
 

 
 

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

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny Ekonomika 

13. 12. 2022 od 9:00 

Online jednání prostřednictvím MS Teams 

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

Program jednání:  
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení 
2. Úvod a představení aktualizace pracovní skupiny 
3. Programové období 2021-2027 
4. Implementace ITI ÚChA 2021+ 
5. Diskuze a různé 

 
Zápis jednání 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení 

 Ukládací usnesení z posledního jednání této pracovní skupiny bylo splněno. Mgr. Jiří Starý 

předložil návrh seznamu strategických projektů pro programový rámec OP JAK Řídicímu výboru 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. 

 
 

2. Úvod a představení aktualizace pracovní skupiny 

 

Pracovní skupiny pro období 2021-2027 
 5 tematických pracovních skupin 

- Doprava a dopravní infrastruktura 
- Ekonomika 
- Lidské zdroje 
- Životní prostředí a veřejný prostor 
- Kultura a cestovní ruch 

 Zápisy veřejně dostupné na: http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty 

Složení pracovních skupin 
 Schváleno v ŘV ITI dne 11. 10. 2022 
 Aktualizace složení PS na základě 

- konkretizace obecných nominací, např. města a obce dle záměrů a zájmu 
- na základě dosavadní účasti na jednáních => nutné zajistit akceschopnost a 

usnášeníschopnost  
- na základě podnětů a rozhodnutí jednotlivých členů PS 
- identifikované či navrhované změny odsouhlaseny s dotčenými zástupci dané 

organizace/instituce 
 Aktuální složení pracovní skupiny: 

- 5x statutární města (Děčín, zrušení členství Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem)   
- Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Litoměřice, Litvínov, Klášterec) 
- Ústecký kraj 
- MŠMT ČR a MPO ČR 
- ICUK 
- KHK ÚK + okresní hospodářské komory (OHK Ústí nad Labem, OHK Teplice, OHK 

Chomutov, OHK Litoměřice, OHK Most, OHK Děčín) 
- HSR ÚK 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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- Agentura CzechInvest 
- UJEP 
- Detašovaná pracoviště univerzit (VŠB, ČVUT) 
- UniCRE 
- Program RE:START 
- RIS3 manažer 
- Česká konference rektorů 
- Rada vysokých škol 
- + nově KS MAS 
- Hosté: Úřad práce, KS MAS… + nově Klášterec nad Ohří, OHK Ústí nad Labem, OHK 

Teplice, OHK Litoměřice, OHK Most, OHK Děčín, MPO ČR 

 

3. Programové období 2021-2027 
 

Národní plán obnovy 

 ČR podala EK první žádost o výplatu finančních prostředků (cca 1,07 mld. ze 7,1 mld. EUR) 

 10. ledna 2023 – předpokládané vyhlášení výzev na brownfieldy 

- specifické brownfieldy – rekonstrukce (1,42 mld. Kč) 

- specifické brownfieldy – demolice a nová výstavba (610 mil. Kč) 

- nepodnikatelské brownfieldy – rekonstrukce (640 mil. Kč) 

- nepodnikatelské brownfieldy – přírodní uložiště uhlíku (160 mil. Kč) 

- administraci zajišťuje Státní fond podpory investic (SFPI) 

 https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy   

Modernizační fond 

 Otevřené výzvy: 

- ENERG ETS č. 1/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: malé projekty 

- ENERG ETS č. 2/2022 – Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty 

- RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce 

- RES+ č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství) 

- HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren 

 https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/  

OP Spravedlivá transformace 

 3. 11. 2022 – 1. monitorovací výbor 

 30. 11. 2022 – zahájen příjem žádostí strategických projektů (https://opst.cz/dotace/2-vyzva/) 

 Pro tuto pracovní skupiny jsou relevantní téměř všechny připravované strategické projekty 

Ústeckého kraje 

 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
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OP TAK – mimo nástroj ITI 

 Již uzavřena 1. výzva OP TAK „Aplikace – výzva I.“ (další výzva na Aplikace 4Q/2023) 

 Plánované vyhlášení výzvy ŘO zaměřené na klastry se předpokládá v 1.Q/2023 

 Vyhlášená výzva – Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. 

(alokace 50 mil. Kč, ukončení 31. 12. 2023) 

 Harmonogram výzev dostupný na: Indikativní harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023 

OP JAK – mimo nástroj ITI 

 Vyhlášené výzvy ŘO: 

 

 Plánované výzvy ŘO: 

 

 Dostupné na: https://opjak.cz/harmonogram-vyzev/ 

OP JAK – shrnutí dosavadního vývoje 

 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI 

- vyhlášení – červenec 2023 

- ukončení příjmu žádostí – únor 2025 

 9. 12. 2022 – schůzka s nositeli projektů ITI k aktuálnímu stavu 

 

 Srpen 2022 – potvrzení hodnocení a projednání závěrů výzvy č. 20 na pracovní skupině 

