti online jednání ŘV ITI a pracovních skupin
 Aktualizace kompetencí ŘV ITI a odd. řízení ITI (vazba na programové období 2021-2027)
 Aktualizace oprávněných výdajů v rámci projektu na administraci z OP TP dle nadřazené
dokumentace
 Doplnění a upřesnění postupu zpracování analýz rizik dle textu v ISg ÚChA
 Aktualizace kapitoly komunikace s veřejnosti v souvislosti se zpracovaným Manuálem vizuální
identity ITI
 Aktualizace postupů při podávání stížností v souladu se směrnicí RM
 Přeskupení textu u kapitoly k vyhlašování a uzavírání výzev nositele ITI
 Doplnění kapitoly ke změnám výzev nositele ITI
 Doplnění kapitoly ke změnám v projektech dle nadřazené dokumentace
 Doplnění kapitoly k řízení archivace dokumentů
 Formální úpravy (zohlednění organizační změny MmÚ, korekce terminologie, zkratek atd.)
Navrhované usnesení
 ŘV ITI ÚChA
- schvaluje Operační manuál ITI ÚChA v aktualizované podobě, konkrétně ve verzi 2.5,
v předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

5. Aktuální informace k období 2021-2027
Aktuální informace z evropské a národní úrovně
 Schváleny alokace jednotlivých operačních programů (březen)
 Mezirezortní řízení u Dohody o partnerství (dále jen DoP) a u většiny operačních programů
(duben – květen)
 Na EK zaslána aktualizace DoP i operačních programů (červen)
 Proces SEA u DoP a u operačních programů (červen – červenec)
 Schvalování DoP a operačních programů na vládě ČR (srpen – září)
 Formální vyjednávání a schválení ze strany EK (od září)
o DoP – 4 měsíce
o Operační programy – 5 měsíců
 První výzvy nejdříve v 1.Q roku 2022
Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)
 Alokace 15,8 mld. Kč pro Ústecký kraj
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Implementace (strategické projekty, tematické výzvy, grantová schémata)
31. 3. – 30. 4. 2021 – Výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů
49 přihlášených projektů na 135 mld. Kč
30. 6. 2021 – RKS ÚK schválí návrh z území na podporu strategických projektů pro zařazení do
Plánu spravedlivé územní transformace
Podrobnější informace k naleznutí na: https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci

Národní plán obnovy (NPO)
 17. 5. 2021 schválen na vládě ČR a začátkem června zaslán na EK
 Komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava – 24,000 mld. Kč
o V rámci této komponenty se již nepočítá s tématem modernizace drážní infrastruktury
 Komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží – 3,332 mld. Kč
 Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic – 2,471 mld. Kč
 Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru – 7,390 mld. Kč
 Podrobnější informace k naleznutí na: https://www.planobnovycr.cz/
Modernizační fond
 Celkem 9 různých programů podpory
 Aktuálně vypsány 4 výzvy:
o RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
o RES+ č. 2/2021 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
o Výzva HEAT č. 1/2021 - Malé projekty
o Výzva HEAT č. 2/2021 - Velké projekty
 Předkladateli mohou být nyní pouze účastníci „předvýzev“, které byly vyhlášeny na přelomu
let 2020/2021
 Další stejně zacílené výzvy budou vyhlašovány i příští rok
 Podrobnější informace k naleznutí na: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacnifond/
Aktuální informace k IROP2
 Proběhlo úvodní kolo jednání s aglomeracemi o absorpční kapacitě v jednotlivých aktivitách
Aktuální informace k OPD3
 Zatím není shoda nad klíčem ohledně rozdělení alokace
 Silná role Prahy (připravené projekty na nové tratě)
 Velká diskuze ohledně modernizací tratí (kvantifikace, umožnění realizace v prvních výzvách)
 Potenciál pro významné navýšení alokace v rámci připomínek EK k OPD3
o Riziko včasného nezazávazkování finančních prostředků do určitého data – v takovém
případě bude alokace na infrastrukturu drážní dopravy převedena na příměstské
železniční tratě
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Aktuální informace k OP ŽP
 Zatím neumožněno bilaterální jednání
 MŽP ČR preferuje 1-2 projekty za aglomerace ve vysokém stupni připravenosti
Aktuální informace k OP JAK
 Po jednání primátorů s MŠMT ČR pravděpodobně dojde k navýšení alokace pro ITI na úroveň
alokace v období 2014-2020
Aktuální informace k OPZ+
 Uskutečněno bilaterální jednání i setkání aglomerací s MPSV ČR k implementaci
 Prezentovaný integrovaný přístup v ÚChA splnil očekávání MPSV ČR
 Alokace bude vyčleněna dle předložených záměrů (max. 2 % OP pro všechna ITI)
 MPSV ČR vyhlásí dvě výzvy – každé bude předcházet „předvýzva“ na posouzení projektových
záměrů (soulad s ISg a s pravidly OP Z+)
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Struktura ISg dle MP INRAP

MP INRAP
 MMR-ORP představilo první verzi metodického dokumentu k integrovaným nástrojům v
období 2021-2027 MP INRAP (Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a
regionálních akčních plánů)
 V rámci připomínkovacího procesu přes 400 připomínek
 Pro ITI klíčová podmínka vyhlášení oficiální výzvy pro příjem projektových záměrů pro zařazení
do programových rámců (seznamy projektů pro jednotlivé OP)
o Nutné tímto způsobem „posvětit“ dosavadní sběr projektových záměrů
 Podklady pro přípravu výzev:
o Koncepční část ISg ÚChA
o Podmínky OP
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o Dosavadní databáze projektových záměrů
Výzvy pro předkládání záměrů pro zařazení do programových rámců jsou vázány na schvalovací
proces OP (výzvy nejdříve na podzim)
Výzvy budou obsahovat kritéria, klíčové zejména u oblastí s vysokým převisem poptávky
o Kritéria přijatelnosti (soulad s koncepční částí, s podmínkami OP atd.)
o Hodnotící kritéria (připravenost projektu, efektivita, velikost projektu atd.)
Kritéria budou projednávána na pracovních skupinách a schvalována v ŘV ITI

