Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
7. 5. 2021 od 9:00
Online jednání prostřednictvím MS Teams
Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams
Program zasedání:
1. Projednání projektových záměrů výzev ITI ÚChA č. 51 a 52
2. Zpráva o realizaci ISg ÚChA a analýza rizik
3. Aktuální informace k programovému období 2021-2027 a přípravě ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace na období 2021-2027
4. Doschválení členů pracovních skupin
5. Různé
Zápis jednání
1. Projednání projektových záměrů výzev ITI ÚChA č. 51 a 52
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

Výzva nositele ITI ÚChA č. 51
 Název: Podpora vzniku sociálního bydlení VII.
 Výzva ŘO: 83. výzva IROP
 Alokace: 15 421 000 Kč (EU)
 Min. CZV projektu: bez omezení
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Max. CZV projektu: 15 000 000 Kč de minimis, v režimu SOHZ není stanoveno
Oprávnění žadatelé: obce
Podporované aktivity: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Přihlášené projektové záměry

Představení projektového záměru
 Název projektu: Výkup sociálních bytů v Chomutově II.
 Žadatel: Statutární město Chomutov
 Čerpání alokace výzvy: 36,4 %
 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 41,2 %
 Synergické efekty: Předkladatel synergii popisuje návazností lokální Koncepci sociálního
bydlení. Jako synergický efekt uvádí i to, že bude projekt součástí celého balíku podpory
sociálně znevýhodněných skrze ITI ÚChA (Azylový dům, sociální bydlení, prostupné
zaměstnávání, asistenti prevence kriminality). Nutné je zvýraznit to, že tento projekt je reakcí
na dobrou zkušenost s předcházejícím projektem „Výkup sociálních bytů v Chomutově“.
Zřejmě nejdůležitější synergií je návaznost na neinvestiční projekt SM Chomutov, který od
7/2019 zajišťuje na tři roky intenzivní sociální práci s rodinami v sociálních bytech a metodickou
spoluprací se SM Most, které realizovalo projekty na vybudování sociálního bydlení skrze ITI
ÚChA v předchozích výzvách.
Výzva nositele ITI ÚChA č. 52
 Název: Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy
sociálních služeb V.
 Výzva ŘO: 60. výzva IROP
 Alokace: 19 372 245 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
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Přihlášené projektové záměry

Představení projektového záměru
 Název projektu: Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
 Žadatel: SM Děčín
 Čerpání alokace výzvy: 97,5 %
 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 100 %
 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. Jedná se o projekty „Domov pro osoby se
zdravotním postižením Boletice“ a „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17“,
které spolu s dalšími řeší krizovou situaci osob v bytové nouzi.
Záznam k výzvě nositele ITI ÚChA č. 52
 Formální chyba ve výzvě nositele ITI ÚChA č. 52 v datu vyhlášení navazující výzvy ZS ITI, o které
byl žadatel přihlášený do dané výzvy informován
 Problém diskutován s ŘO IROP, který neshledal potřebu výzvu nositele aktualizovat
o zpracován Záznam k výzvě nositele ITI ÚChA č. 52
 Záznam k výzvě nositele ITI ÚChA č. 52 dostupný v úplném znění v Příloze č. 1
Navrhované usnesení
 ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí záznam k výzvě nositele ITI ÚChA č. 52
- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzev č. 51 a 52 ITI Ústeckochomutovské 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
T: 14. 5. 2021
Hlasování: hlasovalo 9 účastníků s hlasovacím právem (2 členové či zástupci člena ŘV ITI ÚChA se
zdrželi 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
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2. Zpráva o realizaci ISg ÚChA a analýza rizik
Zpráva o realizaci
 Za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
 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
Aktualizace analýzy rizik
 Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI ÚChA o stavu realizace ITI ÚChA
 Aktualizace za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
 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. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v předloženém znění
2) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 31. 12. 2020
v předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