Ekonomika vč. přijetí usnesení k možnosti zrušení výzvy ITI v případě změny alokace 

Výzva ITI Název strategického projektu Žadatel Příspěvek EU
Projekt splnil kritéria 

formálních náležitostí

Projekt splnil kritéria 

přijatelnosti
Věcné hodnocení Poznámka

MEDITECH
Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
48 185 442,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

DIGITECH
Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
74 319 901,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

Materiály a technologie pro biologické a 

environmentální aplikace (MATECH – BIOENVI)

Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
57 123 000,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

,,Evaluace netradičních odpadních surovin 

pokročilými recyklačními technologiemi" 

(ESURET)

Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
43 292 500,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

SimulUK - Simulační prostředí v Ústeckém kraji
České vysoké učetní technické v 

Praze, Fakulta dopravní
38 760 000,00 Kč ANO ANO Nerelevantní

Podpořený projekt

Přehled přihlášených strategických projektůProjekt podpořen částečně

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

20

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/indikativni-harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--270093/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/indikativni-harmonogram-vyzev-op-tak-pro-rok-2023--270093/
https://opjak.cz/harmonogram-vyzev/
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 Září 2022 – ŘV ITI vzal na vědomí návrh programového rámce pro OP JAK 

 Září 2022 – v RM a ZM ÚnL opět bráno na vědomí 

- delegace následného schvalování/aktualizace ze ZM na RM 

- bez finálního schválení kvůli flexibilitě reagovat na aktuální vývoj v OP JAK 

OP JAK – změny 

 Finální ponížení alokace pro ÚChA z 237 mil. Kč (CZV) na 233,2 mil. Kč (CZV) 

- neovlivní to podobu programového rámce OP JAK (cca 131 % finální alokace) 

 Požadavek MŠMT ČR na vydání stanovisek ŘV ITI do výše max. 120 % alokace 

- reálně znemožněno standardní automatické vydávání stanovisek ŘV ITI na základě 

schváleného programového rámce 

 MŠMT ČR nicméně umožní předkládání žádostí o podporu až do výše stanovisek ŘV ITI, tedy 

až do výše 120 % alokace 

- nedojde k plošnému očekávanému krácení na 100 % alokace v rámci hodnocení ŘO 

- pokud budou projekty dostatečně kvalitní a v rámci hodnocení ŘO by nedošlo ke 

krácení výdajů, znamenalo by to reálné navýšení alokace o 20 % z 233,2 mil. Kč (CZV) 

na 279,84 mil. Kč (CZV) 

OP JAK – možnost řešení 

 S ohledem na termín výzvy a její přípravu zatím není tlak na rychlé rozhodnutí 

 Reálně požadováno ponížení o cca 38,26 mil. Kč (CZV) oproti závěrům výzvy ITI č. 20 

 Možnosti řešení 

- dohoda mezi nositeli projektů 

- poměrové krácení 

- zapojení externích odborníků ke konzultaci projektů 

- zrušení a znovu vyhlášení výzvy na straně ITI 

- vyhlášení navazující výzvy nositele ITI na výzvu č. 20 (s mechanismem výběru mezi již 

přihlášenými projekty dle upřesněných podmínek výzvy OP JAK) 

- odstoupení projektu či ponížení požadavků dle již známých podmínek při vyhlášení 

výzvy OP JAK 

 
 

4. Implementace ITI ÚChA 2021+ 
 
Schvalování programových rámců 

 OP JAK 

- září 2022 – vzat v ZM ÚL na vědomí 

- výzva ŘO na předkládání programových rámců vyhlášena 

- řešení situace v OP JAK 

- vložení programového rámce do monitorovacího systému ke schválení 

 

 

 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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Vydávání vyjádření nositele ITI 

 
 Nutné respektovat termín pro předložení projektu do výzvy ŘO = platnost Vyjádření nositele 

ITI 
 

 

5. Diskuze a různé 

Další postup 

 Vložení programových rámců do monitorovacího systému 

 Po schválení PR ze strany ŘO a vyhlášení dotčené výzvy ŘO => vydávání stanovisek ŘV ITI 

 Řešení situace v OP JAK  

 Zaměření se na rozvoj metropolitní spolupráce  

- mapování témat 

- diskutováno legislativní ukotvení 

- v roce 2023 úvodní setkání 

Přehledné publikace nejen pro žadatele 

 Dotační zpravodaj RRA ÚK – https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068 

 Abeceda fondů EU – https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu   

 

 

Generátor povinné publicity 

 Pro programy řízené MŽP ČR 

 https://publicita.sfzp.cz/ 

- billboardy 

- plakát A3 

- pamětní deska 

- elektronický plakát  

 

http://www.iti-ucha.cz/
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://rskuk.cz/aktuality/bulletin-11_2022-1068
https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu
https://www.dotaceeu.cz/cs/abecedafondueu
https://publicita.sfzp.cz/
https://publicita.sfzp.cz/
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Prezenční listina 

 

 

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

