
 

 
 

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

Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

24. 9. 2021 od 10:30 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams 

Program zasedání:  
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 
2. Projednání projektových záměrů výzev ITI ÚChA č. 53 a 54 
3. Zpráva o realizaci ISg ÚChA a analýza rizik 
4. Aktuální informace k programovému období 2021-2027 
5. Aktualizace harmonogramu výzev ITI 
6. Různé 

 
Zápis jednání 

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

Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA. 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 

Nad rámec kontroly „ukládacích“ usnesení byli členové ŘV ITI seznámeni s nominací do ŘV ITI za 

statutární město Teplice (řádný člen – Bc. Hynek Hanza, náhradník – Ing. Hana Nováková). 

2. Projednání projektových záměrů výzev ITI ÚChA č. 53 a 54 

 

Postup hodnocení 

 Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií 

 Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora 

 Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě 

nerelevantní 

 Členové ŘV ITI ÚChA se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Výzva nositele ITI ÚChA č. 53 

 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, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 

organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí a jimi zřizované organizace 

 Podporované aktivity: Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební 

úpravy pro: sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace 

 Přihlášené projektové záměry 

 
 

 
 

 Představení projektového záměru 

o Název projektu: Infrastruktura sociálních služeb s přípravou na práci 

o Žadatel: JURTA, o.p.s. 

o Čerpání alokace výzvy: 99,5 % 

o Plnění klíčového indikátoru výzvy: 200 % 

o Synergické efekty: Synergické efekty předkladatel popisuje návazností na projekty 

podpořené ve výzvě nositele ITI č. 22, resp. 48. Projekt „Investiční podpora 

ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb zaměřených na pracovní 

uplatnění znevýhodněných osob“ je v realizaci a cílovou skupinou jsou také osoby se 

zdravotním postižením a jeho cílem je vytvořit zázemí pro ambulantní sociální služby. 

Projekt dále navazuje na národní a regionální strategické dokumenty. 

 

Výzva nositele ITI ÚChA č. 54 

 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: Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební 

úpravy pro azylové domy, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení. 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Přihlášené projektové záměry 

 
 

 
 

 Představení projektového záměru 

o Název projektu: Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská 

o Žadatel: SM Děčín 

o Čerpání alokace výzvy: 99,4 % 

o Plnění klíčového indikátoru výzvy: 100 % 

o Synergické efekty: Synergické efekty předkladatel popisuje návazností na projekty 

podpořené skrze ITI zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb a projektů 

sociálního bydlení, z nichž řada je podpořena díky nástroji ITI ÚChA. Jmenovitě jde o 

projekty Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice a dva projekty na 

podporu sociálního bydlení, které spolu s dalšími řeší krizovou situaci osob v bytové 

nouzi. 

 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzev č. 53 a 54 ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů 

s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI ÚChA 

o souladu projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

 

T: 30. 9. 2021 

Hlasování: hlasovalo 8 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 

3. Zpráva o realizaci ISg ÚChA a analýza rizik 

Zpráva o realizaci 

 Za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 

 Povinnost půlročních zpráv dle MPIN 

 Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace klíčových 

aktivit, přehled vyhlášených výzev atd. 

 Schválena ze strany MMR ČR 

http://www.iti-ucha.cz/
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Aktualizace analýzy rizik 

 Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI ÚChA o stavu realizace ITI ÚChA 

 Aktualizace za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 

 Metodický postup nastavený v ISg ÚChA 

 Zveřejněna na www.iti-ucha.cz 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

- schvaluje: 

1) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za 

období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 v předloženém znění 

2) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 30. 6. 2021 

v předloženém znění 

Hlasování: hlasovalo 9 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

Diskuze 

 SM Teplice – Reflektovala analýza rizik k 30. 6. 2021 situaci v projektu modernizace tramvajové 

trati Most-Litvínov, kde jsou mimo jiné i dle tiskových zpráv evidentní zásadní problémy 

v realizaci? Tato skutečnost by měla být konkrétně zohledněna minimálně v příští analýze rizik. 

 ITI ÚChA – Žadatel s námi zmíněnou situaci v realizaci projektu od počátku komunikuje, proto 

tato informace byla zmíněna i v analýze rizik k 30. 6. 2021. Lze předpokládat, že v příští analýze 

rizik bude tento projekt dle vývoje rovněž zmíněn.  

 DpmML – Souhlasíme, znění stávající analýzy rizik je za DpmML v pořádku. Situace s nositelem 

ITI byla a nadále bude komunikována. 