3. Harmonogram přípravy programového období 2021-2027 a přípravě ITI ÚChA na období 20212027
Harmonogram přípravy programového období 2021-2027
 Schváleny alokace jednotlivých operačních programů
 Mezirezortní řízení u Dohody o partnerství a u operačních programů (duben – květen)
 Proces SEA u Dohody o partnerství a u operačních programů (červen – červenec)
 Schvalování Dohody o partnerství a operačních programů na vládě ČR (srpen – září)
 Formální vyjednávání a schválení ze strany Evropské komise (od října)
 První výzvy očekávány nejdříve v 1.Q roku 2022
Metodické změny v ITI oproti 2014-2020
 Úprava vymezení území dle jednotné metodiky MMR ČR
 Rezervovaná alokace v operačních programech (IROP, OP D, OP ŽP, OP JAK, OP TAK, OP Z)
o OP TAK – nově uvažovaný OP, nebyl využíván v ÚChA v programovém období 20142020
o OP Z – snaha ŘO o implementaci mimo nástroj ITI
 Ve většině případů podpora konkrétních strategických projektů (bez soutěžních výzev)
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Důraz na integrovanost a projektovou připravenost

Typy strategických projektů v ITI
 Typ 1: Unikátní projekt strategického významu
 Typ 2: Soubor vzájemně provázaných projektů (v rámci lokality či tématu) – koncentrace
provázaných projektů v rámci lokality, případně tématu
 Typ 3: Síťové projekty – tematické otevřené výzvy v aglomeraci bez znalosti konkrétních
žadatelů na začátku období
IROP vs. ITI
 Vnímání nástroje ITI: pozitivní
 Alokace pro ITI ÚChA v 2024-2020: 1,03 mld. Kč
 Alokace pro ITI ÚChA v 2021-2027: vyšší
 Bilaterální jednání: Ano
OP Doprava vs. ITI
 Vnímání nástroje ITI: pozitivní
 Alokace pro ITI ÚChA v 2024-2020: 542,9 mld. Kč
 Alokace pro ITI ÚChA v 2021-2027: pravděpodobně vyšší
 Bilaterální jednání: Ano
OP Životní prostředí vs. ITI
 Vnímání nástroje ITI: negativní
 Alokace pro ITI ÚChA v 2024-2020: 140 mil. Kč
 Alokace pro ITI ÚChA v 2021-2027: pravděpodobně obdobná
 Bilaterální jednání: Ne
OP Jan Amos Komenský vs. ITI
 Vnímání nástroje ITI: negativní
 Alokace pro ITI ÚChA v 2024-2020: 262 mld. Kč
 Alokace pro ITI ÚChA v 2021-2027: pravděpodobně nižší
 Bilaterální jednání: Proběhla konzultace projektových záměrů
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost vs. ITI
 Vnímání nástroje ITI: negativní
 Alokace pro ITI ÚChA v 2024-2020: 0 mil. Kč
 Alokace pro ITI ÚChA v 2021-2027: vyšší
 Bilaterální jednání: Ano
OP Zaměstnanost+ vs. ITI
 Vnímání nástroje ITI: negativní
 Alokace pro ITI ÚChA v 2024-2020: 166 mil. Kč
 Alokace pro ITI ÚChA v 2021-2027: pravděpodobně nižší
 Bilaterální jednání: Ne
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ISg ÚChA 2021-2027
 Analytická část – představena na posledním jednání ŘV ITI ÚChA
 Návrhová část
o Klíčová role pracovních skupin
o Probíhá aktualizace dle aktuálních diskuzí a vývoje OP
 Implementační část – bude dopracováno dle metodik MMR ČR
 Hodnocení SEA
 Akční plán – tvořen programovými rámci pro jednotlivé OP
 Očekávané schválení v ZM Ústí nad Labem na podzim roku 2021, akční plán začátkem roku
2022
Databáze projektových záměrů ITI ÚChA 2021-2027
 Dlouhodobá komunikace v území
 Podrobně projednávána a představována na jednání PS
 Důraz na tvorbu integrovaných řešení
o Místní interdisciplinární řešení v lokalitě (typ 2 strategického projektu)
o Alternativou tematicky propojená integrovaná řešení (typ 2 strategického projektu)
o Okrajově samostatné unikátní projekty a síťové projekty (typ 1 a 3 strategického
projektu)
 Součástí databáze prioritizace pro rozlišení důležitosti záměrů z pohledu žadatele
o Priorita 1 - Absolutní priorita pro zařazení do nástroje ITI
o Priorita 2 - Klíčový projekt žadatele, vysoká preference pro zahrnutí do nástroje ITI
o Priorita 3 - Důležitý projekt žadatele, vhodný pro doplnění integrovaného řešení,
zároveň je většinou hledán alternativní zdroj financování
o Priorita 4 - Projekt spíše do zásobníku pro využití uvolněné alokace v průběhu realizace
ITI
o
o



