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Zápis z 25. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

25. 2. 2022 od 8:30 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

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

 

Program zasedání:  
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 

2. Schválení zprávy o realizaci a analýzy rizik 

3. Aktuální informace k programovému období 2021-2027 

4. Aktuální informace k Integrované strategii ÚChA 2021-2027 

5. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

Členové ŘV ITI či jejich zástupci byli na začátku jednání obeznámeni s pravidly hlasování v souladu se 

Statutem a Jednacím řádem ŘV ITI ÚChA. 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 

 

2. Schválení zprávy o realizaci a analýzy rizik 

 

Zpráva o realizaci ISg ÚChA 

 Za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

 Povinnost půlročních zpráv dle MPIN 

 Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace 

klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev atd. 

 Schválena ze strany MMR ČR 

Aktualizace analýzy rizik 

 Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA  

 Aktualizace za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

 Metodický postup nastavený v ISg ÚChA 

 Na jednání akcentována rizika s kritickým dopadem 

 Kompletní analýza rizik na www.iti-ucha.cz/iti-2014-2020/dokumenty 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI  

- schvaluje: 

1) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za 

období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 v předloženém znění 

2) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 31. 12. 2021 

v předloženém znění 

Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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3. Aktuální informace k programovému období 2021-2027 

Klíčové nástroje a programy pro období 2021-2027 

 Operační program Spravedlivá transformace (www.rskuk.cz) 

 Národní plán obnovy ČR (www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani) 

 Modernizační fond (www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/) 

Operační program spravedlivá transformace 

 Probíhá meziresortní připomínkovací řízení Plánu spravedlivé územní transformace (přílohy 

návrhu OPST) 

 22. 2. 2022 – Transformační platforma 

 Březen 2022 – zaslání Plánu spravedlivé územní transformace a OP na EK => poté zahájení 

formálního dialogu 

Národní plán obnovy 

 Národní program Životní prostředí  

- Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích 

- Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov 

- www.narodniprogramzp.cz 

 Nová zelená úsporám 

- Výzva č. 1/2021 – Rodinné domy 

- Výzva č. 2/2021 – Bytové domy 

- www.novazelenausporam.cz/dokumenty/smernice-a-vyzvy/ 

 MŠMT ČR 

- Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace – digitální učební 

pomůcky pro školy 

- Komponenta 3.2. Adaptace kapacity a zaměření školních programů – sběr projektů VŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.rskuk.cz/
http://www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani
http://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
https://www.narodniprogramzp.cz/
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/smernice-a-vyzvy/
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/smernice-a-vyzvy/
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IROP 

 Přepočet alokace dle aktuálního kurzu (€/Kč)  

- Dříve pro ITI ÚChA až 2,8 mld. Kč => po přepočtení kurzu 2,65 mld. Kč 

 Dílčí členění alokace je aktuální ke dni konání ŘV ITI, 

ale stále není definitivní 

 Stále v řešení téma navyšování kapacit u MŠ 

(aktuálně způsobilé pouze OPR Most) 

 Pokračující diskuze o hodnotících kritérií u některých 

aktivit (zejm. veřejný prostor) 

 Pravděpodobný přesun podpory infrastruktury 

pobytových sociálních služeb (vč. kombinovaných) 

z IROP do Národního plánu obnovy 

 Výrazné změny v alokaci pro ITI ÚChA, které jsou 

v souladu s usnesením ŘV ITI 

- Navýšení alokace v aktivitách s největší 

absorpční kapacitou (kromě památek) 

- Ponížení alokace v aktivitách s omezeními ze 

strany ŘO, se zohledněním zkušeností 

z období 2014-2020 a v aktivitách s nejnižší absorpční kapacitou 

OP Doprava 

 Sběr záměrů v drážní infrastruktuře pro MD ČR 

 1. 2. 2022 – jednání se zástupci měst a dopravních podniků v ÚChA se zástupci EK a JASPERS/EIB 

 Celková alokace na infrastrukturu pro drážní dopravu pro všechna ITI v ČR na cca 20,8 mld. Kč 

 Zahájena diskuze o rozdělení alokace mezi aglomerace 

 V případě nedostatečného čerpání je zde potenciální riziko odejmutí alokace v rámci mid-term 

hodnocení OP D3  

OP Zaměstnanost+ 

 Implementace mimo oficiální rámec OP Z+ => postupy se neřídí Metodickým pokynem INRAP, 

ale pokyny řídicího orgánu! 

