
 

 
 

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

Zápis z 30. jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

15. 12. 2022 od 10:00 

Online přenos Microsoft Teams  

(jednání nahráváno, print screeny účasti z jednání, stažena prezenční listina z Teams) 

Účast: dle prezenční listiny 

Program zasedání:  
1. Informace k období 2014-2020  
2. Informace k období 2021-2027 
3. Operační manuál ITI 
4. Metropolitní spolupráce 
5. Aktualizace harmonogramu výzev ITI 
6. 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. 9/2022 bylo splněno 

 Usnesení č. 10/2022 bylo splněno 

 

2. Informace k období 2014-2020 

Realizované projekty 
 Od posledního jednání ŘV ITI zaznamenán značný posun v realizaci projektů 

 Aktuální informace o realizovaných či dokončených projektech jsou průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách ITI ÚChA   

Operační program V realizaci Dokončeno 

IROP 2 32 

OP Z 7 23 

OP VVV 4 0 

OP ŽP 1 2 

OP D 1 2 
 

Změny v projektech – informace o vyjádření manažera ITI 
 Stanovisko ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí orgán 

 Stále platné Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20 

 Dle Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či 

formálních změn 

- ŽoZ č. 95 – UJEP (CACTU) 

- ŽoZ č. 98 – UJEP (UniQSurf)  

- ŽoZ č. 96 a 97 – projednávána v ŘV ITI formou per rollam 

 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/projekty/realizovane-projekty
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Žádost o změnu č. 99 
 Název projektu: MODERNIZACE A REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI MOST-LITVÍNOV 

 Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000365 

 Předkladatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s. 

 Předmět změny: Aktualizace verze dokumentu CBA dle doporučení řídicího orgánu OP D, kdy 

byly upraveny vlivy jiných staveb na tento projekt a dále byl upraven výpočet generální opravy 

trati ve variantě „bez projektu“. Tyto úpravy měly vliv na výpočet příspěvku společenství. 

 Odůvodnění změny: Cílem je naplnit pokyny řídicího orgánu OP D. 

 Komentář odd. řízení ITI: Změna je vyvolána doporučením ze strany řídicího orgánu OP D 

a zároveň je pozitivní ve vztahu k čerpání finančních prostředků prostřednictvím nástroje ITI. 

 

Navrhované usnesení č. 14/2022 

 Řídicí výbor ITI ÚChA 

- bere na vědomí vyjádření Manažera ITI ÚChA ke změně v projektu č. 95 a 98 

- souhlasí s předloženou žádostí o změnu č. 99 předkladatele DOPRAVNÍ PODNIK měst 

Mostu a Litvínova a.s. 

- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI 

o souhlasu s žádostí o změnu č. 99 

T: 21. 12. 2022 

 

Hlasování: hlasovalo 8 účastníků s hlasovacím právem, neboť další 1 účastník s hlasovacím právem se 

v souladu se Statutem a jednacím řádem ŘV ITI z důvodu střetu zájmu do celkového součtu hlasujících 

nezapočítává (DPmML). 8 účastníků s hlasovacím právem hlasovalo PRO, 1 účastník s hlasovacím 

právem se zdržel.  

 

3. Informace k období 2021-2027 

Uskutečněná jednání 

 20. jednání NSK ČR – přijetí usnesení ke stabilizaci MMR ČR – OSA  

 7. – 8. 12. 2022 jednání v Bruselu („Územní dimenze a Integrované územní nástroje minulost, 

současnost a příležitost pro kohezní politiku po roce 2027“) 

 prezentovány zkušenosti s nástrojem ITI ÚChA vč. příkladů dobré praxe 

 

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, nepodnikatelské) 

 administraci zajišťuje Státní fond podpory investic (SFPI) 