Jako prioritu 1 mohl každý žadatel označit pouze 1 projekt
Hodnocení projektů dle škály 2-4 by muselo být vyvážené (žádná škála nesměla
dosahovat podílu 50 % a výše)
Součástí databáze barevné rozlišení řešící:
o Připravenost projektu
o Podpořitelnost projektu v rámci OP

Záměry ITI ÚChA v IROP
 Klíčová témata – doprava, veřejný prostor, kultura (památky, knihovny, muzea)
 Specificky řešena oblast školství
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o
o
o

Není možné řešit síťovým projektem, nutné identifikovat konkrétní projekty s
konkrétními školami
Intenzivní spolupráce s koordinátory MAP, ověřování relevance dat
Nutné nalezení obhajitelného klíče, situace dle posledního jednání PS
 MŠ – navyšování kapacit
 ZŠ a školská zařízení – komplexní strategické projekty řešící více
podporovaných aktivit najednou či projekty, kdy město řeší konkrétní aktivitu
na několika svých školách

Záměry ITI ÚChA v OP D
 Nové tratě – primárně SM Most, dále SM Teplice a DpmUL
 Modernizované tratě – primárně město Litvínov
Záměry ITI ÚChA v OP ŽP
 Odpadové hospodářství – primárně město Litvínov, dále např. město Jirkov
 Revitalizace veřejného prostoru – SM Chomutov, SM Ústí nad Labem, město Litoměřice
 Síťový projekt na energetické úspory
Záměry ITI ÚChA v OP JAK
 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce – primárně UJEP, dále ČVUT
Záměry ITI ÚChA v OP TAK
 Klastry, huby a technologická centra – příprava záměrů organizačně pod ICUK, KHK ÚK,
Agenturou CzechInvest
Záměry ITI ÚChA v OP Z+
 Implementace OP Z+ mimo standardní rámec ITI
 MPSV ČR pravděpodobně vyčlení část alokace na podporu integrovaných projektů (max. 1-2 %
OP)
 Zaměření na podporu zaměstnanosti, doprovodně protidluhové aktivity
 Diskuze s partnery nad integrovaným řešením před bilaterálním jednáním s MPSV ČR
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Pracovní verze integrovaného řešení OP Z+

Navrhované usnesení
 ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí aktuální stav přípravy nástroje ITI ÚChA na programové období 20212027
- pověřuje Mgr. Jiřího Starého, Manažera ITI ÚChA, k vyjednávání s metropolitními
oblastmi ve smyslu navýšení alokace pro ÚChA v rámci specifických cílů IROP 2.1, 2.2
a 4.4
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

4. Doschválení členů pracovních skupin
Pracovní skupiny pro období 2021-2027
 5 tematických pracovních skupin
o Doprava a dopravní infrastruktura
o Ekonomika
o Lidské zdroje
o Životní prostředí a veřejný prostor
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o Kultura a cestovní ruch
Proběhla 3 jednání všech pracovních skupin (v některých případech dílčí jednání)
Zápisy veřejně dostupné na: http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty

