Zápis z 5. jednání pracovní skupiny Ekonomika
9. 12. 2021 od 13:30
Online jednání prostřednictvím MS Teams
Účast: dle prezenční listiny, printscreenů a stažené prezenční listiny z MS Teams
Program jednání:
1. Úvod
2. Informace z jednání s ŘO OP
3. Harmonogram a implementace ITI 2021+
4. Diskuze a různé
Zápis jednání
1. Úvod
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
 Integrovaný nástroj pro rozvoj Ústecko-chomutovské aglomerace
 Rezervovaná alokace v operačních programech (OP JAK + OP TAK)
 Podpora vzájemně provázaných projektů a aktivit
 V integrované strategii budou již od začátku vepsány konkrétní projekty v rámci jejího akčního
plánu
 www.iti-ucha.cz
Operační program spravedlivá transformace
 Priorita I. Podnikání, výzkum, inovace
 Vznik (rozvoj) center pro podporu podnikání v oblastech ekonomiky s vyšší přidanou
hodnotou, vznik HABů zaměřených na podporu diverzifikace ekonomických odvětví a
inovací v ÚK
 Výzkum, vývoj v oblastech obnovitelných zdrojů energie a využití vodíku, aplikace
nových technologií pro chemické procesy využitelných v recyklacích plastů, biomasy
včetně zpracování odpadních plynů a vývoj nanomateriálů pro tyto technologie
 Produktivní investice MSP: ekonomická činnost, zavádění technologií s vyšší přidanou
hodnotou, udržení /vytváření nových pracovních míst
 Na podporu podnikání budou rovněž realizovány zastřešující projekty (grantová schémata) ÚK
 Digitální vouchery
 Asistenční vouchery
 Vouchery pro začínající firmy
 Startup vouchery
 Podrobnější informace: https://rskuk.cz/uhelne-regiony-fond-spravedlive-transformace
Národní plán obnovy ČR
 Harmonogram NPO obecně: https://www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani
 Informace k výzvám MPO ČR: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/
 Komponenta 2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů)
 Výzvy v 3. Q roku 2022
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz






Projekt musí být připravený maximálně v roce 2023 a dokončený do konce roku 2025
Míra kofinancování se bude blížit 100 %, ale DPH není uznatelný náklad
Náklady jsou uznatelné již od 1. února 2020, ale projekty musí splnit podmínky RRF a
motivační účinek v rámci veřejné podpory
Neuznatelné náklady: sanace ekologických zátěží, výkupy

2. Informace z jednání s ŘO OP
Aktuální vývoj přípravy programového období 2021-2027
 Předkládání Dohody o Partnerství (DoP) na Evropskou komisi (EK) ještě v prosinci 2021
 Všechny OP budou předloženy následně po DoP rovněž v prosinci 2021, kromě OP Doprava
(leden), OP Rybářství (leden) a OP Spravedlivá transformace (SEA, schválení vládou ČR)
 Zahájení formálního dialogu s EK
 Schválení OP v dubnu 2022
 První jednání monitorovacích výborů: vyhlašování prvních výzev
OP TAK
 12. 11. 2021 proběhlo bilaterální jednání s MPO ČR k záměrům v OP TAK (konzultace
konkrétních záměrů)
 Prostřednictvím ITI nebude z OP TAK umožněna podpora klastrů
 Výlučná podpora ITI zejména pro rozšiřování a modernizaci „otevřených služeb infrastruktury“
(např. technologická centra) s cílovou skupinou MSP
 V Ústecko-chomutovské aglomeraci tuto oblast významně pokrývá OP ST
 Po konzultaci zůstaly relevantní aktuálně pouze dva projekty
 Centrum pro digitální inovace (žadatel ICUK): pravděpodobně bude předložen do
OP ST
 Ferguna (žadatel VÚHU): prozatím ve fázi záměru
 S ohledem na velmi nízkou absorpční kapacitu otázka dalšího usilování o rezervaci prostředků
v OP TAK pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci
OP JAK





Předběžná alokace pro ITI ÚChA – 237 mil. Kč (CZV)
25. 11. 2021 proběhlo setkání aglomerací s MŠMT k implementaci v období 2021-2027
Zacílení výhradně na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci (DMS)
Vyhlášení výzvy pro ITI až v polovině roku 2023
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz













MŠMT zatím výzvu nepřipravuje, takže neumožňuje konzultace záměrů
Výše projektu 30-100 mil. Kč
Délka realizace projektu 3-5 let
Výzkumná spolupráce výzkumné organizace s firmou/subjektem z aplikační sféry (povinně
minimálně 1 střední podnik, lze mít za partnery i velké firmy)
Příjemci/partneři se sídlem uvnitř i mimo území ITI, ale dopad projektu povinně na území ITI
Projekt musí být v souladu s krajskou RIS3 strategií
Nelze podpořit nové stavby (pouze výdaje související s instalaci pořízeného zařízení)
Zatím nejasné podmínky veřejné podpory (v období 2014-2020 bylo spolufinancování podílu
soukromého partnera ve výši 50 %)
Nadále počítáme s připravovanými projekty UJEP a ČVUT
 UJEP: SMART REGION, MATECH-BioEnvi, MEDITECH, DIGITECH, ESURET
 ČVUT: CTEI, Vizualizace U SMART Zone
V lednu 2022 bude uspořádáno samostatné setkání pro potenciální nositele projektů

