
 

 
 

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

Zápis z 27. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

3. 6. 2022 od 9:00 

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost rady města č. 314 

Účast: dle prezenční listiny 

Program zasedání:  
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 
2. Informace z jednání s ŘO OP 
3. Integrovaná strategie ÚChA 2021+ 
4. Výzvy k předkládání strategických projektů 
5. Různé 

 
Zápis jednání 

Členové ŘV ITI či jejich zástupci byli na začátku jednání obeznámení s pravidly hlasování v souladu se 

Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA. 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 

 

2. Informace z jednání s ŘO OP 

 

Obecně 

 Schválení většiny OP ze strany EK v červnu 

- IROP pravděpodobně až v červenci 

- první výzvy v 3. Q 2022 

IROP 

 Celková alokace v rámci ITI ÚChA bez změny (2,656 mld. Kč) 

 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 

 Aktivita MŠ – Diskuze ohledně koeficientů pro ORP u navyšování kapacit MŠ stále není 

uzavřena (stále platí minimální koeficient na úrovni 4 – v ÚChA způsobilé ORP Most) 

 Aktivita veřejný prostor – Pouze drobné změny, hlavní úpravou odstranění kritéria na soulad 

se studií systému sídelní zeleně v obcích nad 10 000 obyvatel 

 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 

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

OP D 

 Alokace pro ÚChA na drážní infrastrukturu až 1,85 mld. Kč 

 Platí preference nových tratí nad modernizacemi (v souladu s metodikou) 

 OPD vyhlásí dvě výzvy (nové tratě a modernizace) v 2. polovině roku 2022 

- Termín ukončení realizace projektu 31. 12. 2027 

 Další dvě výzvy budou vyhlášeny pravděpodobně v roce 2025 

- Termín ukončení realizace projektu 31. 12. 2028 

- Pro tyto výzvy snaha znovu otevřít téma měníren a zázemí dopravních podniků 

 Alokace pro ITS stále v řešení – aktuální návrh pro ITI ÚChA přes 70 mil. Kč 

 V rámci OP D stěžejní podmínka zazávazkování min. 50 % celkové alokace do konce roku 2024 

- Zazávazkování = schvalovací protokol (nikoliv právní akt) 

- V opačném případě dojde k odejmutí alokace!!! 

 Z toho plyne nutnost stihnout podání projektů do prvních výzev OP D a velký tlak na přípravu 

a podávání projektů 

 Zároveň stávající alokace pokrývá veškeré požadavky měst a dopravních podniků – prostor pro 

přípravu dalších projektů 

OP ŽP 

 Bez rozdělení alokace mezi jednotlivá ITI 

 26. 5. – konzultace se SFŽP ČR a MŽP ČR ohledně nastavení implementace 

- MŽP ČR chce podporovat konkrétní projekty v pokročilé fázi přípravy 

- Možnost ponížení nastavené min. fáze přípravy na základě konzultace konkrétních 

projektů 

 3. 6. od 9:00 – konzultace projektů se SFŽP ČR v oblastech sídelní zeleně a odpadového 

hospodářství 

- Úprava Mostné hory (Litoměřice) 

- Revitalizace veřejných prostor parku u Městských lázní (Chomutov) 

- Areál Hamr - II. etapa - sběrný dvůr (Litvínov) 

- Vybudování podzemních kontejnerů Nové Ervěnice (Jirkov) 

 Pro projekt „Revitalizace křížové cesty – Kalvárie“ z Krupky hledán nový termín 

OP TAK 

 24. 5. 2022 – Individuální konzultace s MPO ČR projektu CirEcon předkladatele WASTen, z. s.  

- Předmětem projektu rozvoj stávající výzkumné a inovační infrastruktury 

- Projekt přijímán pozitivně, nicméně jako rozvoj stávající klastrové organizace 

- Podáván do individuální výzvy v rámci OP TAK mimo ITI 

  S ohledem na nemožnost podpory klastrových organizací a preferenci jiných 

nástrojů/programů nebude usilováno o rezervaci alokace v rámci OP TAK pro ITI ÚChA 2021+ 

http://www.iti-ucha.cz/
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- Nebude ani vyhlašována výzva k předkládání strategických projektů do programového 

rámce 

  V rámci ISg ÚChA 2021+ nicméně zůstává tato možnost do budoucna otevřena 

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 

Diskuze 

 SM Chomutov – Bylo zmíněno, že již na podzim tohoto roku bude vyhlášena výzva na sociální 

bydlení v rámci IROP. Jak dlouho bude vyhlášena a jak je to s výzvami k předkládání 

strategických projektů do programových rámců? 