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

pro období 2021-2027 => termín do konce března 2022 

- Následně řešení dílčích otázek, ujasňování implementace, konzultování namyšleného 

transparentního metodického postupu s MPSV ČR 

 Východiska podpory v OP Z+: 

- Alokace pro aglomerace stanovena na základě předložených a předběžně schválených 

projektů 

- Výběr projektů je v kompetenci nositele ITI 

- Podmínky podpory velmi podobné jako v rámci období 2014-2020 

OP Zaměstnanost+ v ÚChA 

 Klíčové využití zkušeností a dobré/špatné praxe z období 2014-2020 

 Březen 2020 – žádost na ORP v aglomeraci, OSV Krajského úřadu Ústeckého kraje a Agenturu 

pro sociální začleňování s cílem vydefinování NNO, které jsou stabilním partnerem v území, 

http://www.iti-ucha.cz/
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dlouhodobě pracují s cílovými skupinami a jejich činnost je plně důvěryhodná, účelná 

a efektivní 

 Červen 2020 – sběr záměrů mezi desítkami vytipovaných NNO 

 Vydefinování konkrétního integrovaného řešení pro sociální oblast probíhalo na základě 

analytické části ISg ÚChA 2021+, obdržených a upravovaných záměrů a diskuze na pracovní 

skupině Lidské zdroje 

- Průběžně prezentováno na ŘV ITI 

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

eliminaci růstu zadluženosti 

- Základní principy integrovaného řešení pro sociální oblast 

 Reálnost integrovaného řešení 

 Důraz na partnerské projekty a spolupráci mezi veřejnou sférou a neziskovým 

sektorem 

 Maximální pokrytí – jak území, tak cílových skupin 

 Minimální překryvy mezi projekty 

 V nastavení konkrétních projektů může docházet k úpravám, nicméně je 

klíčové zachování principů integrovaného řešení  

 

 

 Další plánovaný postup 

- Oslovení několika desítek partnerů pro sběr a aktualizaci záměrů do OP Z+ 

- Dle potřeby projednání v rámci setkání s žadateli či PS Lidské zdroje 

- Konec března 2022 – projednání finálního seznamu na ŘV ITI 

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

 ANNOÚK – Bude možné v rámci ITI ÚChA podpořit zájmové a neformální vzdělávání? 

 ITI ÚChA – Na neformální vzdělávání alokaci nemáme, nicméně školská zařízení byla na základě 

dříve vznesené připomínky ze strany ANNOÚK přidána mezi oprávněné žadatele v rámci 

Opatření 1.3.1 (MŠ) a 1.3.2 (ZŠ) Integrované strategie ÚChA 2021+. 

 

 ANNOÚK – Oceňuji podporu financování knihoven. Zároveň mám obavu, že jiná kulturní 

zařízení podporu bohužel nezískají. 

 ITI ÚChA – Na kulturní domy v případě kulturních kreativních center bude možné 

v komponentě 4.5 Národního plánu obnovy.   

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI  

- schvaluje: 

a) implementaci 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 oslovení Paktu zaměstnanosti 

Ústeckého kraje, měst na úrovni ORP a neziskových organizací dle 

vydefinovaného okruhu spolehlivých a důvěryhodných partnerů ke sběru a 

aktualizaci záměrů 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

4. Aktuální informace k Integrované strategii ÚChA 2021-2027 

Aktuální stav přípravy 

 Integrovaná strategie ÚChA 2021+ je v předfinální podobě 

 Dopracována implementační část a doplněna integrovaná řešení 

 Zveřejněna na www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027 

 7. 3. 2022 – projednání aktuální verze na ZM ÚnL 

 Následně konzultace s MMR ČR před samotným schvalováním 

 Schvalovací proces dle závěrů hodnocení SEA 

Hodnocení SEA 

 Zpracovatelem dokumentace RADDIT consulting s.r.o.  

