Zápis z 29. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
11. 10. 2022 od 10:00
Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost rady města č. 314
Účast: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
2. Informace k období 2014-2020
3. Aktualizace složení pracovních skupin
4. Projednání projektových záměrů v rámci OP Z+
5. 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. Počet hlasujících, vč. členů, jež se zdrželi hlasování, je
zmiňován u konkrétního usnesení v rámci tohoto zápisu.
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
 Usnesení č. 5/2022 bylo splněno.
 Usnesení č. 6/2022 bylo splněno částečně, a to z důvodu nedokončeného schvalovacího
procesu programových rámců ze strany řídicích orgánů. O jeho plnění bude ŘV ITI informován
následně.
2. Informace k období 2014-2020
Struktura ITI ÚChA (v mil. Kč)

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

Aktuální čerpání v Prioritní oblasti 1 Doprava (v mil. Kč)
 V rámci OP D jsou dlouhodobě registrovány komplikace u projektu Modernizace a rekonstrukce
tramvajové trati Most - Litvínov od předkladatele Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova,
a.s.
- Projekt bude rozdělen do dvou etap s tím, že první etapa bude realizována v rámci
stávajícího programového období 2014-2020 a druhá etapa v rámci programového
období 2021-2027 => oproti grafu dojde s ohledem na tyto skutečnosti k nedočerpání
části alokace v OP D

Aktuální čerpání v Prioritní oblasti 2 Krajina a životní prostředí (v mil. Kč)
 S ohledem na již ukončené výzvy ŘO OP ŽP a i přes dlouhodobé podněcování absorpční kapacity
přetrval nezájem žadatelů o řešení starých ekologických zátěží, dojde k nedočerpání alokace v
této oblasti

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

Aktuální čerpání v Prioritní oblasti 3 Udržitelná ekonomika (v mil. Kč)
 Uzavřené výzvy ŘO, proto dojde k dílčímu nedočerpání alokace v této oblasti v rámci OP VVV

Aktuální čerpání v Prioritní oblasti 4 Sociální soudržnost (v mil. Kč)
 V minulosti vyvíjena snaha ze strany nositele ITI a ŘO IROP o dočerpání co největší části alokace
=> v některých případech nebylo této možnosti využito
 Dojde k nedočerpání v rámci IROP v oblasti sociálních služeb a sociálního bydlení

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

Aktuální čerpání – komplexní grafy (v mil. Kč)
 Mnoho nedokončených projektů (zejména v oblasti životního prostředí a ekonomiky) jsou
projekty, které byly staženy žadatelem a poté znovu podány do výzvy ITI

Aktuální čerpání – komplexní tabulka (v mil. Kč)
 Do pozitivních stavů jsou zahrnuty projekty s vydaným právním aktem, v realizaci i projekty
dokončené
 Nedokončené projekty jsou např. stažené žadatelem, staženy žadatelem a podány opět do
výzev nositele ITI, projekty nesplňující proces hodnocení ze strany ŘO (kritéria formálních,
přijatelnosti apod.)
 Z pohledu nedokončených projektů je neproblémovější Prioritní oblast 4 Sociální soudržnost

3. Aktualizace složení pracovních skupin
Integrovaná strategie ITI ÚChA
 27. 9. 2022 schválena Koncepční část ISg ÚChA 2021+ ze strany MMR ČR-OSA
 Programový rámec OP D – příprava na vložení do monitorovacího systému
 Situace v OP JAK
- Došlo k finální dohodě nad rozdělením alokace
- Pro ÚChA snížena alokace z 237 mil. Kč na 233,2 mil. Kč
- Ponížení neovlivní očekávanou podobu programového rámce
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

