Složení pracovních skupin Integrované strategie
Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
V návaznosti na dlouhodobý sběr záměrů, řadu společných jednání a individuálních konzultací
ustanovil Řídicí výbor ITI dne 17. 9. 2020 na základně analýzy stakeholderů pět tematických pracovních
skupin, jejichž cílem je na partnerském principu zejména formovat návrhovou část Integrované
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 (ISg ÚChA 2021+), diskutovat
konkrétní integrovaná řešení a řešit specifické problémy v jednotlivých oblastech. Složení pracovních
skupin ISg ÚChA 2021+ bylo na základě metodických pokynů a vývoje pracovních skupin dne 11. 10.
2022 Řídicím výborem ITI ÚChA aktualizováno a konkretizováno.
Ustanovené pracovní skupiny:
1. Doprava a dopravní infrastruktura
2. Životní prostředí a veřejný prostor
3. Ekonomika
4. Lidské zdroje
5. Kultura a cestovní ruch
Složení pracovních skupin reflektuje několik principů tak, aby jejich činnost byla maximálně
transparentní a partnerská. Do pracovních skupin byli zváni:



všichni relevantní zástupci – princip je aplikován v případě, že je možné na pracovní skupiny
pozvat veškeré relevantní zástupce z aglomerace (např. dopravní podniky, VŠ),
jednotlivé nadřazené nebo sdružující organizace/instituce – princip je aplikován v případě, kdy
není možné oslovit veškeré potenciální zástupce (např. církve, neziskové organizace).

Členem pracovních skupin jsou i zástupci příslušných ministerstev z pozice řídicího orgánu (ŘO) –
v rámci každé pracovní skupiny byl osloven dotčený ŘO s nabídkou podílení se na celém procesu tvorby
ISg ÚChA 2021+.
Dále byla zejména na základě analýzy stakeholderů a nositelství projektových záměrů při tvorbě
pracovních skupin rozlišena role jednotlivých aktérů na řádné členy a hosty.




řádní členové – jedná se přímo o potenciální nositele záměrů/projektů nebo klíčové partnery
v integrovaných řešení. Případně se jedná o členy např. jiných platforem, nástrojů či institucí,
jejichž účast je relevantní pro přípravu a implementaci.
role hosta – jedná se o subjekty, kteří nejsou přímo nositeli projektů v ITI ÚChA, nicméně
přenos informací o připravovaných aktivitách v území je zásadní a jejich role je tak spíše
expertní a poradní (např. ŘSD, SVS, a.s.).

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace zároveň umožňuje aktualizaci složení pracovních
skupin dle zpětné vazby z jednání pracovních skupin. Tím je zajištěno, že analýza stakeholderů není
jediným zdrojem pro složení pracovních skupin, ale je možné do nich zasáhnout i na základě přímé
zpětné vazby od jejich účastníků.
Odd. řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

Všechny zápisy a prezenční listiny z jednání pracovních skupin jsou zveřejňovány na www.iti-ucha.cz

Řádní členové pracovních skupin
Pracovní skupina Doprava a dopravní infrastruktura
-

5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Jirkov, Krupka, Klášterec nad Ohří, Litvínov,
Litoměřice)
Ústecký kraj
Dopravní podniky a provozovatelé městské hromadné dopravy v ÚChA (DPmUL, DPmD,
DPmML, DPmCHJ, Autobusy KV)
ICUK
KS MAS
Program RE:START
ANNOÚK
ČVUT

Pracovní skupina Ekonomika
-

4x statutární města (Děčín, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Litoměřice, Litvínov)
Ústecký kraj
MŠMT ČR
ICUK
KHK ÚK + OHK Chomutov
HSR ÚK
Agentura CzechInvest
UJEP
Detašovaná pracoviště univerzit (VŠB, ČVUT)
UniCRE
Program RE:START
RIS3 manažer
Česká konference rektorů
Rada vysokých škol
KS MAS

Pracovní skupina Lidské zdroje
-

5x statutární města (Děčín, Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem)
Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Litoměřice, Litvínov)
Ústecký kraj
MPSV ČR
Koordinátor MAP
Agentura/Odbor pro sociální začleňování
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-

Úřad práce
Česká biskupská konference
ANNOÚK
KS MAS
Program RE:START
Pakt zaměstnanosti ÚK

Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor
-

5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Chabařovice, Meziboří, Klášterec nad Ohří,
Litoměřice, Osek, Jirkov, Litvínov, Krupka, Trmice)
Ústecký kraj
Povodí Labe a Povodí Ohře
FŽP UJEP
Agentura CzechInvest
AOPK
PKÚ
KS MAS
Lesy ČR
Program RE:START
ANNOÚK

Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch
-

5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Osek, Litoměřice, Klášterec nad Ohří, Krupka)
Ústecký kraj
Destinační agentury ÚK (DA České středohoří, DA České Švýcarsko, DA Krušné hory, DA Dolní
Poohří)
Česká biskupská konference
NPÚ Ústí nad Labem
KČT ÚK
KS MAS
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