
 

 
 

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

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje 

23. 2. 2022 od 8:30 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

 

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

Program jednání:  
1. Národní plán obnovy ČR 
2. Informace z přípravy ITI ÚChA 2021+ (IROP) 
3. Aktuální situace v OP Zaměstnanost+ 
4. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

Členové pracovní skupiny Lidské zdroje či jejich zástupci byli na začátku jednání seznámeni se Statutem 

a Jednacím řádem pracovních skupin a s pravidly hlasování, které jsou s ním v souladu. 

1. Národní plán obnovy ČR 

 

Obecné informace 
 Harmonogram NPO obecně: https://www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani 

 Informace k výzvám MPSV ČR: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1 

 Dle aktuálních informací dojde pravděpodobně k vyčlenění pobytových služeb, včetně 

kombinovaných z IROP do výzev NPO 

 Informace k výzvám MŠMT ČR: https://www.edu.cz/npo/ 

 Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 

 

Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 
 Školy získají finanční prostředky současně na dva účely: 

 Na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a 

jejich digitálních kompetencí 

 Na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální 

propasti 

 Veřejná škola nebude o finanční prostředky žádat, budou jí poskytnuty místně příslušným 

krajským úřadem jako navýšení normativního rozpisu 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani
https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1
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2. Informace z přípravy ITI ÚChA 2021+ (IROP) 
 

IROP – Aktuální pracovní návrh členění alokace v sociální oblasti a vzdělávání 

 Došlo k ponížení některých aktivit v této oblasti ve prospěch jiných aktivit v souladu s 

usnesením ŘV ITI 

 Celkové ponížení alokace napříč aktivitami v souvislosti s úpravou kurzu €/Kč 

 Stále se nejedná o definitivní návrh 

 

IROP – Školství 

 Prioritou je podpora infrastruktury ZŠ 

 V případě navýšení kapacit MŠ je omezení žadatelů na úrovni ORP 

dle dat MŠMT ČR 

 Podpora ORP v individuálních výzvách na úrovni 6 a výše 

 Podpora ORP v integrovaných výzvách na úrovni 4 a výše 

 Výjimku pro ITI zpochybňuje MŠMT ČR, bude ještě 

předmětem jednání 

 

IROP – Sociální oblast 

 Zohledňována zkušenost z programového období 2014-2020 

 Nedočerpání alokace určené pro období 2014-2020 

 Vysoké procento nedokončených projektů 

 Nízká odlišnost od individuálních projektů 

ORP SKÓRE

Děčín 1

Chomutov 3

Kadaň 1

Litoměřice 1

Litvínov 3

Louny 3

Lovosice 1

Most 4

Teplice 3

Ústí nad Labem 2

Žatec 2

Demografická predikce pro oblast 

kapacit mateřských škol 

zřizovaných obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí v 

jednotlivých ORP

http://www.iti-ucha.cz/
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 V sociálním bydlení ponechána alokace ve prospěch dlouhodobých koncepčních přístupů měst 

a obcí (příkladem dobré praxe SM Chomutov) 

 Místo infrastruktury soc. služeb upřednostněn Strategický cíl 3: Doprava a dopravní 

infrastruktura a Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch 

 

3. Aktuální situace v OP Zaměstnanost+ 
 
Základní informace 

 Pro období 2021-2027 zastává MPSV ČR konzistentní postoj 

 Výsledkem je zapojení OP Z+ mimo standardní implementaci nástroje ITI (MPSV ČR 

nezasahuje do tvorby integrované strategie, není vytvářen Programový rámec atd.) 

 Přesto vyčlenění alokace pro projekty vygenerované mechanismem ITI se 

zjednodušenou implementací 

 V lednu 2022 oslovení ze strany MPSV ČR ohledně zaslání záměrů ve formě jednoduchých fichí 

pro období 2021-2027 do konce března 

 Následně řešení dílčích otázek, ujasňování implementace, konzultování namyšleného 

transparentního metodického postupu s MPSV ČR 

 Metodické postupy se tedy neřídí Metodickým pokynem INRAP, ale pokyny ŘO! 