 ITI ÚChA – Výzvy ŘO IROP budou kontinuální, tzn., lze předpokládat jejich trvání třeba až do 

konce roku 2029. Nicméně tento termín může být i kratší. Výzvy na straně ITI budou kolové a 

počítáme s jejich vyhlášením již koncem června na minimálně 20 pracovních dnů. 

 

 SM Děčín – Bude vytvářen programový rámec i pro neinvestiční projekty? 

 ITI ÚChA – Obecně ano, s výjimkou Operačního programu Zaměstnanost+. V rámci 

specifického zapojení OP Z+ do implementace nástroje ITI je postup značně odlišný než 

v případě ostatních operačních programů. Z tohoto důvodu nejsme vázáni na Metodický pokyn 

pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-

2027 a řídíme se výhradně pokyny řídícího orgánu. 

 

3. Integrovaná strategie ÚChA 2021+ 

Aktuální stav 

 25. 5. 2022 – ukončení procesu SEA vydáním Souhlasného stanoviska 

- Bez nutnosti veřejného projednání 

- Nezbytná podmínka pro schválení ISg ÚChA 2021+ (stanovisko povinnou přílohou) 

 Do 16. 5. 2022 – umožněno závěrečné kolo připomínek 

- Následně vypořádání a zapracování, závěrečné korekce a grafická úprava 

 Ke stažení na: http://www.iti-ucha.cz/iti-2021-2027/dokumenty  

 Schvalovací proces: 

- 1. - 2. 6. – všechny tematické pracovní skupiny 

- 3. 6. – ŘV ITI 

- 6. 6. – RM ÚnL 

- 20. 6. – ZM ÚnL 

Struktura ISg ÚChA 2021+ 
 Sktruktura ISg ÚChA dlouhodobě konzistentní 

- Podrobně představována na 26. ŘV ITI 

 Popis území (vymezení, poloha, členění, historie) 

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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 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) 

Finální úpravy 

 Zapracování připomínek v rámci hodnocení SEA 

 Upřesňování terminologie v souladu s ŘO (podporované aktivity, oprávnění žadatelé) 

 Dílčí úpravy integrovaných řešení 

- Dílčí změna vymezení území (ze ZSJ na katastrální území či území celého města) 

- Dílčí doplnění podporovaných aktivit u Chomutova a Ústí nad Labem 

- Přidání integrovaného řešení pro Kadaň a Klášterec n. Ohří 

- Sloučení dílčích integrovaných řešení u Mostu 

- Aktualizace některých indikativních projektů 

 Formální a grafické úpravy 

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 byla 

vzata na vědomí a doporučena ke schválení všemi tematickými pracovními skupinami Řídicího výboru 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. 

 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚCHA 

- schvaluje Integrovanou strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové 

období 2021-2027 

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

4. Výzvy k předkládání strategických projektů 

Východiska 

 Programový rámec 

- Seznam strategických projektů s rezervovanou alokací v ITI 

- Připravovaný pro každý OP s rozdělením na úroveň jednotlivých aktivit 

 Výzva k předkládání strategických projektů do programového rámce (= Výzva ITI) 

- Oficiální proces sběru a hodnocení strategických projektů 

- Vyhlašovány na základě ISg ÚChA 2021+ 

- Respektují požadavky řídicích orgánů a aktuální nastavení operačních programů 

- Připravovány pro každou aktivitu samostatně 

Metodický přístup v ÚChA 

 Vychází z jednotného vzoru, ale jsou vždy přizpůsobovány konkrétnímu OP a konkrétní aktivitě 

 Využívají názvosloví z operačních programů kvůli maximálnímu souladu 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Součástí transparentní vícestupňový hodnotící proces na základě objektivních kritérií 