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

 Komponenta 4.5 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center 

 Transformace cestovního ruchu v ČR – odolnější a udržitelný cestovní ruch 

 připravované rozšíření 

 investiční projekty – digitalizace, vyšší energetická účinnost služeb CR 

 zaměření projektů – ubytovací zařízení, lázeňství, přírodní/umělá koupaliště, lyžařská 

střediska, parkovací kapacity, památkové objekty 

 Bližší informace k vyhlašovaným výzvám jsou dostupné na webových stránkách NPO 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy
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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 

 Bližší informace k vyhlašovaným výzvám v rámci Modernizačního fondu jsou dostupné na 

webových stránkách SFŽP ČR  

 

Operační program Spravedlivá transformace 

 11. 2022 – 1. monitorovací výbor 

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

 Předpokládaný harmonogram vyhlašování dalších výzev:  

 

Aktuální informace k Integrované strategií ITI ÚChA pro programové období 2021+ 

 12. 9. 2022 schválena Koncepční část ISg ÚChA 2021+ v ZM ÚnL 

 27. 9. 2022 schválena Koncepční část ISg ÚChA 2021+ ze strany MMR ČR – OSA  

 24. 11. 2022 schválen programový rámec OP D vč. strategických projektů 

 Programový rámec IROP ve fázi konzultace vč. vypořádání připomínek 

 říjen/listopad 2022 – systémová chyba v monitorovacím systému 

 prosinec 2022 – systémová chyba vyřešena 

 Programový rámec OP ŽP 

 září 2022 – programový rámec zaslán ŘO – vzat na vědomí bez připomínek 

 aktuálně se čeká na vyhlášení výzvy ŘO pro předkládání programových rámců 

 Programový rámec OP JAK  

 září 2022 – vzat na vědomí v ŘV ITI i ZM ÚnL 

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

 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 Oblast dopravy – shrnutí vyhlašování výzev pro ITI a individuálních výzev 

http://www.iti-ucha.cz/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
https://opst.cz/dotace/2-vyzva/
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 Telematika – odstoupení projektu „Odbavovací a platební systém MHD Teplice“ 

 jedním z řešení je přidělení prostředků hraničnímu projektu SM Chomutov, 

kde oproti požadovaným 53 mil. Kč byla přidělená zbývající alokace ve výši 

16,6 mil. Kč 

 
 

 Oblast kultury a cestovního ruchu – shrnutí vyhlašování výzev pro ITI a individuálních výzev 

 
 

 Oblast lidských zdrojů – shrnutí vyhlašování výzev pro ITI a individuálních výzev 

 
 

 

 

 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Oblast životního prostředí – shrnutí vyhlašování výzev pro ITI a individuálních výzev 

 
 Přímé výdaje 

 hlavní část – modrozelená infrastruktura (např. výsadba vegetace, vodní 

prvky, mobiliář se solárními prvky, altány/přístřešky se zelenou střechou či 

fotovoltaickými panely, závlahový systém, retenční a akumulační nádrže) 

 vedlejší část = šedá infrastruktura do 10 % z CZV projektu (např. přeložky, 

nepropustné povrchy,  mobiliář a osvětlení bez solárních prvků) 

 Nepřímé výdaje = vedlejší část projektu (hrazeny do výše 7 % prostřednictvím paušálu, 

např. zpracování studií, PD, posudků, publicita) 

 

Operační program Doprava 

 V rámci OP D stále platná stěžejní podmínka zazávazkování min. 50 % celkové alokace do konce 

roku 2024 

 zazávazkování = schvalovací protokol 

 v opačném případě reálně hrozí odejmutí alokace!!! 

 V okamžiku předložení žádosti o podporu musí mít projekt minimálně vydané územní 

rozhodnutí 

 Povinný soulad se SUMP a kladný výsledek CBA 

 11. 11. 2022 – seminář pro žadatele ze strany MD ČR (drážní doprava) 

 9. 12. 2022 – separátní seminář pro žadatele ze strany MD ČR (ITS) 

 Alokace na drážní dopravu bez rezervace na konkrétní projekty ve výši téměř 700 mil. Kč 

(příspěvek EU) 

 Významný projekt města Litvínova/DpmML na modernizaci tratí v Litvínově nebyl předložen 

do výzvy ITI 

 Zájem o realizaci projektu v Litvínově trvá, nicméně bude případně realizován pouze 

v částečném rozsahu 

 značný prostor pro přípravu a realizaci dalších projektů! 