Pracovní skupiny pro období 2021-2027
 Na základě analýzy stakeholderů vydefinováno 5 tematických pracovních skupin
- Doprava a dopravní infrastruktura
- Ekonomika
- Lidské zdroje
- Životní prostředí a veřejný prostor
- Kultura a cestovní ruch
 Součástí analýzy ideové rozlišení příslušnosti k dané pracovní skupině
- Členové: potenciální nositelé projektů, klíčoví partneři
- Hosté: organizace a instituce, které by měly vědět, co se v území odehrává, nicméně
se s nimi nepočítá jako s nositeli projektů a jejich role je spíše poradní a expertní
 Zápisy, vč. diskuzí veřejně dostupné na: http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty
Složení pracovních skupin
 Dva přístupy dle cílových skupin
- Kde to je možné, byli pozváni všichni relevantní zástupci – např. dopravní podniky, VŠ
- Kde to není možné, byli pozváni zástupci asociací a organizací, které tyto jednotlivce
sdružují – např. církve, NNO
 Doposud členy PS i zástupci ministerstev z pozice řídicího orgánu – specifický přístup, důležitá
informovanost
 Ustanovení a schválení složení PS – 17. 9. 2020
 První aktualizace složení PS – 7. 5. 2021
 Návrh druhé aktualizace složení PS na základě:
- Konkretizace obecných nominací, např. města a obce dle záměrů a zájmu
- Dosavadní účasti na jednáních => nutné zajistit akceschopnost a usnášeníschopnost
- Podnětů a rozhodnutí jednotlivých členů PS
 Identifikované či navrhované změny jsou odsouhlaseny s dotčenými zástupci dané
organizace/instituce
Pracovní skupina Doprava a dopravní infrastruktura – konkrétní členové
 5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
 Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Jirkov, Krupka, Klášterec nad Ohří, Litvínov,
Litoměřice)
 Ústecký kraj
 MMR ČR a MD ČR
 Dopravní podniky a provozovatelé městské hromadné dopravy v ÚChA (DPmUL, DPmD,
DPmML, Autobusy KV, DPmCHJ)
 ICUK
 KS MAS
 Program RE:START
 ANNOÚK
 Hosté: KHK ÚK, ČD, DA České Švýcarsko, ČVUT…



Návrh na změnu členství z role řádného člena do role hosta: MMR ČR, MD ČR
Návrh na změnu členství z role hosta do role řádného člena: ČVUT
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

Pracovní skupina Ekonomika – konkrétní členové
 5x statutární města (Děčín, 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
 Agentura CzechInvest
 UJEP
 Detašovaná pracoviště univerzit (VŠB, ČVUT)
 UniCRE
 Program RE:START
 RIS3 manažer
 Česká konference rektorů
 Rada vysokých škol
 Hosté: Úřad práce, KS MAS…




Návrh na změnu členství z role řádného člena do role hosta: Klášterec nad Ohří, MPO ČR, OHK
Most, OHK Teplice, OHK Děčín, OHK Litoměřice, OHK Ústí nad Labem
Návrh na změnu členství z role hosta do role řádného člena: KS MAS
Návrh na zrušení členství řádného člena: SM Chomutov

Pracovní skupina Lidské zdroje – konkrétní členové
 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
 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…


Návrh na změnu členství z role řádného člena do role hosta: Krupka, Klášterec nad Ohří, MŠMT
ČR, MMR ČR

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

Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor – konkrétní členové
 5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
 Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Chabařovice, Meziboří, Klášterec nad Ohří,
Litoměřice, Osek, Jirkov, Litvínov, Krupka, Trmice)
 Ústecký kraj
 MŽP ČR a MMR ČR
 Povodí Labe a Povodí Ohře
 FŽP UJEP
 Agentura CzechInvest
 AOPK
 PKÚ
 KS MAS
 Lesy ČR
 Program RE:START
 ANNOÚK
 Hosté: ICUK, KHK ÚK, SVS, a.s., VŠB, UJEP FSI…


Návrh na změnu členství z role řádného člena do role hosta: MMR ČR, MŽP ČR

Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch – konkrétní členové
 5x statutární města (Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem)
 Dílčí města a obce dle záměrů a zájmu (Bílina, Osek, Litoměřice, Klášterec nad Ohří, Krupka,
Litvínov)
 Ústecký kraj
 MMR ČR
 Destinační agentury ÚK (DA České středohoří, DA České Švýcarsko, DA Krušné hory, DA Dolní
Poohří)
 Česká biskupská konference
 NPÚ Ústí nad Labem
 KČT ÚK
 KS MAS
 Hosté: UJEP, HSR-ÚK, KHK ÚK, Agentura CzechInvest, RE:START…


Návrh na změnu členství z role řádného člena do role hosta: Litvínov, MMR ČR

Navrhované usnesení č. 8/2022
 Řídicí výbor ITI ÚChA
- bere na vědomí dosavadní činnost pracovních skupin ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace pro období 2021-2027
- schvaluje aktualizaci složení pracovních skupin ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
pro období 2021-2027
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