Východiska 

 Alokace pro aglomerace stanovena na základě předložených a předběžně schválených 

projektů 

 Výběr projektů je v kompetenci nositele ITI 

 Soulad s integrovanou strategií posuzován k její aktuální verzi 

 Podmínky podpory podobné jako v rámci období 2014-2020 

 Podporované aktivity, podmínky podpory (např. bagatelní podpora), délka realizace 

projektu, monitorovací indikátory atd. 

 Výjimkou pravděpodobně změny u SC 1.1 – zjednodušené vykazování (40% paušální 

sazba) či možný nový indikátor na počet zprostředkovaných pracovních míst 

 Výše spolufinancování 5 % (NNO) a 10 % (obce, kraje) 

Přístup v ITI ÚChA 

 Základní principy: 

 Poučení se z negativní zkušenosti z období 2014-2020 

 Princip partnerství 

 Důraz na vydefinování reálného integrovaného řešení 

 Březen 2020: odeslána žádost na ORP v aglomeraci, OSV Krajského úřadu Ústeckého kraje a 

Agenturu pro sociální začleňování za cílem: 

 Vydefinovat potenciální nositele projektů, kteří se budou podílet na další diskuzi a 

zacílení konkrétního integrovaného řešení 

 Vydefinovat potenciální nositele projektů, kteří jsou stabilním partnerem v území, 

dlouhodobě pracují s cílovými skupinami a jejich činnost je plně důvěryhodná, účelná 

a efektivní 

 Vydefinovat potenciální nositele projektů, za které se relevantní subjekty „zaručí“ 

 Získání okruhu spolehlivých a důvěryhodných partnerů 

 Červen 2020: oslovení několika desítek NNO k zaslání záměrů 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Vydefinování integrovaného řešení probíhalo na základě analytické části ISg ÚChA 2021+, 

obdržených a upravovaných záměrů a diskuze na pracovní skupině Lidské zdroje 

 Zacílení na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob v kombinaci s aktivitami na eliminaci 

růstu zadluženosti 

 Integrované řešení bylo úspěšně konzultováno na bilaterálním jednání s MPSV ČR 

Integrované řešení pro sociální oblast 

 

 Základní parametry integrovaného řešení: 

 Důraz na partnerské projekty 

 Maximální pokrytí: území, cílových skupin 

 Minimální překryvy mezi projekty 

 Spolupráce mezi veřejnou sférou a neziskovým sektorem 

 Kombinace různých zdrojů financování 

Další postup 

 Splnění požadavku ŘO může být dosaženo v zásadě dvěma způsoby: 

 Vyhlášení otevřené výzvy na sběr záměrů s možností přihlášení kohokoliv, kdy by ale 

bylo nutné definovat parametry a navazující procesy bez nástrojů na reálný výběr 

projektů bez ohledu na integrované řešení a definované principy 

 Opětovné oslovení všech zapojených partnerů v souladu s integrovaným řešením a 

aktualizace záměrů vytvářejících reálné integrované řešení 

 S ohledem na efektivitu a zachování smysluplnosti celého procesu i termíny ŘO je jednoznačně 

preferován druhý přístup 

http://www.iti-ucha.cz/
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Návrh na usnesení 

 Pracovní skupina Lidské zdroje 

 Souhlasí 

a. s implementací OP Zaměstnanost+ v rámci ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace v souladu s výše uvedeným integrovaným řešením zaměřeným na 

řešení podpory zaměstnanosti  znevýhodněných osob v kombinaci s 

aktivitami na eliminaci růstu zadluženosti 

b. v rámci požadavku ze strany MPSV ČR s oslovením Paktu zaměstnanosti 

Ústeckého kraje, měst  na úrovni ORP a neziskových organizací dle 

vydefinovaného okruhu spolehlivých a důvěryhodných partnerů ke sběru a 

aktualizaci záměrů 

 Doporučuje Řídicímu výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválit tento 

metodický přístup a následný výběr projektů pro OP Zaměstnanost+ 

Hlasování: hlasovalo 17 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

4. Diskuze a různé 

 Nově byla vytvořena příručka pro potenciální žadatele „Jak podat projekt“: http://www.iti-

ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty 

 

  

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