 Následujícím postupem ověření dodatečné absorpční kapacity pro další plánovou výzvu ITI: 

 aktuální stav u projektu modernizace tramvajových tratí v Litvínově 

 další projekty modernizací tratí zejm. v Teplicích a Chomutově 

 připravenost a proveditelnost projektů doprovodné drážní infrastruktury zejm. 

v kontextu CBA 

 

Operační program Životní prostředí 

 Posun z pohledu přidělování alokací aglomeracím na konkrétní projekty ve vysokém stupni 

připravenosti 

 v návrhu programového rámce ITI ÚChA pro OP ŽP pouze dva projekty 

 i přes obecné výhrady ke sběrným dvorům ze strany MŽP ČR oba nakonec 

předschváleny 

http://www.iti-ucha.cz/
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 projekt „Nový sběrný dvůr a nádoby na ukládání separovaného odpadu pro 

město Litvínov“ (nositelem projektu město Litvínov) 

 projekt „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ (nositelem projektu město 

Litoměřice) 

 diskuze nicméně není definitivně ukončena 

 Podrobný harmonogram výzev dostupný na webových stránkách OP ŽP  

 

Operační program Jan Amos Komenský 

 Výzva pro ITI – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce  

 vyhlášení výzvy OP JAK – 07/2023 

 Finální alokace pro ÚChA 233,2 mil. Kč (CZV) 

 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 

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

 situace bude s ohledem na termín vyhlášení výzvy OP JAK nadále řešena 

 

Operační program Zaměstnanost+ 

 Implementace mimo nástroj ITI 

 11. 10. 2022 – ŘV ITI vydal souladná stanoviska projektovým námětům ITI v SC 1.1 a 2.1 

 Kontinuální výzva OP Z+ pro ITI  

 SC 1.1 – vyhlášeno 3. 11. 2022 

 SC 2.1 – vyhlášeno 17. 10. 2022 

 Z důvodu požadavku ŘO vydávána nová Vyjádření nositele ITI  

 doplnění všech indikátorů  

 úprava hodnot indikátorů (upřesnění výpočtů) 

 úprava harmonogramů 

 

Operační program Zaměstnanost+ SC 1.1 

 Automatické vydání doplněného Vyjádření ŘV ITI v SC 1.1 

 tzn. bez rozporu z původně schváleným námětem ITI v ŘV ITI 

 město Bílina (doplnění dvou indikátorů) 

 Dům romské kultury o.p.s. (doplnění dvou indikátorů) 

 Vydání Vyjádření ŘV ITI v SC 1.1 na základě schválení v ŘV ITI dne 7. 12. per rollam 

 K srdci klíč, o.p.s. (ponížení hodnoty jednoho indikátoru a navýšení hodnot dvou 

dalších indikátorů) 

 Rybička Teplice, z. s. (ponížení hodnoty jednoho z indikátorů a navýšení hodnoty 

dalšího indikátoru) 

 KHK ÚK, z. s. (zkrácení doby realizace projektu) 

 

Operační program Zaměstnanost+ SC 2.1 

 Na ŘV ITI předkládány 4 žádosti o změnu projektových námětů ITI v SC 2.1 

 Název projektu: Nahoru II. 

 Žadatel: Sociální agentura 

http://www.iti-ucha.cz/
https://opzp.cz/dokumenty/harmonogram-vyzev/
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 Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů 

dle výzvy ŘO OP Z+ č. 33, vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále 

řeší uvedení správného označení jednotlivých MI a ponížení hodnoty MI 670 102 ze 

100 na 60 osob. 

