Zápis z 5. jednání pracovní skupiny Kultura a cestovní ruch
10. 12. 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. Informace z jednání s ŘO OP
3. Informace o kritériích přijatelnosti IROP
4. Harmonogram a implementace ITI 2021+
5. Diskuze a různé
Zápis jednání
1. Úvod
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
 Integrovaný nástroj pro rozvoj Ústecko-chomutovské aglomerace
 Rezervovaná alokace v operačních programech (IROP)
 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
Národní plán obnovy
 Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
 Vlastníkem komponenty MK ČR
 Původní plán na vyhlášení výzvy již v listopadu 2021
 Harmonogram NPO: https://www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani
 Informace k MK ČR: https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
Operační program spravedlivá transformace
 1.4 Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje
 250 mil. Kč (tematické výzvy a zastřešující projekty)
 Zastřešující projekt ÚK – Kreativní průmysl
 Vylepšení produktu nebo služby pro MSP
 Audiovizuální tvorba
 Architektura, urbanismus, krajina (architektonické soutěže aj.)
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)
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 Zahájení formálního dialogu s EK
Schválení OP v dubnu 2022
 První jednání monitorovacích výborů: vyhlašování prvních výzev

Celková alokace dlouhodobě stanovena, pro ITI ÚChA až 2,8 mld. Kč
Probíhají diskuze mezi aglomeracemi ohledně dílčích přesunů dle absorpční kapacity a priorit
Diskuze probíhá i s ŘO IROP s ohledem na aktivity, o které je průřezově minimální zájem
V rámci ÚChA je oblast kultury jednou z klíčových oblastí

IROP – aktuální pracovní návrh členění alokace v kultuře
 K návrhu je nutné nadále přistupovat s rezervou, finální výše alokace se ještě může změnit!
 Dílčí alokace ještě mohou být výrazně poníženy
 Došlo k výraznému navýšení alokace u aktivity knihovny, zhruba o 150 %

3. Informace o kritériích přijatelnosti IROP
Kritéria přijatelnosti IROP
 IROP nebude provádět v období 2021-2027 věcné hodnocení
 Kritéria přijatelnosti – nejklíčovější část pro podání žádosti o podporu
 Pravděpodobně shodná pro výzvy individuální i integrované
 V současnosti je zahájena diskuze na pracovních týmech o podobě kritérií přijatelnosti
 Jedná se o pracovní návrh!
 Mohou se výrazně změnit!
 Je nutné k nim přistupovat s rezervou
Aktivita památky
 Památka je zapsána v některém z uvedených seznamů:
 V Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako národní kulturní památka nebo jako
kulturní památka,
 V Seznamu světového dědictví UNESCO,
 V Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO.
 V projektu je uvedena vazba na Státní kulturní politiku 2021-2025+.
 Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí:
 Revitalizace památek
 Expozice
 Depozitáře
 Technické a technologické zázemí
 Návštěvnická a edukační centra
 Restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování
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Evidenci a dokumentaci mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační
software
 Ochrana zabezpečení památek
 Parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního
seznamu UNESCO
Památka bude zpřístupněna veřejnosti.
V případě obnovy parku u památky se jedná o park u národní kulturní památky, památky
UNESCO nebo u památky z Indikativního seznamu UNESCO, mimo zvláště chráněná území a
lokality soustavy NATURA 2000.
Projekt není zaměřený na podporu komerčních zařízení definovaných výzvou.
Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.