Diskuze
 SM Teplice – Nedojde výše zmíněným procesem ke zpoždění schvalovacího procesu ISg ÚChA?
 ITI ÚChA – Ke zpožďování schvalování ISg ÚChA by docházet nemělo, konkrétně její koncepční
části, nicméně se může stát, že bude zpožděn proces schvalování akčního plánu, což z naší
strany nepovažujeme za vážný problém. Problémem je především absence jistoty žadatelů
ohledně podpory z ITI kvůli následnému investování vlastních finančních prostředků do
projektové přípravy.
 SM Teplice – Při přípravě na nové programové období byl kladen důraz na projektovou
připravenost na realizaci od roku 2021, nicméně kvůli zpožďující se přípravě programového
období 2021+ jsou některé naše projekty, které byly plánované na rok 2021, již realizovány.
 ITI ÚChA – Bohužel, tento problém registrujeme u více žadatelů. Chápeme Vaši situaci a jsme
si jí plně vědomi, nicméně není v našich silách to jakkoli změnit. Za způsobilé výdaje budou
uznávány výdaje od 1. 1. 2021, nicméně projekt nesmí být ukončen k datu podání žádosti o
podporu.

6. Struktura návrhové části ISg ÚChA 2021+
 V rámci ITI je stanoveno 5 strategických cílů, které jsou následně děleny do dílčích specifických
cílů.
Strategický cíl 1: Lidské zdroje
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Strategický cíl 2: Ekonomika

Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura

Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor
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Strategický cíl 5: Kultura a cestovní ruch

Diskuze
 ITI ÚChA – V současnosti se snažíme o finalizaci sběru projektů základních a mateřských škol,
které budou v nastávajícím programovém období podporovány. Aktuální sběr projektů je
intenzivně konzultován s MAPy. Při podpoře projektu ze strany zřizovatele ZŠ a MŠ je stále
možné zahrnout do souhrnné databáze i další projekty vzhledem k registrované nízké
absorpční kapacitě.
 SM Děčín – Jakou prioritu by tyto projekty ze stran zřizovatelů měly mít? Nebo je myšlena spíše
obecná podpora projektu ze strany zřizovatele?
 ITI ÚChA – V tomto případě je myšlena obecná podpora projektu, tedy reálný zájem o jeho
realizaci. Samozřejmě v tuto chvíli není možné vyžadovat 100% garanci následné realizace
projektu.
 SM Děčín – V současnosti registrujeme komplexní projekt zahrnující zhruba 6 ZŠ, o
podrobnostech vás budeme informovat.



SM Most – Bude v rámci IROP2 podporováno i navyšování kapacit ZŠ?
ITI ÚChA – Dle stávajícího operačního programu bude podporováno pouze navyšování kapacit
MŠ, ale pravděpodobně se nebude jednat o plošnou podporu prostého navyšování kapacit, ale
dle dat MŠMT ČR budou vytipovány jednotlivé ORP potýkající se s nedostatečnými kapacitami.



SM Teplice – Evidujeme projektový záměr, který řeší navýšení kapacity MŠ, nicméně jsme mu
nedávali žádnou prioritu a zasílali jsme Vám ho na vědomí. Nicméně projekt má podporu od
vedení města. Je tento projekt zahrnut v souhrnné databázi projektů?
ITI ÚChA – Se zmíněným projektem pracujeme a v souhrnné databázi je zahrnut.
SM Teplice – Při možné formě podpory ZŠ byl na jednání zmiňován síťový projekt, o jakou
formu podpory se jedná?
ITI ÚChA – Stanovujeme dva možné přístupy podpory ZŠ. Tím prvním je již zmiňovaný „vnitřní
síťový projekt“, kdy je žadatelem obec, která řeší na více svých školách dílčí aktivity. Druhým
přístupem je podpora jednoho komplexního projektu na jedné ZŠ. Teoreticky je možné tyto
přístupy kombinovat.
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SM Chomutov – K doplnění tématu sociálního bydlení – žadateli v IROP budou NNO s pětiletou
historií poskytování služeb dle zákona a zároveň se souhlasem města.
ITI ÚChA – Zmíněné vnímáme pozitivně, nicméně náš postoj k podpoře projektů NNO vychází
z dosavadních negativních zkušeností z programového období 2014-2020. Předkládané
projekty se významně nelišily od individuálních projektů, nebyla vyčerpána veškerá dostupná
alokace a byla registrována vysoká míra odstoupení od projektu ze strany žadatelů. Podpoře
projektů NNO v nastávajícím programovém období 2021-2027 z IROP dále nenahrává ani
stávající absorpční kapacita, která je velmi nízká.

Navrhované usnesení
 ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí aktuální stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace a nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové období
2021+
Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
7. Různé
Další postup
 Zaslání zápisu a možnost připomínkování
 Další jednání ŘV ITI bez konkrétního termínu
o Předmětem představení finálního návrhu koncepční části ISg ÚChA a všech
plánovaných integrovaných řešení po závěrečném projednání na pracovních
skupinách
 Plánováno otevření diskuze nad složením ŘV ITI na období 2021-2027
o Nutné především řešit otázku SM Teplice
 Zahájení procesu SEA

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