 Odůvodnění změny: Změna MI je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ 

k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového 

záměru k uvedení již správných označení MI a jejich reálných hodnot. 

 Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu 

cíle nebo zaměření projektu.  

 

 Název projektu: Přežít s exekucí Most 

 Žadatel: K srdci klíč, o.p.s. 

 Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů, 

vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále řeší uvedení správného 

označení jednotlivých MI a ponížení hodnoty MI 607 102 z původních 150 na 90 

a navýšení hodnoty MI 670 031 z 1 na 4. 

 Odůvodnění změny: Změna je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ 

k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového 

záměru k uvedení již správného označení MI a jeho reálné hodnoty. 

 Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu 

cíle nebo zaměření projektu.  

 

 Název projektu: Protidluhové poradenství Most, Chomutov, Litvínov, Duchcov 

 Žadatel: Charita Most  

 Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů 

dle výzvy ŘO OP Z+ č. 33, vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále 

řeší formální zpřesnění názvu projektu, posun termínu realizace dle reality o 2 měsíce 

(realizace: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026) a narovnání celkových způsobilých výdajů projektu 

dle údajů uvedených v žádosti o podporu. 

 Odůvodnění změny: Změna MI je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ 

k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového 

záměru k uvedení již správných označení MI a jejich reálných hodnot. Posunutí termínu 

realizace projektu reflektuje nemožnost zahájení realizace projektu od 1. 1. 2022. 

 Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu 

cíle nebo zaměření projektu.  

 

 Název projektu: ExOd 

 Žadatel: Člověk v tísni, o.p.s. 

 Předmět změny: Doplnění všech povinných závazkových monitorovacích indikátorů dle 

výzvy ŘO OP Z+ č. 33, vč. jejich hodnot do vyjádření Řídicího výboru ITI. Změna dále 

řeší zpřesnění MI 670 031 (Kapacita podpořených služeb – personál) a ponížení jeho 

hodnoty v důsledku zpřesnění výkladu MI na hodnotu 3. 

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


 

 
 

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

 Odůvodnění změny: Změna je vyvolána finální podobou dokumentace ŘO OPZ+ 

k výkladu monitorovacích indikátorů, na základě které došlo v rámci projektového 

záměru k uvedení již správného označení MI a jeho reálné hodnoty. 

 Komentář odd. řízení ITI: Vyvolaná změna dle požadavků ŘO OPZ+ nezakládá změnu 

cíle nebo zaměření projektu. 

Navrhované usnesení č. 15/2022 

 Řídicí výbor ITI ÚChA 

 bere na vědomí aktuální informace k programovému období 2021-2027 

 bere na vědomí změny v projektových námětech ITI v OP Zaměstnanost+ v SC 1.1 

 souhlasí s navrženými změnami v projektových námětech ITI „Nahoru II.“, „Přežít 

s exekucí Most“, „Protidluhové poradenství Most, Chomutov, Litvínov, Duchcov“ 

a „ExOd“ v rámci SC 2.1 OP Zaměstnanost+ 

 ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI 

předloženým projektovým námětům ITI 

T: 21. 12. 2022 

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

4. Operační manuál 

Východiska 

 Interní dokument nositele ITI 

 Popisuje a zpřesňuje postupy a procesy při přípravě a implementaci nástroje ITI a při realizaci 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027  

 Předkládán v předfinální verzi 

 po projednání v ŘV ITI bude schvalován Radou města Ústí nad Labem (začátek roku 

2023) 

 v druhé pol. roku 2023 očekávána první aktualizace kvůli dodatečným požadavkům 

řídicích orgánů i reflexi fungování veškerých nastavených postupů 

 Operační manuál ITI reflektuje relevantní dokumenty a postupy: 