3. Harmonogram a implementace ITI 2021+
Příprava Integrované strategie ÚChA 2021+
 Integrovaná strategie ÚChA 2021+ v předfinální podobě
 Zveřejněna na http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027 a stále je možné zasílat
připomínky
 Pro schvalování Integrované strategie ÚChA 2021+ je klíčové ukončení procesu SEA
 Harmonogram SEA dle závěrů zjišťovacího řízení
 Očekáváno hodnocení SEA v plném rozsahu
Očekávané schvalování Integrované strategie ÚChA 2021+
 Duben 2022 – dokončení procesu SEA
 Duben/květen 2022 – schválení koncepční části Integrované strategie ÚChA 2021+
 Řídicí výbor ITI => Rada města ÚnL => Zastupitelstvo města ÚnL
 Květen 2022 – zanesení Integrované strategie ÚChA 2021+ do monitorovacího systému
 Červen 2022 – hodnotící proces na straně MMR ČR a schválení Integrované strategie ÚChA
2021+
 Červen/červenec 2022 – vypsání výzev na zařazení strategických projektů do programových
rámců

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

Struktura integrované strategie

Akční plán a programové rámce
 Akční plán – druhá část Integrované strategie navazující na koncepční část, obsahuje několik
programových rámců, přičemž pro každý OP bude vytvořen jeden programový rámec
 Programový rámec = seznam strategických projektů s rezervovanou alokací v ITI
Změny pro programové období 2021-2027 oproti programovému období 2014-2020
 Zrušení zprostředkujícího subjekt ITI
 Nebudou vyhlašovány žádné výzvy nositele ITI
 Vytváření integrovaných řešení již v koncepční části Integrované strategie ÚChA 2021+
 K rezervaci prostředků pro realizaci strategického projektu dojde na začátku v rámci vytvoření
akčního plánu s programovými rámci (= seznamy konkrétních strategických projektů)
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

Očekávaný proces zapojení projektu do ITI v programovém období 2021-2027
 Na začátku období budou vyhlášeny výzvy na zařazení strategických projektů do programových
rámců
 Bude vyhlášena zhruba na měsíc a vyhlášení bude oznámeno dlouhodobě dopředu
 Jednoduchý formulář, přílohy na úrovni čestných prohlášení
 Výzvy pro jednotlivé aktivity OP na celou alokaci ITI
 Hodnocení projektů
 Formální náležitosti => přijatelnost => věcné hodnocení (pouze bude-li třeba)
 Hodnocení tematický koordinátor + referent ITI => verifikace manažer ITI/vedoucí odd.
ZS ITI => představení a další verifikace na Pracovních skupinách
 Z projektů, které úspěšně projdou hodnotícím procesem, bude následně sestaven programový
rámec – po jeho schválení automatické vydání souhlasných stanovisek ŘV ITI
 Schéma očekávaného procesu zapojení projektu do ITI v programovém období 2021-2027:

Uvažovaná kritéria věcného hodnocení ITI ÚChA
 Jedná se o pracovní podobu uvažovaných kritérií nositele ITI, kterou je možné připomínkovat
a podílet se tak na její podobě
 Jedná se o obecnou sadu kritérií, ze které budou pro jednotlivé aktivity vybírána relevantní
kritéria, která mohou být dílčím způsobem upravována v souladu se specifiky jednotlivých
aktivit
 Budou využita v případě, že pro danou výzvu bude poptávka projektů větší než alokace výzvy
 Princip kritérií – jednoznačnost, srozumitelnost, nulová subjektivita




Projektová připravenost (pro stavební projekty)
 Pravděpodobná minimální projektová připravenost: vyčlenění finančních prostředků
na projektovou přípravu
Zajištění financování projektu
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz








Majetkoprávní vztahy související s projektem (pro stavební projekty)
Termín podání žádosti o podporu projektu do výzvy ŘO
Termín ukončení realizace projektu
Indikátory projektu
Efektivita projektu
Soubor uvažovaných kritérií je Přílohou č. 1 tohoto zápisu