 Listopad 2021 – zaslány Žádosti o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny na relevantní subjekty 

 Prosinec 2021 – podáno Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí na Krajský úřad Ústeckého kraje 

 Březen 2022 – závěr zjišťovacího řízení 

- Ukončení procesu SEA – schvalování ISg ÚChA 2021+ pravděpodobně v květnu 2022 

- Nutný plný proces SEA => schvalování ISg ÚChA 2021+ pravděpodobně až v září 2022 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty-2021-2027
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Návrh na složení Řídicího výboru ITI pro období 2021-2027 

 Návrh jediné změny oproti období 2014-2020 (obec Březno => KS MAS) 

 Návrh na složení Řídicího výboru ITI pro období 2021-2027 

- Statutární město Ústí nad Labem (2 členové) 

- Statutární město Děčín 

- Statutární město Chomutov 

- Statutární město Most 

- Statutární město Teplice 

- Město Bílina 

- Krajská síť místních akčních skupin 

- Ústecký kraj 

- Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje 

- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

- Fakulta životní prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

- Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE) 

- Agentura pro sociální začleňování 

- Úřad práce ČR 

- Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje (ANNOÚK) 

- Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova 

- Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

Návrh nastavení kompetencí při implementaci ITI ÚChA 2021-2027 

 Jedná se o pracovní návrh v podobě, jak je předkládán do ZM ÚnL 

 Zastupitelstvo města: 

- Schvaluje koncepční část ISg ÚChA 2021-2027 

- Schvaluje změny koncepční části ISg ÚChA 2021-2027 

- Bere na vědomí roční monitorovací zprávy o realizaci ISg ÚChA 2021-2027 

 Rada města: 

- Schvaluje programové rámce/akční plán ISg ÚChA 2021-2027 vč. aktualizací 

- Schvaluje Operační manuál ITI vč. aktualizací 

- Schvaluje Statut a jednací řád ŘV ITI vč. aktualizací 

 Řídicí výbor ITI: 

- Vyhlašuje výzvy na zařazení projektů do programových rámců 

- Schvaluje hodnotící kritéria pro výzvy na zařazení projektů do programových rámců 

- Schvaluje harmonogram výzev ITI ÚChA vč. aktualizací 

- Schvaluje dílčí evaluační zprávy a zprávy o realizaci ISg ÚChA 2021-2027 

- Schvaluje vytvoření pracovních skupin a jejich členy 

- Schvaluje Statut a jednací řád pracovních skupin vč. aktualizací 

 Vedoucí OMOSRI MmÚ: 

- Provádí veškeré administrativní úkony zejména v monitorovacím systému spojené s 

řízením ISg ÚChA 2021-2027 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

- bere na vědomí: 

http://www.iti-ucha.cz/
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1) aktuální stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace na programové období 2021-2027 

2) návrh nastavení kompetencí při implementaci nástroje ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace v programovém období 2021-2027 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

5. Diskuze a různé 

Příručka pro žadatele 

 Na webu ITI ÚChA byla nově vytvořena příručka pro potenciální žadatele s názvem „Jak podat 

projekty“: www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty 

Pilotní projekt „funkční oblasti v EU“ 

 Úvaha o zapojení ITI ÚChA do ročního pilotního mezinárodního projektu DG REGIO a EIB 

 Zatím probíhá komunikace s MMR ČR, následovat budou rozhovory s EIB 

 Nejsou dořešeny podmínky a konkrétní nastavení projektu 

Konference Region budoucnosti 

 3. 3. 2022 

 Zastoupení za ITI ÚChA 

 www.regionbudoucnosti.eu 

  

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/projekty
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
http://www.iti-ucha.cz/projekty/jak-podat-projekty
https://www.regionbudoucnosti.eu/
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Prezenční listina 

 

 

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