 Metodický pokyn k integrovaným nástrojům a regionálním akčním plánům (MP INRAP) 

 požadavky a metodiky řídicích orgánů operačních programů 

 schválené Statuty a jednací řády ŘV ITI a pracovních skupin 

 postupy uvedené ve výzvách k předkládání strategických projektů do programových 

rámců 

 směrnice statutárního města Ústí nad Labem 

Vybrané kapitoly – vydávání Vyjádření ŘV ITI 

 Vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s ISg ÚChA 2021+ 

 potvrzení o rezervování finančních prostředků v rámci nástroje ITI ÚChA 

 povinná příloha k žádosti o podporu 

 časově omezená platnost 

 Vydávána automaticky na základě: 

 schváleného programového rámce pro daný OP (jak ze strany nositele ITI, tak ze strany 

ŘO) 

http://www.iti-ucha.cz/
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 vyhlášení příslušné výzvy ŘO (v některých OP vzor jako součást výzvy ŘO) 

 automatického procesu bez dalšího projednávání v ŘV ITI 

 Cílem zjednodušení pro žadatele, aby nemusel podávat žádost o vydání či se hlásit do další 

výzvy 

Vybrané kapitoly – změny strategických projektů 

 Posuzování změn před podáním žádosti o podporu resp. před vydáním právního aktu 

 Posuzování změn ve strategických projektech, které se hlásily do výzev ITI v předepsaných 

formulářích – pokud byly projekty v nižší fázi připravenosti, může být totiž časová prodleva 

mezi podáním strategického projektu do výzvy ITI a žádosti o podporu do výzvy ŘO i několik 

let 

 Podstatné změny nemající vliv na hodnocení strategického projektu 

 úprava aktivit projektu, změna termínu zahájení realizace projektu 

 automaticky podpořeny bez projednávání v ŘV ITI 

 Podstatné změny mající vliv na hodnocení strategického projektu 

 platnost stanoviska ŘV ITI 

 ostatní podstatné změny mající vliv na hodnocení (např. ponížení indikátorů) 

 snaha najít maximální flexibilitu bez ohrožení výsledků hodnoticího procesu 

 návrh na nastavení automatického posuzování těchto změn bez prvků subjektivity 

(v takovém případě by nebylo nutné projednávání v ŘV ITI) 

 Návrh mechanismu na posuzování změn strategických projektů 

 lze podpořit takovou změnu, která sice bude mít vliv na hodnotící proces, ale neovlivní 

případnou podporu/nepodporu jakéhokoliv z projektů (viz tabulka níže) 

 pro plně podpořené projekty to znamená, že v rámci změny musí mít stále vyšší 

bodový zisk než hraniční projekt (viz tabulka níže) 

 pro hraniční projekt to znamená, že musí mít vyšší bodový zisk než první nepodpořený 

(tedy reálně jakýkoliv nepodpořený) projekt (viz tabulka níže) 

 

 V případě prodlužování platnosti Vyjádření ŘV ITI plánováno jedno možné prodloužení v rámci 

automatického mechanismu 

 Případné další prodlužování platnosti Vyjádření ŘV ITI by již projednával ŘV ITI 

 Obecně benevolentnější přístup zvažován u aktivity IROP SC 2.2 na revitalizaci veřejného 

prostoru s ohledem komplikovanost a očekávané úspory v rámci této aktivity 

 

Vybrané kapitoly – změny projektů v realizaci 

 Přístupy jednotlivých ŘO se liší 

 Většina ŘO nepožaduje vyjádření nositele ITI ke změnám v projektech v realizaci 
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 Výjimkou IROP – vyžaduje vyjádření nositele ITI k několika typům změn, s tím že je navrhováno 

rozdělení na straně ITI ÚChA následovně 

 ŘV ITI 

 prodloužení termínu ukončení realizace projektu 

 ponížení monitorovacích indikátorů výstupu 

 Manažer ITI 

 navýšení monitorovacích indikátorů výstupu 

 snižování celkových způsobilých výdajů 

 změna finančního plánu projektu v letech (+ případné vnitřní změny v 

rozpočtu) 

 Cílem nezahltit ŘV ITI neustálým hlasováním per rollam k méně důležitým typům změn 