 Součástí rovněž formulář strategického projektu přizpůsobený dané výzvě ITI 

 Po vyhlášení výzev ITI budou uskutečněny online semináře pro žadatele k vyplňování formulářů 

strategických projektů 

 Drafty výzev ITI představovány na tematických pracovních skupinách kvůli připomínkám a 

zpětné vazbě 

Hodnotící kritéria 

 Kontinuální přístup z pohledu požadavku na nulovou subjektivitu 

 Poprvé představována již na konci roku 2021 

 Dlouhodobě diskutována, precizována a přizpůsobována jednotlivým Výzvám ITI 

 Průřezově vyžadována minimální připravenost na úrovni zajištění prostředků na přípravu 

projektu 

 Klíčové kritérium u stavebních projektů zaměřeno na projektovou připravenost 

 Přejímána i dílčí vylučovací kritéria ze strany ŘO, aby nedocházelo ke zbytečné blokaci 

rezervovaných prostředků (méně náročná či důležitá kritéria ŘO uvedena ve specifikách výzvy 

pro informaci žadatelů) 

Připravované výzvy 

 IROP – 14 výzev ITI 

 OP D – 2 výzvy ITI 

 OP ŽP – 3 výzvy ITI 

 OP JAK – 1 výzva ITI 

 Záměrem vyhlásit všechny výzvy ITI dle schváleného harmonogramu, nicméně některé výzvy 

nadále z různých důvodů rizikové (v krajním případě lze výzvu ITI zrušit) 

- IROP – veřejný prostor 

- OP JAK – dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

- OP ŽP – sídelní zeleň, odpadové hospodářství a energetické úspory 

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


 

 
 

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

Harmonogram výzev ITI 

 Dostupný rovněž na webových 

stránkách: http://www.iti-

ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-

vyzev 

 

Drafty jednotlivých výzev k předkládání 

strategických projektů do programových 

rámců obdrželi členové Řídicího výboru ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace jako 

podkladový materiál pro jednání a bylo 

jim umožněno jejich připomínkování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram prací 

 

 

 

 

 

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

 KÚ ÚK – Bude řídicí orgán akceptovat textaci v rámci výzev a kritérií vámi uváděnou nebo může 

dojít k určitým změnám? 

 ITI ÚChA – Jednotlivé výzvy vč. kritérií jsou intenzivně komunikovány se zástupci řídicích orgánů 

za účelem jejich co nejpřesnějšího nastavení. Nicméně, řídicí orgány do hodnocení na straně 

ITI nezasahují. Pro zástupce řídicích orgánu jsou klíčové programové rámce obsahující seznamy 

strategických projektů.  

 

 SM Chomutov – S ohledem na dobu, po kterou budou vyhlášeny výzvy k předkládání 

strategických projektů do programových rámců, vnímáme problematické doložení usnesení o 

zajištění předfinancování projektů Rady města v kontextu letních prázdnin.  

 ITI ÚChA – V současnosti je minimální požadavek na zajištění financování projektové přípravy, 

nikoliv realizace projektu (jedná se o bonifikační kritérium). Pro ITI nejsou relevantní projekty 

ve fázi záměru, jelikož nemají žádnou vypovídací hodnotu směrem k realizovatelnosti. Zároveň 

se jedná o kritérium, které je komunikováno dlouhodobě jako základní podmínka. Co se týče 

problematické časovosti, usnesení Rady města o zajištění finančních prostředků na 

projektovou přípravu není na termín vyhlášení výzev ITI vázáno a je možné si ho pro vaše 

projekty obstarat v předstihu. Podoba případného usnesení Rady města o zajištění finančních 

prostředků na projektovou přípravu je ponechána na žadateli. 

 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

- bere na vědomí aktuální stav přípravy implementace nástroje ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a aktuální nastavení 

výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců 

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

5. Různé 

Manuál pro žadatele 

 Sekce „Jak podat projekty“, kde jsou zveřejňovány nejaktuálnější informace, vč. přehledových 

schémat  

 Dostupné na: http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty 

Následující kroky 

 Dokončení schvalovacího procesu ISg ÚChA 2021+ 

 Připomínkování draftů výzev (8. 6. 2022) 

 Schválení a vyhlášení výzev ITI  

- Dle rozsahu připomínek (per rollam či v rámci online jednání ŘV ITI) 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
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Prezenční listina 

 

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