 

4. Aktuální informace k programovému období 2021-2027 

Integrovaná strategie ÚChA 2021+ 

 Otevřena možnost připomínkování stávající verze 

 13. 9. 2021 – Návrhová část ISg ÚChA 2021+ projednána v ZM ÚnL 

 9. – 10. 9. 2021 – Uskutečněn Workshop MMR ČR k ITI 

 Další kroky – Finalizace podoby integrovaných řešení, finalizace implementační části, zahájení 

procesu SEA  

 Více informací je možné nalézt na webu ITI ÚChA (http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-

2021-2027) 

Výzvy pro projekty do programových rámců – základní informace 
 Akční plán ISg ÚChA je tvořen programovými rámci (seznam projektů pro každý OP) 

 MP INRAP stanovuje podmínku vyhlásit oficiální výzvu pro příjem projektových záměrů pro 

zařazení do programových rámců 

 Vyhlášené výzvy budou obsahovat hodnotící kritéria, která budou projednávána na pracovních 

skupinách a následně schvalována v ŘV ITI ÚChA 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027
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Výzvy pro projekty do programových rámců – východiska 

 Schválena koncepční část ISg ÚChA 2021+ 

 Informace ze strany ŘO 

o Budou stanoveny minimální požadavky (např. projektová připravenost) 

o Jistota podmínek (pravidla, indikátory atd.) 

 Harmonogram – předpokládá se vyhlášení těchto výzev na přelomu roku 2021/2022 

Hodnotící kritéria – východiska 

 Maximální transparentnost, jednoznačnost, měřitelnost a nezpochybnitelnost 

 Celý postup bude popsán v metodice (následně i v interních postupech nositele) 

 Bude vytvořen formulář projektového záměru 

 Při tvorbě hodnotících kritérií očekáváme partnerský přístup pracovních skupin a ŘV ITI – 

dosavadní struktura a podoba kritérií je pouze úvodní úvahou nositele ITI, tudíž bude docházet 

ke změnám 

Hodnotící kritéria – očekávaná struktura 

 Kritéria formálních náležitostí 

 Obecná kritéria přijatelnosti 

 Specifická kritéria přijatelnosti 

 Obecná kritéria věcného hodnocení 

 Specifická kritéria věcného hodnocení 

Kritéria formálních náležitostí – úvodní úvaha 

 Žádost o podporu je podána v předepsané formě 

 Žádost o podporu je podepsána oprávněných zástupcem žadatele 

 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na 

předkládání strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

Obecná kritéria přijatelnosti – úvodní úvaha 

 Projekt je v souladu s koncepční částí Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

v části integrovaných řešení 

 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy na předkládání strategických projektů do 

programových rámců ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl OP a dle výzvy na 

předkládání strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 

výzvou na předkládání strategických projektů do programových rámců ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace stanoveny 

 Zvolené monitorovací indikátory odpovídají výzvě na překládání strategických projektů do 

programových rámců ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Obecná kritéria věcného hodnocení – úvodní úvaha 

 Termín podání žádosti o dotaci 

 Nejpozdější termín ukončení realizace projektu/doba realizace projektu 

 Posouzení hodnoty indikátorů vzhledem k požadované alokaci/rozpočtu 

 Posouzení zasaženého území a cílové skupiny 

 Společným klíčovým specifických kritériem věcného hodnocení bude posouzení věcné 

připravenosti 

 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

- bere na vědomí aktuální stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace a přípravy implementace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

na programové období 2021-2027 

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

 
5. Aktualizace harmonogramu výzev ITI  

Harmonogram výzev ITI 

 
 

 Nositel ITI si klade za cíl maximálně informovat všechny potenciální žadatele o plánovaném 

sběru projektových záměrů do programových rámců, a proto jsou součástí navrhované 

aktualizace informace ve vztahu k přípravě programového období 2021+ nad rámec běžně 

uváděných údajů v harmonogramu výzev ITI. 

 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

- schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění  

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

 

6. Různé 

 Další jednání ŘV ITI ÚChA proběhne ve vazbě na schvalovací proces ISg ÚChA a přípravu kritérií  

od do od do

4.1.1

Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb 

zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na 

práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.

29 998 239 Kč IROP 2.1 Kolová 6/2021 7/2021 6/2021 9/2021

4.2.1
Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné 

nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.
19 000 000 Kč IROP 2.1 Kolová 6/2021 7/2021 6/2021 11/2021

Pro programové období 2021-2027 budou vyhlašovány výzvy pro zařazení projektů do programových rámců (= akčního plánu)

Harmonogram těchto výzev se odvíjí zejména od přípravy a finalizace operačních programů EU

O vyhlášení těchto výzev budou žadatelé informováni na webu www.iti-ucha.cz a úředních deskách statutárních měst v Ústeckém kraji

Sociální 

soudržnost

SC OP
Typ 

výzvy

Výzva nositele ITI Výzva ZS ITI
PO ISg

Opatření 

ISg
Zaměření výzvy

Předběžná 

alokace EU
OP

Žádné výzvy nositele ITI ÚChA již pro programové období 2014-2020 nejsou plánovány

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

 

 

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