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

4. Projednání projektových záměrů v rámci OP Z+
Operační program Zaměstnanost+
 Mimo implementaci stanovenou v MP INRAP i přes projevený nesouhlas nositelů ITI
 Po odsouhlasení rezervace alokace pro nositele ITI (1 % z operačního programu) započala
tvorba implementačního mechanismu na straně nositele ITI, který byl intenzivně komunikován
s MPSV ČR
 Dlouhodobě avizována nízká alokace
 Postup v ÚChA průběžně konzultován a představován v rámci PS Lidské zdroje a ŘV ITI
 Březen 2021 – první diskuze nad podobou integrovaného řešení
- Zastřešujícím projektem projekt Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
 Na základě doporučení měst na úrovni ORP, OSV KÚ ÚK a Agentury/Odboru sociálního
začleňování osloveny NNO s dobrou praxí (více než 80 subjektů)
 Srpen 2021 – představeno Pracovní skupině Lidské zdroje integrované schéma
- Integrované schéma podložené projektovými záměry komunikováno s ŘO OP Z+
 Únor 2022 – schválení souboru projektových záměrů ŘV ITI ÚChA
- Projektové záměry předloženy MPSV ČR – připomínkování ze strany ŘO OP Z+
 Pol. roku 2022 – zasílání upravených verzí projektových záměrů po zapracování připomínek
- Konkretizace podmínek a alokace ze strany MPSV ČR
 Integrované řešení pro Operační program Zaměstnanost+:



Kontinuální výzva OP Z+ pro ITI
- SC 1.1 předpokládané datum vyhlášení posunuto ze 17. 10. na 3. 11. 2022
- SC 2.1 předpokládané datum vyhlášení 17. 10. 2022
- Pro výzvy ITI stanoveno 5% spolufinancování pro NNO
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

-



Individuální výzvy 0% spolufinancování pro NNO => rozporováno ze strany nositelů ITI
(následovalo odstoupení žadatelů v SC 1.1: Síť pro rodinu, z.s., Světlo Kadaň, z.s.,
Charita Most)
Dvě setkání s nositeli projektů v ÚChA – září 2022
- Tlak na úspory
- Nadále vysoká absorpční kapacita v SC 1.1
- Situace v SC 2.1 – projekty nepřesahují 130 % alokace, do které budou projekty ze
strany řídicího orgánu hodnoceny

Operační program Zaměstnanost+ – SC 2.1

Operační program Zaměstnanost+ – SC 1.1

Diskuze
 SM Chomutov – U vyhlášených výzev k předkládání strategických projektů do programových
rámců byla stanovena alokace této výzvy s řadou dalších kritérií, kdy byly následně přihlášené
projekty hodnoceny. Proč tento postup nebyl uplatněn i v případě OP Z+?
 ITI ÚChA – Řídicí orgán OP Z+ vyčlenil alokaci pro nástroj ITI, nicméně mimo jakékoliv
standardizované metodické postupy. Z tohoto důvodu se v rámci OP Z+ neřídíme MP INRAP,
jako v případě ostatních výzev, ale pouze pokyny řídicího orgánu. Řídicí orgán jsme dopředu
na tuto situaci upozorňovali a zároveň vnímáme metodicky nesprávné stanovovat dodatečná
kritéria pro výběr projektů v průběhu schvalovacího procesu. Znamená to, že se pro OP Z+
nevytváří žádný programový rámec, ale Vyjádření ŘV ITI budou vydávána konkrétním
schváleným projektům.

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

Byť v rámci podkladových materiálů pro členy ŘV ITI byly zaslány všechny projektové záměry správné,
na jednání byla nedopatřením v rámci přehledové tabulky prezentována chybná hodnota alokace
projektu „Nahoru II.“, která se týkala případného navazujícího projektu. Relevantní hodnota CZV pro
tento projekt je v celkové výši 7 490 255,00 Kč, na kterou bude předkladateli vydáno Vyjádření ŘV ITI
(viz tabulka níže).




