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Zápis z 3. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor 

8. 3. 2021 od 8:30 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

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

Program jednání:  
1. Úvod 
2. Pokrok v přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
3. Představení aktualizované databáze projektových záměrů 
4. Řešení specifických problémů 
 

Zápis jednání 

1. Úvod 

 

Aktuální informace z národní úrovně 
 Představení schématu MMR ČR k Evropským fondům, operačním programům a tématům 

v rámci cíle politiky 2 EU včetně témat řešitelných v rámci nástroje ITI ÚChA 

 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Návrh míry spolufinancování ze státního rozpočtu pro méně rozvinuté regiony (tedy i ÚChA) 

 

 Modernizační fond 

 3 předvýzvy na předkládání projektových záměrů 

 Program Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 

 Program Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů 

v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS) 

 Program Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) 

 Fond spravedlivé transformace 

 Dne 16. 2. 2021 proběhl Workshop k Fondu spravedlivé transformace 

 Bližší informace jsou dostupné na webu Ústeckého kraje: https://rskuk.cz/aktuality-

790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449 

 Bilaterální jednání s IROP (7. 12. 2020) 

 Pravděpodobnou podmínkou pro realizaci aktivit v SC 2.2 na revitalizace veřejného 

prostoru bude architektonická, územní či urbanistická studie nebo regulační plán. 

 Rozdělení typů projektů dle aktuálního programového dokumentu IROP 

 IROP – podpora komplexních projektů revitalizace veřejných prostranství 

včetně infrastruktury, mobiliáře, zeleně a hospodaření s vodou. 

 OP ŽP – podpora projektů zaměřených na konkrétní opatření v krajině a 

zastavěném území 

 

2. Pokrok v přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
 

Vývoj přípravy od posledního jednání pracovní skupiny 

 Diskuze s MMR ČR, ŘO OP a aglomeracemi k podobě programových rámců (akčního plánu) 

 28. 2. 2021 – první návrh implementační části ISg ÚChA 2021+ 

Prioritizace a aktualizace záměrů v databázi 

 Probíhala v období od ledna do března 2021 

 Aktualizace a doplňování informací u záměrů včetně jejich prioritizace 

 Využito pro místní integrovaná řešení včetně tematických 

 

http://www.iti-ucha.cz/
https://rskuk.cz/aktuality-790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449
https://rskuk.cz/aktuality-790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449
https://rskuk.cz/aktuality-790/probehly-workshopy-k-fondu-spravedlive-transformace-449
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 Škála prioritizace 

 Priorita 1 – absolutní priorita pro zařazení do nástroje ITI 

 Priorita 2 – klíčový projekt žadatele, vysoká preference pro zahrnutí do nástroje ITI 

 Priorita 3 – důležitý projekt žadatele, vhodný pro doplnění integrovaného řešení, 

zároveň je většinou hledán alternativní zdroj financování 

 Priorita 4 – projekt spíše do zásobníku pro využití uvolněné alokace v průběhu realizace 

ITI 

 Jako prioritu 1 mohl každý žadatel označit pouze jediný projekt 

 Hodnocení projektů dle škály 2-4 muselo být vyvážené (tzn. žádná priorita nesměla dosahovat 

podílu 50 % a více) 

 Projekty v databázi označeny šedě (v realizaci či dokončené projekty) nebo červeně (projekty 

mimo ITI) jsou ve schématech uvedeny pro celkový kontext, tudíž se neřešila jejich prioritizace 

 

3. Představení aktualizované databáze projektových záměrů 

Základní informace 

 Hlavní podklad pro následnou přípravu programových rámců (akčního plánu) 

 Přehled místních integrovaných řešení s vazbou na pracovní skupinu 

 Součástí je již prioritizace a barevné rozlišení projektů 

 

 Jednotlivá integrovaná řešení, která byla prezentována, tzn. tabulky i grafické shrnutí jsou 

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

 

4. Řešení specifických problémů 

Konzultace s MŽP ČR 

 Dosud dílčí e-mailová komunikace, neproběhlo žádné bilaterálního jednání 

 Požadavek ze strany MŽP ČR na pokročilou připravenost projektů a preference 1-2 klíčových 

projektů za aglomeraci 

 Je nezbytné vydefinovat konkrétní oblasti a projekty pro konzultaci 

 Téma: Energetické úspory ve veřejných budovách 

 Síťový projekt, dílčí projekty připraveny  

 Téma: Odpadové hospodářství 

 Tematická integrovaná řešení ve městech (Litvínov a Jirkov) 

 V případě Litvínova pouze záměr  

 

 Téma: Sídelní zeleň 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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 Součást místních integrovaných schémat, dílčí projekty připraveny 

 Relativně významné projekty např. v Chomutově, Ústí nad Labem, 

Litoměřicích 

 Téma: Přírodní zahrady 

 Síťový projekt, obecný zájem měst a obcí 

Nízká absorpční kapacita v rámci OP ŽP 

 S ohledem na nízkou absorpci v OP ŽP je stále možné přicházet s návrhy připravovaných 

projektů vhodných do specifických cílů 1.1, 1.3 a 1.5 (programový dokument s přehledem 

podporovaných aktivit v rámci zmíněných specifických cílů je dostupný na webu OP ŽP - 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216). 

 
Diskuze 

 UJEP – Počítáte s projektem ESYRET v rámci pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný 

prostor?  

 ITI ÚChA – Projekt ESYRET je zařazen v rámci pracovní skupiny Ekonomika z důvodu svého 

zaměření především na výzkum a jeho experimentální ověření, nicméně vnímáme jeho 

tematický přesah do pracovní skupiny Životní prostředí a veřejný prostor. 

 UJEP – V rámci oblasti prevence vzniku textilních odpadů se s Německem řeší recyklace 

textilního oblečení ze syntetických vláken. 

 ITI ÚChA – Bereme to jako podmět pro města, která řeší odpadové hospodářství, pro 

případnou spolupráci s FŽP UJEP, nicméně OP ŽP řeší primárně infrastrukturní projekty a nikoliv 

výzkumné projekty.  

 
  

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2216
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Prezenční listina 

 

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