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Zápis z 10. jednání pracovní skupiny Lidské zdroje 

12. 12. 2022 od 12:30 

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 IROP 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, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem) 

- Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Litoměřice, Litvínov, Krupka, Klášterec 

nad Ohří)  

- Ústecký kraj 

- MŠMT ČR, MPSV ČR a MMR ČR 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
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- Koordinátor MAP  

- Agentura/Odbor pro sociální začleňování  

- Úřad práce 

- Česká biskupská konference 

- ANNOÚK 

- KS MAS 

- Program RE:START 

- Pakt zaměstnanosti ÚK 

- Hosté: HSR ÚK, ICUK, OHK Chomutov, MV ČR, KHK ÚK… + nově Krupka, Klášterec nad 

Ohří, MŠMT ČR, MMR ČR 

 

3. Programové období 2021-2027 
 
OP Spravedlivá transformace 

 3. 11. 2022 – 1. monitorovací výbor 

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

 

Národní plán obnovy 

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

 Příprava podnětů k rozšíření (např. dostupné bydlení, podpora školství)  

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

OP Zaměstnanost+ 

 Implementace mimo nástroj ITI 

 09/2022 dvě setkání s nositeli projektů v ÚChA  

- SC 1.1 – vyšší absorpční kapacita než dostupná alokace  

- situace v SC 2.1 – projekty nepřesahují 130 % alokace, do které budou projekty 

hodnoceny 

- nebylo možné dodatečně stanovovat kritéria výběru 

 Kontinuální výzva OP Z+ pro ITI  

- SC 1.1 – vyhlášeno 3. 11. 2022 

- SC 2.1 – vyhlášeno 17. 10. 2022 

 Z důvodu upřesnění požadavků ze strany ŘO vydávána nová Vyjádření nositele ITI  

- doplnění indikátorů 

- upřesnění výpočtů indikátorů 

- úprava harmonogramů 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
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OP Zaměstnanost+ (SC 1.1) 

 11. 10. 2022 – schválení ze strany ŘV ITI vydání souladných Vyjádření všem projektovým 

námětům 

 

 

OP Zaměstnanost+ (SC 2.1) 

 11. 10. 2022 – schválení ze strany ŘV ITI vydání souladných Vyjádření všem projektovým 

námětům 

 

IROP 

 Vyhlášené či uzavřené individuální výzvy  

- individuální a ITI – knihovny, mateřské školy, sociální bydlení, bezpečnost, muzea, 

cyklodoprava, nízkoemisní vozidla, 

- pouze individuální výzva – telematika, základní školy 

 Plánované vyhlášení dalších individuálních výzev  

- leden 2023 – památky, terminály 

- únor 2023 – cestovní ruch, veřejná prostranství (přesun z prosince 2022) 

- září 2023 – sociální bydlení II. 

- listopad 2023 – plnicí a dobíjecí stanice 

 Harmonogram výzev pro rok 2022 a 2023 – IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 

Dokumenty k IROP 2021-2027 (mmr.cz) 

 Semináře pro žadatele na centrální (MMR ČR) a regionální úrovni (CRR) – dostupné po 

rozkliknutí jednotlivých výzev nebo na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci 

IROP – výzvy vzdělávání 

 Mateřské školy (ITI) – 20. výzva, vyhlášeno 

 Mateřské školy (individuální) – vyhlašování výzev na zbylou alokaci dle „koeficientů 

potřebnosti“ 

 Základní školy (ITI) – 37. výzva, vyhlášení 15. 12. 2022 

 Základní školy (individuální) – opakované vyhlášení po kolapsu monitorovacího systému (111. 

výzva), převis cca 320 % 

http://www.iti-ucha.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/prehled-akci
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 Střední školy – 42. výzva, vyhlášeno (aktivita mimo ITI) 

IROP – výzvy sociální oblast 

 Soc. bydlení (ITI) – 38. výzva, vyhlášeno 

 Soc. bydlení (individuální) – vyhlášeno, aktuální naplněnost výzvy 1,6 % 

 Soc. služby (individuální) – vyhlášeno, aktuální naplněnost 45,4 % 

 
 

4. Implementace ITI ÚChA 2021+ 

Schvalování programového rámce 

 Na PS schvalován seznam strategických projektů pro programový rámec IROP 

 Schvalování programového rámce na straně nositele ITI ÚChA 

- ŘV ITI ÚChA dne 2. 9. 2022 

- RM ÚnL dne 5. 9. 2022 

- ZM ÚnL dne 12. 9. 2022 

 IROP 

- říjen 2022 – vyhlášena výzva ze strany ŘO na předkládání programových rámců  

- listopad 2022 – nalezena systémová chyba v monitorovacím systému  

- prosinec 2022 – systémová chyba vyřešena 

- pokračuje konzultace programového rámce s ŘO vč. vypořádání připomínek 

- vložení programového rámce do monitorovacího systému ke schválení 

Vydávání vyjádření nositele ITI 

 

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

ITI 

- stanovoval každý žadatel ve Formuláři strategického projektu 

- tento termín byl předmětem věcného hodnocení strategických projektů 

 Automatické prodlužování Vyjádření nositele ITI 

- v případě zpožďujících se procesů na straně ŘO, případně ITI ÚChA 

 

 

5. Diskuze a různé 

Další postup a pozvánky 

 Vložení programového rámce IROP do monitorovacího systému 

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

 Zaměření se na rozvoj metropolitní spolupráce  

- mapování témat 

http://www.iti-ucha.cz/
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- diskutováno legislativní ukotvení 

- v roce 2023 úvodní setkání 

 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR 2023 – 26. až 27. 1. 2023 (Brno) 

- bližší informace a registrace – https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-

akce/?id=222  

 Komunální veletrh 2023 – 17. až 19. 5. 2023 (Výstaviště Flora Olomouc) 

- bližší informace – https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/komunalni-veletrh-2023  

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  
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Prezenční listina 

 
 

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