Situace v SC 2.1 vyřešena (není evidován převis projektů)
Situace v SC 1.1 – varianty řešení
- Nevydání Vyjádření ŘV ITI
o PRO – prodloužení času na diskuzi pro nalezení kompromisu
o PROTI – oddálení rozhodnutí, hledání kompromisu nadále velmi obtížné
- Vydání kladných Vyjádření ŘV ITI všem projektům
o PRO – rovný přístup ke všem žadatelům, dosavadní postup posvěcen Pracovní
skupinou Lidské zdroje i samotným ŘV ITI ÚChA, proces konzultován s ŘO
o PROTI – „soutěžení na čas“ – může nastat procesní problém na straně
některých žadatelů (zejména měst)
- Vydání Vyjádření ŘV ITI vybraným projektům (viz níže předložený návrh)
o PRO – větší možnost zacílení a konkretizace integrovaného řešení, větší prostor
pro schvalovací procesy žadatelů
o PROTI – nejsou schválena kritéria pro výběr projektů

Operační program Zaměstnanost+ – SC 1.1 (Obdržený návrh souboru projektů)
Z pozice některých členů ŘV ITI byl dne 22. 9. 2022 avizován alternativní návrh k očekávanému
postupu při vydávání Vyjádření ŘV ITI všem projektům v rámci OP Z+ SC 1.1. K zaslanému souboru (viz
tabulka níže) bylo zasláno rovněž odůvodnění, které zástupci předkladatelů prezentovali na jednání
ŘV ITI.

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

Diskuze
 Město Bílina – Při zpětné vazbě k našim projektům byli na proběhlém jednání žadatelé vyzváni
k případné úpravě projektů a najití kompromisu. Jelikož případné krácení rozpočtů projektů
ohrožuje jejich životaschopnost a domluva mezi všemi předkladateli nebyla možná, byl v
návaznosti na zmiňované vytvořen předkládaný soubor 5 projektů, který je z našeho pohledu
plně integrovaný a plně využívá nabízenou alokaci do 130 %. Jednalo se o 5 samostatných
projektů, nikoliv o partnerství, jejichž územní zacílení je v rámci celé Ústecko-chomutovské
aglomerace. Nutno podotknout, že představovaný návrh vznikl v době, kdy bylo v rámci
specifického cíle 1.1 registrováno 10 projektů, a byl registrován dvojnásobný převis finančních
prostředků. V současnosti tvoří předkládaný soubor již 4 projekty, jelikož SM Děčín se rozhodl
jít jinou cestou. Zájmové území Děčínska bude pokryto jedním ze zbývajících projektů. Další
výhodu předkládaného souboru vnímáme v zamezení soutěže na čas a minimalizaci
potenciálních překryvů mezi projekty.
 SM Děčín – V případě schválení předkládaného návrhu souboru projektů jsme připraveni být
součástí. Došlo k nedorozumění, kdy jsme se domnívali, že není možné registrovat totožný
projekt ve vícero variantách. Zároveň oceňujeme onu integrovanost a zamezení podpoření
projektů řešící stejné zájmové území. Přikláníme se však k oběma možným variantám vydání
Vyjádření ŘV ITI.




K srdci klíč, o.p.s. – Už více než 10 let se zabýváme poskytováním sociálních služeb v Ústeckém
kraji a Praze. V roce 2018 jsme rozšířili své portfolio o tréninková místa, kdy se náš již
zrealizovaný projekt v Mostě dostal i do příkladů dobré praxe MPSV ČR. Na zmiňovaný projekt
jsme navázali i ostatními projekty v dalších obcích, tudíž máme v této oblasti bohaté
zkušenosti. Z původního plánovaného projektu v rámci ITI na tréninková pracovní místa
v Mostě, Chomutově a Litvínově zůstal pouze Most, kdy jsme se snažili vyhovět požadavkům
na úsporu v projektech. Na území statutárního města Most není možné financovat takovýto
projekt z jiných alternativních zdrojů (např. KPSV). Náš projekt má rovněž návaznost na námi
založený sociální podnik.
Sociální agentura o.p.s. – Náš projekt „Lávka III.“ navazuje na dva předchozí úspěšně
zrealizované projekty. Naše projektové partnerství tvoří celkem 4 organizace a zájmové území
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

je tvořeno širokým pásem od východního okraje aglomerace, přes Děčín, Most až po
Chomutov. Všechny organizace jsou akreditovanými agenturami práce, a zároveň jsme
registrovanými poskytovateli sociálních služeb a vzdělávacími institucemi. Naše partnerství je
ověřené, podložené bohatými zkušenostmi a zároveň deklarujeme schopnost
zajištění povinného 5% spolufinancování. Vybízíme stejně tak jako organizace K srdci klíč,
o.p.s. k podpoře druhé varianty (vydání kladných Vyjádření ŘV ITI všem registrovaným
projektům).