Analýza stakeholderů
 Hlavní opora a mandát pro formování pracovních skupin
 Součástí ideové rozlišení příslušnosti k dané pracovní skupině
o Členové – potenciální nositelé projektů, klíčoví partneři
o Hosté – organizace a instituce, které by měly vědět, co se v území odehrává, nicméně
se s nimi nepočítá jako s nositeli projektů a jejich role je spíše poradní a expertní
 Schválení členství v rámci 20. jednání ŘV ITI ÚChA s možností doschválení dalších členů
Složení pracovních skupin
 Dva přístupy dle cílových skupin
o Tam, kde to je možné, pozvat všechny relevantní zástupce – např. dopravní podniky, VŠ
o Tam, kde to není možné, pozvat zástupce asociací a organizací, které tyto jednotlivce
sdružují – např. církve, NNO
 Členem pracovní skupiny zástupce ministerstva z pozice ŘO – ne vždy se účastní, nicméně mají
možnost být součástí celého procesu přípravy ISg ÚChA
 Aktuální složení pracovních skupin veřejně dostupné na: http://www.iti-ucha.cz/oiti/dokumenty
 Pokud není uvedeno jinak, tak účastníky (viz níže) nad rámec dosud schválených členů
pracovních skupin navrhujeme s ohledem na koordinační, poradní a expertní funkci ponechat
v roli hosta
Pracovní skupina Doprava a dopravní infrastruktura
 Další účastníci nad rámec dosud schválených členů
o Krajská hospodářská komora ÚK
o České dráhy
o ČVUT
Pracovní skupina Ekonomika
 Další účastníci nad rámec dosud schválených členů
o Úřad práce
o RIS3 Manažer
o KS MAS
o Česká konference rektorů/Rada vysokých škol
o

S ohledem na požadavek MŠMT ČR navrhujeme doschválení RIS3 Manažera a zástupce
České konference rektorů a Rady vysokých škol jako řádné členy

Pracovní skupina Lidské zdroje
 Další účastníci nad rámec dosud schválených členů
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o
o
o
o
o

Pakt zaměstnanosti ÚK
HSR ÚK
ICUK
OHK Chomutov
Ministerstvo vnitra ČR

o

S ohledem na klíčovou roli v rámci integrovaného řešení zaměstnanosti v OP Z+
navrhujeme doschválení Paktu zaměstnanosti ÚK jako řádného člena

Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor
 Další účastníci nad rámec dosud schválených členů
o KHK ÚK
o ICUK
o SVS
o VŠB
Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch
 Další účastníci nad rámec dosud schválených členů
o RE:START
o HSR ÚK
o KHK ÚK
o Agentura CzechInvest
o UJEP
Navrhované usnesení
 ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí dosavadní činnost pracovních skupin ITI ÚChA pro období 2021-2027
- schvaluje tyto řádné členy v rámci pracovních skupin ITI ÚChA pro období 2021-2027
a) Pracovní skupina ekonomika
a. RIS3 Manažer Ústeckého kraje
b. Česká konference rektorů
c. Rada vysokých škol
b) Pracovní skupina Lidské zdroje
a. Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
5. Různé
 Zaslání zápisu a možnost připomínkování
 Další jednání ŘV ITI ÚChA pravděpodobně v červnu 2021
 Očekávaný program jednání
o Vývoj čerpání v rámci období 2014-2020
o Aktualizace operačního manuálu ITI ÚChA
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o
o
o

Informace k novým nástrojům a fondům (JTF, NPO, ModFond)
Představení struktury ISg ÚChA pro období 2021-2027
Nové informace k alokacím pro ITI 2021-2027
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Prezenční listina
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Příloha č. 1: Záznam k výzvě nositele ITI ÚChA č. 52
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