Aktivita muzea
 Muzeum je zřizováno státem, krajem nebo obcí.
 Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 V projektu je uvedena vazba na Státní kulturní politiku 2021-2025+.
 Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí:
 Revitalizace muzeí, včetně nové výstavby
 Expozice
 Depozitáře
 Technické zázemí
 Návštěvnická a edukační centra
 Restaurování sbírek muzejní povahy, vybavení pro konzervaci a restaurování
 Evidenci a dokumentaci sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a
aplikační software
 Ochrana muzejních sbírek
 Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části.
 Projekt vychází z rozvojového dokumentu muzea.
 Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.
Aktivita knihovny
 Knihovna je zřízena obcí.
 V projektu je uvedena vazba na Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–
2027 s výhledem do roku 2030.
 Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí:
 Revitalizace knihoven, včetně nové výstavby
 Expozice
 Depozitáře
 Technické zázemí
 Návštěvnická a edukační centra
 Restaurování knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování
 Evidenci a dokumentaci knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační
software
 Ochrana knihovních fondů
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 Technické vybavení knihoven
Projekt je zaměřen na jednu z následujících kategorií knihoven:
 Knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
 Základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše
 Základní knihovny se specializovaným knihovním fondem
 Národní knihovnu ČR.
Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.

Aktivita cestovní ruch
 V projektu je uvedena vazba na Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030.
 V projektu je uvedena vazba na rozvojový dokument cestovního ruchu na daném území.
 Projekt návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích není vázán na interpretaci
daného území s přírodními fenomény nebo předmětu ochrany daných území. (Kritérium k
ZCHÚ bude upřesněno s MŽP a AOPK)
 Parkoviště u destinace cestovního ruchu je realizováno v obci do 40 000 obyvatel a je navázáno
na existující nebo novou značenou turistickou trasu/naučnou stezku.
 Projekt přispěje k rozprostření/usměrnění návštěvnosti, snížení negativních dopadů
cestovního ruchu na daném území nebo k řešení sezónnosti cestovního ruchu.
 Vytvořená doprovodná infrastruktura je v bezprostřední blízkosti tras a atraktivit cestovního
ruchu.
 Projekt zajišťuje v rámci terénních dispozic a dalších podmínek přístupnost návštěvnické
infrastruktury pro co nejširší skupiny obyvatel.
 Projekt je zaměřen minimálně na dvě oblasti:
 Odpočívadla
 Parkoviště
 Sociální zařízení
 Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu
 Turistické trasy a jejich značení
 Naučné stezky
 Navigační systémy
 Turistická informační centra
 V případě vybudování / vyznačení nových značených turistických tras a naučných stezek a
přetrasování značených turistických tras spolupracuje žadatel s Klubem českých turistů a
konzultuje s destinační společností.
 Projekt není zaměřen na podporu komerčních zařízení definovaných výzvou.
Diskuze
 SM Teplice – Bude i pro turistická informační centra nutnost bezprostřední blízkosti
turistických tras?
 ITI ÚChA – V případě projektu turistického informačního centra je dle představovaného znění
kritéria toto kritérium nerelevantní. V bezprostřední blízkosti turistických tras či aktivit
cestovního ruchu musí být pouze doprovodná infrastruktura cestovního ruchu.
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4. 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
Struktura integrované strategie
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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)
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:
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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
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
 Česká biskupská konference – Bude se v aktivitě památky rozlišovat stupeň ochrany pro
Národní kulturní památky a „běžné“ kulturní památky?
 ITI ÚChA – Pro jednotlivé aktivity budou vybírána relevantní kritéria z obecné sady. U aktivity
památky lze v tuto chvíli předpokládat rozlišení na Národní kulturní památky a kulturní
památky. Ideou je v tuto chvíli zvýhodnění kulturních památek z důvodu nemožnosti získání
podpory pro kulturní památky v rámci individuálních výzev IROP, nicméně se v tuto chvíli jedná
opravdu o pracovní návrh.
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5. 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
Diskuze
 Ústecký kraj – Bude možné kofinancovat projekty z národních či jiných zdrojů?
 ITI ÚChA – Kofinancování je na žadateli, nicméně kombinace dvou či více dotačních zdrojů, jak
tomu bylo v současném programovém období, možná nebude. V současnosti však neznáme
finální nastavení podmínek, proto je možné, že bude docházet k dílčím změnám.
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Prezenční listina
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Příloha č. 1: Uvažovaná kritéria věcného hodnocení ITI ÚChA
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