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Zápis z 2. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor 

26. 11. 2020 od 8:30 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

Účast: dle prezenční listiny, print screenů a stažené prezenční listiny z MS Teams 

Program jednání:  
1. Úvod 
2. Představení struktury návrhové části 
3. Prvotní návrh integrovaných schémat 

 
Zápis jednání 

1. Úvod 

Statut a jednací řád PS 

 Manažer ITI ÚChA Mgr. Jiří Starý přivítal přítomné členy pracovní skupiny a upozornil na Statut 

a Jednací řád pracovních skupin, který byl schválen v Řídicím výborem ITI a byl vložen na web 

ITI (http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty) 

 

Aktuální informace z Národní stále konference ČR 
 Představení operačních programů 

- 8. 12. 2020 – Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR 

- Online konference na webu DotaceEU 

 Míra spolufinancování ze státního rozpočtu 

- Primární snahou Ministerstvo financí ČR je dorovnat příspěvkem ze státního rozpočtu 

rozdíl dle kategorií regionů týkajícího se příspěvku z EU (85 % pro méně rozvinuté 

regiony/ 70 % pro přechodové regiony/ 40 % pro více rozvinuté regiony) 

- Vyčlenění 8 skupin příjemců: 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/2020/evropske-fondy-po-roce-2020-budoucnost-politik-(1)
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Národní plán obnovy  
 Základní informace 

- Podklad pro podporu z RRF (Facilita pro podporu oživení a odolnosti) 

- Zazávazkování alokace do roku 2023 (70 % do 2022) 

- Projekty pro digitální a zelenou transformaci, posílení potenciálu růstu a tvorby 

pracovních míst i ekonomické a sociální odolnosti 

- Příprava pod MPO ČR 

 Komponenta 4.1 – systémová podpora veřejných investic 

- Cílem posílit investiční připravenost s ohledem na nové možnosti získávání finančních 

prostředků na realizaci projektů 

- Podpora zejména „chytrých“ veřejných investic – opět primárně digitální a zelené 

investice 

- Dílčí podpora i PPP projektů 

- Důležitá návaznost na realizaci – podpořeny by měly být projekty, které projdou kritérii 

přijatelnosti a formálních náležitostí, a to ve výzvách v rámci období 2021-2027 v 

programech financovaných z VFR a v rámci iniciativy Next Generation EU 

- Časový horizont komponenty: 6/2021 – 12/2024 

- Způsobilé výdaje: 2/2020 – 12/2024 

Modernizační fond 
 Základní parametry 

- Nástroj připravovaný MŽP ČR mimo rozpočet EU 

http://www.iti-ucha.cz/
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- Menší tlak na rychlost čerpání 

- Programy s potenciální vazbou na tuto pracovní skupinu 

 Modernizace soustav zásobování tepelnou energií  

 Nové obnovitelné zdroje v energetice 

 Energetická účinnost ve veřejných budovách  

 Komunitní energetika 

 Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků  

- Konkrétní příklady podporovaných aktivit a opatření v rámci jednotlivých programů 

podpory jsou dostupné na webu Ministerstva životního prostředí ČR 

(https://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond) 

 

2. Představení struktury návrhové (strategické) části  

Celková struktura Integrované strategie 

 Veškeré projekty, které se objeví v návrhové (strategické) části strategie v rámci integrovaného 

řešení, se nemusí promítnout do akčního plánu (konkrétních programových rámců). 

V programových rámcích bude seznam projektů, které budou podpořeny (budou na tyto 

projekty finanční prostředky) v rámci Integrované strategie ITI ÚChA, což závisí zejména na 

finanční alokaci nástroje.  

 
 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond
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 Veškeré dokumenty v pracovní podobě jsou k dispozici na webu ITI (http://www.iti-ucha.cz/o-

iti/dokumenty)  

 Možnost připomínkování všech částí do 21. 12. 2020 

 
Vize 

 Upozorňujeme, že v rámci této pracovní skupiny na rozdíl od zbylých skupin nebyla 

prezentována vize.  

 Vize je dostupná na webu ITI a to konkrétně v dokumentu Strategická část – pracovní verze 

(http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty), kterou je možné připomínkovat do 21. 12. 2020. 

 
Strategický rámec 

 Vytvořen provázáním Analýzy potřeby s projektovými záměry od nositelů projektů 

 

3. Prvotní návrh integrovaných schémat 

 Metodický přístup 

- Při hledání integrovaných řešení bylo primárně uplatněno hledisko územního 

interdisciplinárního přístupu (hledání projektových záměrů, které ve své synergii řeší 

komplexně určitou lokalitu) 

- Sekundárně byl využit přístup tematické koncentrace s územním zacílením 

(integrovaná řešení v jednotlivých městech) 

- Možnost síťových projektů byla uvažována až terciárně, pokud se dané téma 

nepodařilo pojmout jinak 

 Integrovaná řešení v pracovní podobě jsou k dispozici na webu ITI (http://www.iti-ucha.cz/o-

iti/dokumenty) 

 Možnost připomínkování všech částí do 21. 12. 2020 

 V případě změn a nových projektových záměrů je zapotřebí informovat odd. řízení ITI, aby bylo 

možné data od žadatelů aktualizovat 

 

Diskuze 
 

 SM Děčín – Z jakého důvodu jsou projekty "Revitalizace ul. Křížová", "Vybavenost parkovišť 

pod knihovnou a pod VOŠ a SPŠ strojní" a "Labské nábřeží" spíše nepodporovatelná. V 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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současné nepříznivé finanční situaci je na zvážení, zda tedy zahájit projektovou přípravu 

nepřipravených akcí.  

