
 

 
 

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

Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

30. 3. 2022 od 13:00 

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost kanceláře tajemníka č. 382, MmÚ 

Účast: dle prezenční listiny 

Program zasedání:  
1. Aktuální informace k období 2021-2027 
2. OP Zaměstnanost+ 
3. Aktuální informace k Integrované strategii ÚChA 2021-2027 
4. Různé 

 
Zápis jednání 

1. Aktuální informace k období 2021-2027 

 

Příprava a schvalování OP 

 Všechny OP předloženy na EK 

- Zahájen formální dialog, obdrženy první připomínky 

 Předpoklad schválení OP v červnu 2022 

- První výzvy pravděpodobně ve 3. Q 2022 

 3. – 5. 5. 2022 – zasedání Národní stále konference ČR 

Klíčové nástroje a programy pro období 2021-2027 

 Operační program Spravedlivá transformace 

- https://rskuk.cz/fond-spravedlive-transformace-operacni-program-spravedliva-

transformace 

 Národní plán obnovy ČR 

- https://www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani  

 Modernizační fond 

- https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/  

 

Operační program Spravedlivá transformace 

 16. 3. 2022 – projednání OP ST (vč. PSÚT) na vládě ČR 

- Předložení EK znamená zahájení formálního dialogu 

 Pravděpodobné zaměření zastřešujících projektů a uvažované předměty podpory: 

- Podpora podnikání (digitální či technologické vouchery pro MSP) 

- Příprava projektů (příprava projektových dokumentací, klimatické či vodíkové 

vouchery) 

- Podpora KKO (kreativní vouchery) 

- Obnova území po těžbě (turistická infrastruktura, marketing) 
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Národní plán obnovy ČR 

 Řešení celkové implementace NPO ČR, která se potýká s problémy 

- Snaha o posuny termínů či milníkových indikátorů u některých komponent 

 Aktualizace harmonogramu výzev k 25. 3. 2022 

- https://www.planobnovycr.cz/dokumenty 

- Komponenta 1.4 – 5G pro 5 měst – 2. Q 2022 

- Komponenta 3.3 – sociální služby – 2. Q 2022 

- Komponenty 4.5 – KKO – 2. Q 2022 

 Komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) 

- 21. 3. 2022 – předvýzva na Revitalizace starých stavebních zátěží ve vlastnictví obcí pro 

podnikatelské využití 

- Kompletní výzvy v této komponentě pravděpodobně vyhlášeny až na začátku roku 

2023 

- 2. 5. 2022 – Konzultační den v Ústí nad Labem 

 

Modernizační fond 
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2. OP Zaměstnanost+ 

Základní východiska 

 Implementace mimo oficiální rámec ITI 

 Postupy se řídí výhradně pokyny ŘO 

 Metodická východiska v ÚChA: 

- Zohlednění zkušeností a dobré/špatné praxe z období 2014-2020 

- Důraz na partnerské projekty a spolupráci mezi veřejnou správou a neziskovým 

sektorem 

- Vytipování potenciálních nositelů projektů ve spolupráci s ORP v ÚChA, OSV KÚ ÚK a 

ASZ ČR 

- Dlouhodobá práce na konkrétním integrovaném řešení 

- Průběžné informování PS Lidské zdroje i ŘV ITI 

- Definitivní potvrzení metodického přístup po oficiálním oslovení ze strany MPSV ČR 

Aktuální postup 
 Oslovení subjektů v souladu s usnesením ŘV ITI ze dne 25. 2. 2022 

 Termín pro zasílání projektových záměrů do 22. 3. 2022 

- Kontrola a doporučení ze strany odd. řízení ITI => zapracování obratem 

- Kontrola souboru záměrů jako celku z pohledu překryvů, zasažení cílových skupin atd. 

 Závěry projednány v rámci PS Lidské zdroje formou per rollam od 24. 3. do 30. 3. 2022 (9:00) s 

přijetím doporučujícího usnesení pro ŘV ITI 

 Projednání v rámci ŘV ITI dne 30. 3. 2022 

 V případě schválení ze strany ŘV ITI předložení souboru záměrů MPSV ČR dne 31. 3. 2022 

Závěry sběru projektových záměrů 

 1 záměr předkladatele Cesta zpět, z.s. navrhován k vyřazení s ohledem na předložení v rozporu 

s usnesením ŘV ITI ze dne 25. 2. 2022 

 11 záměrů SC 1.1 OP Z+ 

- 1 záměr Paktu zaměstnanosti ÚK/KHK ÚK 

- 3 záměry měst 

- 7 záměrů neziskových a církevních organizací 

 4 záměry SC 2.1 OP Z+ 

- 4 záměry neziskových a církevních organizací 

 Všechny záměry zároveň předkládány s plánovaným navazujícím projektem 

http://www.iti-ucha.cz/
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Aktualizované integrované řešení pro OP Z+ 
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Závěry sběru projektových záměrů – Specifický cíl 1.1 

 
 

Závěry sběru projektových záměrů – Specifický cíl 2.1 

 
 

Závěry sběru projektových záměrů 

 Celkové požadavky projektových záměrů v OP Z+ 
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Diskuze 

 SM Teplice – Ve zmíněném závěrečném sběru projektových záměrů je zahrnut i zmiňovaný 

velký projekt zaměřený na rekvalifikaci pracovníků vázaných na těžební průmysl? 