Diskuze



















MPO ČR – Z pohledu OP TAK doporučujeme některá z kritérií věcného hodnocení dopracovat.
ITI ÚChA – Jedná se o úvodní návrh kritérií věcného hodnocení. Některá kritéria věcného
hodnocení mohou mít nižší vypovídající hodnotu či pro některé aktivity mohou být
nerelevantní. V současnosti je možné kritéria věcného hodnocení neustále připomínkovat
a spolupodílet se tak na jejich přípravě a nastavení.
MPO ČR – Řada kritérií je plně relevantních, nicméně schvalování projektů pro strategii ITI
ÚChA bude probíhat se značným předstihem, tzn. cca 1-1,5 roku před samotnou realizací
projektů. Z toho by měly vyplynout i samotné stupně projektové přípravy. Nejvyšším stupněm
projektové přípravy by mělo být stavební povolení, protože další navržené stupně projektové
přípravy závisí na přiznání dotace.
ITI ÚChA – V současnosti se jedná o obecnou sadu hodnotících kritérií, která plánujeme využít
primárně pro IROP, částečně i pro ostatní operační programy. V případě OP TAK a OP JAK
vnímáme, že prodleva mezi programovými rámci a realizací projektu bude delší než v případě
IROP (zde nastavení škály u kritéria připravenosti projektu považujeme za relevantní). V tomto
kontextu je vhodné doplnit, že výzvy pro zařazení strategických projektů do programových
rámců nemusí být vyhlášeny ihned pro všechny operační programy najednou.
MPO ČR – Vyhlašování výzev IROP, OP TAK a OP JAK nebude pravděpodobně dělit až takový
časový rozdíl. Dle informací z NSK ČR nebudou operační programy schváleny dříve než
v dubnu/květnu 2022. Pro vyhlášení výzev pro integrované nástroje je nutné, aby byly
schváleny programové rámce, což bude probíhat téměř většinu roku 2022.
ITI ÚChA – Dle informací z NSK ČR řídicí orgán IROP plánuje individuální výzvy ve 2. Q 2022 a
integrované výzvy na 2. polovinu roku 2022. V případě časových posunů by byla časová kritéria
upravena dle skutečnosti. Obecně vnímáme rizika spíše v nastavení konkrétních
implementačních procesech, promítání změn do projektů atd.
MPO ČR – U kritéria hodnotící zajištění financování, by bylo vhodné požadovat místo plného
zajištění, pouze rezervaci prostředků. Zmiňované majetkoprávní vztahy jsou rovněž plně
relevantní, kde nejenom samotné vlastnictví, ale i dlouhodobý pronájem je přijatelným
způsobem vypořádání.
ITI ÚChA – Souhlasíme s poznámkou ohledně rezervace finančních prostředků. Na druhou
stranu, dle našich zkušeností, v případě investičních projektů, je zajištěné financování to, co
projekt dělá reálně připraveným. Naším cílem je nastavit jednoduchý proces bez dokládání
rozsáhlých příloh, proto budeme požadovat převážně čestná prohlášení.
MPO ČR – Považujeme za problematická kritéria řešící termín podání žádosti o podporu a
termín ukončení realizace projektu. Navrhujeme upravit tato kritéria, kdy nejpozdější ukončení
projektu bude cca polovina roku 2027.
ITI ÚChA – Jsme si vědomi, že nastavená časová škála nemusí odpovídat harmonogramu všech
OP, nicméně ji lze upravit a přizpůsobit. Termín podání žádosti vnímáme relevantní, neboť ho
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz





žadatel může ovlivnit a odhadnout. Jako termín ukončení realizace projektu bude požadován
nejzazší termín. Zároveň pro IROP, OP D či OP ŽP neuvažujeme s ohledem na nutnost splnění
povinného čerpání s podporou projektu s realizací i v roce 2027. Přihlášení takovýchto projektů
očekáváme v případě volné alokace až v rámci aktualizace programových rámců.
MPO ČR – Kritérium týkající se indikátorů projektu je vázáno na indikátory ve výzvách, což
může být problematické vzhledem k tomu, že hodnoty indikátorů se zřejmě v jednotlivých
výzvách OP TAK nebudou uvádět. Hodnoty indikátorů budou známy pouze pro celý specifický
cíl. U efektivity projektu se v rámci OP TAK hodnotí i finanční efektivita, což je ale jiné pojetí
tohoto kritéria. Dílčí poznámky z naší strany můžeme zaslat prostřednictvím e-mailu.
ITI ÚChA – Co se týče efektivity, připomínky bereme na vědomí. V úvahu při absenci hodnoty
indikátoru ve výzvě přichází i vztažení výpočtu efektivity na hodnotu indikátoru
v programovém dokumentu či stanovení vlastní referenční hodnoty indikátoru. Oceníme
zaslání připomínek i alternativní návrhy ke kritériím.

4. Diskuze a různé
 Probíhá příprava interních postupů pro implementaci ITI 2021+
 Příprava přehledného informačního shrnutí pro žadatele
 Před schválením koncepční části Integrované strategie ÚChA 2021+ proběhne závěrečné
projednání integrovaných řešení na pracovních skupinách
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Prezenční listina
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Příloha č. 1: Uvažovaná kritéria věcného hodnocení ITI ÚChA
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