 ITI ÚChA – Obecně je možné říci, že pokud v rámci integrovaných schémat nějaký projekt 

nezapadá, je to ve většině případů kvůli slabé integrovanosti či projektové nepřipravenosti.  

V rámci Děčína se zaměřujeme na centrum a to z pohledu cestovního ruchu či kvality života. 

Není cílem, aby se integrované schéma uměle rozšiřovalo.  

 SPF Group – U těchto zmíněných projektů se jedná o projekty, které jsou podpořitelné, ale mají 

plánovanou realizací na pozdější dobu. Tudíž kvůli tomuto jsou zařazeny do kategorie „spíše 

nepodpořitelné“.   

 SM Děčín – Vzhledem k tomu, že Děčín má nové vedení města, bude vedení teprve se všemi 

projekty seznámeno (1. 12. 2020). Potřebujeme vědět, jaká je šance na získání prostředků z ITI, 

aby město mohlo zajistit prostředky na projektové dokumentace, což je nutné propsat do 

návrhu rozpočtu pro rok 2021. 

 ITI ÚChA – Prozatím není možné vám dát konkrétní odpověď. Je potřeba si uvědomit, že stále 

není známa alokace v operačních programech, natož v nástroji ITI. Proto jsou projekty 

orientačně rozlišovány na základě určité barevné legendy (potenciální financovatelnost pro 

ITI). Obecně budou v ITI upřednostňovány připravené integrované projekty. V rámci 

integrovaných řešení doporučujeme se zaměřit na hledání i dalších možností podpory 

pro období 2021+.  

 SM Děčín – Děkuji, projekty budeme určitým způsobem ještě selektovat. 

 SM Teplice – Myslím si, že všechna města budou muset projít určitou selekcí, protože stále se 

neví, jak se bude vyvíjet rozpočet měst, takže projektové záměry projdou určitou revizí. 

 ITI ÚChA – Prosíme o aktuální informace o projektech, které se plánují a které se upozaďují. 

 

 SM Teplice – Chtěla bych se ujistit, zda síťový projekt na energetické úspory z OP ŽP nebude 

mít stejně omezující podmínku pro tento typ projektu jako má aktuálně i IROP? 

 ITI ÚChA – Není to tak, že by OP ŽP mělo stanovenou tuto podmínku, proto si síťové projekty 

umíme představit. Důležité pro OP ŽP bude připravenost, ale zatím těch projektových záměrů 

z aglomerace není mnoho. 

 

 KS MAS - Dobrý den, stále platí, že v rámci alokace z IROP nelze realizovat záměry na území 

Natura 2000, CHKO, NP? 

 ITI ÚChA – Co se týká doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (netýká se to jiné aktivity!), 

tak tato podmínka stále platí. Na tuto otázku se budeme dotazovat v rámci bilaterálního 

jednání s IROP dne 7. 12. 2020. 

 SM Děčín – Máme projekt revitalizace prostor na Pastýřské stěně, kde narážíme na stejný 

problém, ale ve schématu byl projekt zabarven zeleně. 

 ITI ÚChA – Děkujeme za upozornění, ve schématu chybu opravíme.   

 

 Bílina – Ráda bych se zeptala, zda je možné ještě integrované řešení doplnit. Dávali jsme 

projekt Revitalizace lázeňského parku Kyselka a k tomu máme připravené projekty/záměry na 

http://www.iti-ucha.cz/
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rekonstrukci lázeňských budov a obnovení lázeňství (FST), rekonstrukci a rozšíření autokempu 

a koupaliště v Bílině a další záměry v dané lokalitě. 

 ITI ÚChA – Záměry je stále možné zasílat. Primárně bychom uvítali projekty pro OP ŽP, kde 

cítíme jistý deficit. Pokud je ale v této chvíli projektový záměr v úrovni vize a bude se teprve 

připravovat, tak šance na určitou podporu bude malá. 

 

 Krupka – K projektům Krupky sděluji, že Projekt K. Čapka 271 je již zrealizován. Připravujeme 

ZVA. 

 SPF Group – Informace budou zapracovány. 

 

 Krupka – Chtěla bych se zeptat na dva projekty „Stará tvrz“ a „Bývalá plovárna“ jsou to 
provázané projekty. Proč je tedy „Bývalá plovárna“ spíše nepodpořitelná? 

 ITI ÚChA – Co se týká revitalizace „Bývalé plovárny“ nejedná se o objekt, který by byl 
památkově chráněný. Jedná se o kombinaci několika aktivit (mobiliář, plovárna, workoutové 
hřiště aj.), čímž projekt jednoznačně nezapadá do žádného operačního programu. 

  

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


 

 
 

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

Prezenční listina 

 

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