 ITI ÚChA – Zmiňovaný projekt Úřadu práce ve sběru projektových záměrů není, jelikož je 

směřován do Operačního programu Spravedlivá transformace. Tento projekt je však součástí 

našeho integrovaného řešení, protože se jedná o klíčový projekt v území a doplňuje ho projekt 

KHK ÚK a Paktu zaměstnanosti ÚK z naší databáze, který by měl pokrývat bílá místa 

zmiňovaného projektu.   

 

Přijaté usnesení pracovní skupiny Lidské zdroje v kontextu OP Z+ 

 
Navrhované usnesení 

 ŘV ITI 

- Schvaluje 

a) Soubor předložených projektů v rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

do OP Zaměstnanost+ 

b) Vyřazení předkladatele Cesta zpět, z.s. 

- Ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA  

a) Předložit soubor schválených projektů na MPSV ČR (T: 31. 3. 2022) 

b) Informovat členy ŘV ITI o zpětné vazbě k předloženým projektům a o dalších 

krocích z ní plynoucí na základě spolupráce a komunikace s MPSV ČR 

Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

3. Integrovaná strategie ÚChA 2021-2027 

Aktuální stav přípravy 

 Integrovaná strategie ÚChA 2021+ v předfinální podobě 

 7. 3. 2022 – projednání aktuální verze vč. návrhu kompetencí v ZM ÚnL 

 24. 3. 2022 – konzultace s MMR-ORP 

Hodnocení SEA 

 Začátek března 2022 – závěr zjišťovacího řízení 

- ISg ÚChA 2021-2027 podléhá dalšímu posuzování (= plný proces SEA) 

 Aktuální očekávaný harmonogram:  

- Březen – zpracování Vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ze strany RADDIT consulting s.r.o., a předložení k neformální 

konzultaci 

- Duben – oficiální předložení Vyhodnocení koncepce na KÚ ÚK 

http://www.iti-ucha.cz/
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- Květen – veřejné projednání 

- Květen/červen – vydání Stanoviska a zpracování Prohlášení 

- 20. 6. schválení koncepční části ISg ÚChA 2021+ (vč. Stanoviska SEA) v ZM ÚnL 

Implementace 

 Pokračující příprava Operačního manuálu ITI, příprava hodnotících kritérií, systému přijímání 

záměrů a prvních výzev 

 Vypsání výzev k předkládání projektů do programových rámců vázáno na schválení OP a 

schválení koncepční části ISg ÚChA 2021+ 

 Výzvy k předkládání projektů do programových rámců nejdříve v červenci 2022 

 Konkrétní alokace známy prakticky pouze pro IROP (součástí zápisu z 25. Jednání ŘV ITI) 

 Další informace pro žadatele na: http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty 

Součástí zápisu je brožura obsahující zkrácenou verzi návrhu jednotlivých opatření Integrované 

strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, která je 

zveřejněna společně s tímto zápisem na webových stránkách www.iti-ucha.cz. 

Diskuze 

 ANNO ÚK – Byla zmíněna podpora MŠ i ZŠ, nicméně budou podporována školská zařízení, která 

rovněž mají relevantní kompetence? 

 ITI ÚChA – Co se týče školských zařízení, tak jsou oprávněnými žadateli v rámci opatření 1.3.1 

(MŠ) a 1.3.2 (ZŠ) ISg ÚChA 2021+. V případě neformálního vzdělávání na tuto aktivitu nejsou 

v rámci ITI ÚChA alokovány žádné finanční prostředky. 

 ANNO ÚK – Jde především o školní družiny a školní kluby, což je obdobná činnost a neměly by 

být vyloučeny. Je v případě zájmu ještě možné být součástí integrovaného řešení?  

 ITI ÚChA – Zmíněné aktivity vyloučeny nejsou, nicméně pro případnou podporu je nezbytné, 

aby se jednalo o velké komplexní projekty nebo projekty řešící vícero školských zařízení 

s koordinační rolí obce (je tedy nutné zachovat stejný metodický přístup jako pro ostatní 

aktivity v rámci podpory škol v IROP). Soulad s integrovaným řešením by neměl být 

problematický, jelikož jsou v rámci ISg ÚChA 2021+ integrovaná řešení týkající se školství 

vydefinována pro celé území Ústecko-chomutovské aglomerace. 

 

 SM Teplice – Zmíněný předběžný odhad alokace v rámci OPD 3 ve výši zhruba 1 mld. Kč je 

částka alokována pro všechna ITI? 

 ITI ÚChA – Jedná se o částku alokovanou pouze pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci. Nutno 

však znovu podotknout, že se jedná o předběžný, nikde nepotvrzený, odhad, který se může 

výrazně změnit jakýmkoli směrem. 
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4. Různé 

IROP TOUR 

 Cyklus akcí zaměřený na aktuální informace a nastavení podpory v IROP 2021+ 

- Organizován Centrem pro regionální rozvoj 

- https://www.crr.cz/irop-tour-centrum-predstavuje-irop-2021-2027/ 

Metropolitní konference v Brně 

 3. ročník konaný 19. 5. 2022 
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Prezenční listina 
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