 

Vybrané kapitoly – specifické postupy 

 Specifický postup pro OP Zaměstnanost+ 

 ŘV ITI může v případě potřeby nad rámec Operačního manuálu ITI schválit dodatečný 

metodický postup 

 využitelné např. pro OP JAK 

 V případech, kdy to to bude možné a proveditelné, cílem umožnit z uvolněné alokace navýšení 

tzv. „hraničního projektu“ (projekt, který byl podpořen pouze v částečné výši) 

 

Navrhované usnesení č. 16/2022 

 Řídicí výbor ITI ÚChA 

- bere na vědomí aktuální verzi Operačního manuálu ITI 

- pověřuje Mgr. Jiřího Starého, Manažera ITI ÚChA, k průběžnému zajišťování 

automaticky vydávaných vyjádření ŘV ITI o souladu strategických projektů ITI 

s Integrovanou strategií Ústecko- chomutovské aglomerace pro programové období 

2021-2027 

 

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

5. Metropolitní spolupráce 

Obecná východiska 

 Jeden z benefitů ITI – síťování, propojování aktérů, sdílení dobré i špatné praxe 

 Cílem identifikovat témata, která mají potenciál pro metropolitní spolupráci 

 hledání bílých míst, nikoliv umělé „vlamování“ se do témat, kde spolupráce již funguje 

 ideálním závěrem metropolitní spolupráce vznik společných projektů a aktivit 

s nadobecním rozměrem (nad rámec katastrů obcí a měst) 

 úřednická, ale i politická úroveň 

 pozvolné zahájení přípravy na programové období 2028+ 

 

Orientační harmonogram 

 Prosinec 2022 – draft témat a formátu ze strany tematických koordinátorů ITI 

 Leden 2023 – interní diskuze a zpětná vazba 

 Únor 2023 – představení návrhu vhodných témat a jeho oponentura na Projektovém týmu ITI 
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 Březen 2023 – přestavení návrhu vhodných témat na pracovních skupinách a ŘV ITI 

 2. pol. roku 2023 – úvodní setkání ke konkrétním tématům 

 Konec roku 2023 – vyhodnocení smysluplnosti jednotlivých témat, zpětné vazby a zájmu o další 

spolupráci ze strany účastníků 

 Rok 2024 – pokračování v setkávání v několika vybraných tématech 

 Rok 2025 – zahájení diskuze na politické úrovni 

 

Institucionalizace metropolitní spolupráce 

 Řešeno v rámci pracovní skupiny MV ČR – PS METAG 

 Uvažovaná forma institucionalizace – metropolitní svazek obcí 

 Aktuálně není mezi aglomeracemi všeobecná shoda 

 Možné využití i pro řízení nástroje ITI po roce 2027 

 Nutné dořešit celou řadu aspektů (financování, kompetence, právní souvislosti) 

 V případě posunu diskuze je vhodné pilotní ověření (Brněnská metropolitní oblast) 

s následným případným zohlednění specifik (Pražská metropolitní oblast, polycentrické 

aglomerace) 

 

6. Aktualizace harmonogramu výzev ITI 

Harmonogram výzev ITI 

 Aktuálně nevyužitá alokace pouze v rámci OP Doprava 

 V průběhu času bude nicméně docházet k uvolňování dalších alokací v různých aktivitách 

 

Navrhované usnesení č. 17/2022 

 Řídicí výbor ITI ÚChA 

- schvaluje aktualizaci harmonogramu výzev k předkládání strategických projektů do 

programových  rámců v předloženém znění 

 

Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

7. Různé 

Další postup 

 Vložení programových rámců (IROP, OP ŽP) do monitorovacího systému 

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

 Finalizace a schválení Operačního manuálu ITI 

 Zaměření se na podporu metropolitní spolupráce  

 Zaslání průběžných informací na starosty (vč. přehledu dotací na energetické úspory) 

Pozvánky a publikace 

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

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

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