SM Chomutov – Pokud by došlo ke konkrétnímu výběru strategických projektů Řídicím
výborem ITI, jedná se z našeho pohledu o netransparentní proces, jelikož nemáme schválena
žádná kritéria. Samotný výběr projektů by měl provést řídicí orgán, proto se rovněž přikláníme
k variantě vydání kladných Vyjádření ŘV ITI pro všechny registrované projekty.



Úřad práce – V případě vydání vyjádření ŘV ITI všem strategickým projektům, bude opravdu
jediným kritériem úspěchu čas?
ITI ÚChA – V počáteční fázi bohužel ano, jelikož se jedná o kontinuální výzvu řídicího orgánu,
nicméně projekty budou ze strany řídicího orgánu hodnoceny a budou muset splnit určitou
bodovou hranici. Čas však bude hrát významnou roli.



Navrhované usnesení č. 9/2022
 Řídicí výbor ITI ÚChA
- schvaluje soubor všech předložených projektových námětů ITI v rámci SC 2.1 OP
Zaměstnanost+ a potvrzuje soulad jednotlivých projektových námětů ITI s
Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období
2021-2027
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o
souladu projektových námětů ITI s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské
aglomerace pro programové období 2021-2027
T: 21. 10. 2022
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
Před následujícím usnesením k SC 1.1 OP Zaměstnanost+ proběhla přestávka.
Pokračující diskuze
 SM Teplice – Jelikož jsou nyní představovány 2 varianty, navrhujeme o 14 dní prodloužit termín
pro hlasování, abychom měli možnost se s projekty hlouběji seznámit.
 ITI ÚChA – V kontextu plánovaného vyhlášení výzvy řídicího orgánu OP Z+ dne 3. 11. 2022 a
navazujícího procesu vydávání Vyjádření ŘV ITI není žádoucí prodlužovat termín až o 14 dní,
nicméně určité časové posunutí možné je, s následným hlasováním per rollam.
 KS MAS – Z našeho pohledu může nastat určitá míra subjektivity při případném odsunutí
hlasování a posuzování jednotlivých projektů. Projekty je nutno hodnotit objektivně, a proto se
domníváme, že odsunutí hlasování nebude mít žádný efekt.
 SM Chomutov – Souhlasíme s postojem KS MAS, že odsunutí hlasování situaci nevyřeší.
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DPmML – Město Bílina navrhlo soubor projektových záměrů, kdy se nejedná o partnerství, ale
o samostatné projekty, byť řeší např. územní rozdělení aglomerace. Není nám jasné, proč
nejsou projekty organizací Sociální agentura a K srdci klíč zahrnuty v tomto souboru.
Město Bílina – Náš navržený soubor projektů vznikl již dříve, kdy registrovaných strategických
projektů v rámci specifického cíle 1.1 bylo více než stávajících 7. Nejedná se o projektové
partnerství, nicméně předkládané projekty řeší územní či tematické překryvy a předkladatelé
projektů jsou otevřeni vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností. Z našeho pohledu je tento
soubor projektů argumentem integrovanosti i vůči řídicímu orgánu a plně využívá stanovenou
alokaci.
ITI ÚChA – Jak bylo zmíněno a jak lze vidět v tabulce, předkládaný soubor projektů využívá
alokaci do 130 %, nicméně registrujeme nesoulad v původním předloženém projektu SM Děčín
(20 mil. Kč) a s projektem uvedeným v zaslaném souboru pěti projektů (17 mil. Kč). Požádali
bychom o vysvětlení v kontextu navrhovaného usnesení.
SM Děčín – V případě tohoto souboru pěti projektů platí CZV 17 mil. Kč. Tato úspora bude ve
mzdových nákladech projektu.
ITI ÚChA – Děkujeme za vysvětlení. Promítneme to do upraveného návrhu usnesení, kdy v rámci
tohoto projektu dochází pouze k úpravě rozpočtu (ponížení CZV z 20 mil. Kč na 17 mil. Kč ve
mzdových výdajích).

Navrhované usnesení č. 10/2022 (původní znění)
 Řídicí výbor ITI ÚChA
- schvaluje soubor všech předložených projektových námětů ITI v rámci SC 1.1 OP
Zaměstnanost+ a potvrzuje soulad jednotlivých projektových námětů ITI s
Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období
2021-2027
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o
souladu projektových námětů ITI s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské
aglomerace pro programové období 2021-2027
T: 21. 10. 2022
K tomuto usnesení byl předložen návrh na úpravu usnesení ze strany člena ŘV ITI. Z tohoto důvodu
bylo nejdříve hlasováno o upraveném návrhu usnesení a teprve následně o tomto původním
navrhovaném usnesení.
Návrh na úpravu usnesení č. 10/2022
 Řídicí výbor ITI ÚChA
- schvaluje soubor předložených projektových námětů ITI předkladatelů Krajská
hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s., města Děčín (v upraveném znění), města
Bílina, Dům romské kultury, o.p.s., a Rybička Teplice, z.s., v rámci SC 1.1 OP
Zaměstnanost + a potvrzuje soulad jednotlivých projektových námětů ITI s
Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období
2021-2027
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o
souladu projektových námětů ITI ze schváleného souboru s Integrovanou strategií
Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a vyjádření o
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

nesouladu projektových námětů ITI předkladatelů Sociální agentura, o.p.s., a K srdci
klíč, o.p.s., s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové
období 2021-2027 z důvodu omezené alokace z OP Zaměstnanost+
T: 21. 10. 2022
Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, neboť další 3 účastníci s hlasovacím právem
se v souladu se Statutem a jednacím řádem ŘV ITI z důvodu střetu zájmu do celkového součtu
hlasujících nezapočítávají (SM Děčín, město Bílina, KHK ÚK). 1 účastník s hlasovacím právem hlasoval
PRO, 2 účastníci s hlasovacím právem se zdrželi a 7 účastníků s hlasovacím právem bylo PROTI. Návrh
na úpravu usnesení tak nebyl přijat.
S ohledem na nepřijetí návrhu upraveného usnesení bylo hlasováno o původním navrhovaném
usnesení č. 10/2022.
Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, neboť další 3 účastníci s hlasovacím právem
se v souladu se Statutem a jednacím řádem ŘV ITI z důvodu střetu zájmu do celkového součtu
hlasujících nezapočítávají (SM Děčín, město Bílina, KHK ÚK). 9 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo
PRO, 1 účastník s hlasovacím právem se zdržel. Hlasování tak bylo v původním znění přijato.
5. Různé
Diskuze a různé
 Schválený Operační program Spravedlivá transformace ze strany EK
- Uskutečněn 0. Monitorovací výbor, 1. řádný MV v listopadu
- Spuštění prvních výzev na podzim 2022
 Probíhá zpracování Operačního manuálu ITI ÚChA 2021+ – projednání na 30. ŘV ITI ÚChA
Pozvánky
 26. – 27. 9. 2022 uskutečnění Vodíkového fóra (záznamy ze seminářů pro žadatele –
https://forumusteckykraj.cz/h2/forum-h2/fotogalerie/seminar-pro-zadatele/)
 19. 10. 2022 – Online seminář k výzvy OP Z+ č. 033 – sociální začleňování
- (registrace do 18. 10. 2022 – Seminář pro žadatele o podporu v rámci výzvy 033 OPZ+
I. - Akce řídicího orgánu - www.esfcr.cz)
 19. 10. 2022 – Konference „Budoucnost městské mobility v kontextu společenských výzev“
- (registrace do 12. 10. 2022 – www.mobilita-ieep.cz/registrace02)
 20. – 21. 10. 2022 setkání aglomerací v Ostravě
 9. – 11. 11. 2022 – Konference Inovativní region – příležitosti a výzvy
- (https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/registrace/registrace-jesenik)
Diskuze
 SM Chomutov – Je možné čerpat finanční prostředky prostřednictvím Operačního programu
Spravedlivá transformace i pro obce?
 ITI ÚChA – Na prvním monitorovacím výboru by se měly řešit mj. první tematické výzvy a
zastřešující projekty. V dílčích výzvách mohou být obce rovněž oprávněným žadatelem,
nicméně záleží na tematickém zaměření výzvy.
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