Zápis z 2. jednání Řídícího výboru ITI UChA
16. 11. 2016, od 10:00
Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost Rady města č. 314
Účast: dle prezenční listiny
Program zasedání:
• Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
• Aktuální informace o ITI ÚChA
• Schválení výzev nositele ITI
• Aktualizace harmonogramu výzev
• Projednání statutu a jednacího řádu PS ITI
• Jmenování externích členů PS
• Schválení kritérií ŘV ITI
• Projednání Operačního manuálu nositele
• Různé

Aktuální informace o ITI ÚChA
• 19. 9. 2016 – věcné hodnocení IS ÚChA
• 7. 11. 2016 – poslední z akceptačních dopisů
• Veřejná soutěž na logo ITI
• Spuštění webových stránek www.iti-ucha.cz
• Příprava smlouvy o finančním vypořádání řízení ITI mezi statutárními městy
• ZS ITI – Ing. Iva Kimmerová

Výzvy nositele
Výzva č. 1
• Podpora programu asistence prevence kriminality
• Vazba na 48. výzvu ŘO OP Zaměstnanost
• 21. 11. 2016 – 30. 12. 2016
• ESF 21,25 mil. Kč (85 %), SR 2,5 mil. Kč (10 %), žadatel 5 %
• Limity CZV 5 mil. Kč až 25 mil. Kč
• Oprávnění žadatelé: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
• Podporované aktivity: Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a
veřejného pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími
úřady, romský mentoring)
• Formulář projektového záměru na www.iti-ucha.cz

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

Výzva č. 2
•
•
•
•
•
•
•

•

Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci
Vazba na 45. výzvu ŘO OP Zaměstnanost
21. 11. 2016 – 30. 12. 2016
ESF 25,5 mil. Kč (85 %), SR 3 mil. Kč (10 %), žadatel 5 %
Limity CZV 5 mil. Kč až 20 mil. Kč
Oprávnění žadatelé: Statutární města a města dle zákona č. 128/2000 Sb.
Podporované aktivity: Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; podpora aktivit k získání pracovních návyků a
zkušeností; zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a
podpora vytváření nových pracovních míst; podpora flexibilních forem zaměstnání;
doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.
Formulář projektového záměru na www.iti-ucha.cz

Výzva č. 3
•
•
•

Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob
Vazba na 50. výzvu IROP
Od ŘO IROP nebyla poskytnuta zpětná vazba v termínu 10 pracovních dní

Navrhované usnesení
–
–
–

–

bere na vědomí současný stav přípravy výzev nositele
souhlasí se schválení výzvy č. 3 i dalších následných výzev nositele ITI prostřednictvím
hlasování per rollam
schvaluje:
1. výzvu č. 1 Podpora programu asistence prevence kriminality
2. výzvu č. 2 Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské
aglomeraci
ukládá:
1. Mgr. Jiřímu Starému, vedoucímu odd. řízení ITI, OSR, MmÚ
a) Zajistit zveřejnění výzev č. 1 a č. 2 na www.iti-ucha.cz a úředních
deskách statutárních měst ÚK
Termín 21. 11. 2016
a) Předložit Řídicímu výboru ITI ke schválení výzvu č. 3 v nejbližším
možném termínu

Hlasování: hlasoval plný počet zúčastněných, všichni hlasovali PRO

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

Harmonogram výzev

Ekonomika

ŽP

Doprava

PO ISg

Opatření
Isg

Předběžná
alokace EU

OP

SC OP Typ výzvy

Výzva nositele ITI

Výzva ZS ITI

od

do

1.3 Průběžná

5/2017

12/2018

266 642 000 Kč IROP

1.2 Kolová

11/2016

12/2016

1/2017

2/2017

Obnova a pořízení vozového parku MHD

86 292 000 Kč IROP

1.2 Kolová

4/2017

5/2017

5/2017

6/2017

2.1.1

Zpracování analýzy rizik kontaminovaných lokalit

10 000 000 Kč OP ŽP

3.4 Kolová

6/2017

7/2017

nerelevantní

3.1.1

Rozvoj VVI center předaplikačního výzkumu

152 700 000 Kč OP VVV

1.2 Kolová

1/2017

2/2017

nerelevantní

3.1.1

Rozvoj VVI center dlouhodobé mezisektorové
spolupráce

36 000 000 Kč OP VVV

1.2 Kolová

1/2017

2/2017

nerelevantní

3.2.1

Infrastruktura středních škol

2.4 Průběžná

2/2017

12/2017

73 950 000 Kč OP VVV

1.2 Kolová

1/2017

2/2017

88 824 000 Kč IROP

2.1 Kolová

1/2017

2/2017

1.1.1

Rekonstrukce a modernizace tramvajových a
trolejbusových tratí

432 000 000 Kč OP D

1.1.2

Obnova a pořízení vozového parku MHD

1.1.2

3.3.1
4.1.1

Sociální soudržnost

Zaměření výzvy

SMART spolupráce soukromého a veřejného
sektoru
Infrastruktura sociálních služeb na podporu
zaměstnanosti soc. vyloučených osob

204 500 000 Kč IROP

od

do

nerelevantní

3/2017

12/2017

nerelevantní
2/2017

5/2017

nerelevantní

4.1.1

Prostupné zaměstnávání soc. vyloučených osob

25 500 000 Kč

OP Z

1.1.1 Kolová

11/2016

12/2016

4.2.1

Infrastruktura sociálního bydlení

30 000 000 Kč IROP

2.1 Kolová

1/2017

2/2017

2/2017

5/2017

4.2.1

Infrastruktura pobytových sociálních služeb

68 855 000 Kč IROP

2.1 Kolová

1/2017

2/2017

2/2017

5/2017

4.2.1

Metodika dostupného sociálního bydlení

4.2.2
4.2.2

1 530 000 Kč

OP Z

2.1.1 Kolová

12/2016

1/2017

nerelevantní

Asistence prevence kriminality

21 250 000 Kč

OP Z

2.1.1 Kolová

11/2016

12/2016

nerelevantní

Protidrogová prevence

23 000 000 Kč

OP Z

2.1.1 Kolová

12/2016

1/2017

nerelevantní

Navrhované usnesení
•

ŘV ITI ÚChA
–

schvaluje aktualizovaný harmonogramem výzev ITI ÚChA v předloženém znění

Hlasování: hlasoval plný počet zúčastněných, všichni hlasovali PRO

Statut a jednací řád PS
•

Pracovní skupina je složena z předkladatelů projektových záměrů dané výzvy a dalších členů
z řad odborných expertů určených řídícím výborem ITI, a to tak, aby byli reprezentováni
zejména projektoví partneři z řad územních samosprávných celků, podnikatelských subjektů,
neziskových organizací či dalších relevantních subjektů. Při výběru členů pracovní skupiny
musí být zohledněna zejména vazba mezi zaměřením činnosti partnera a určenou tematickou
oblastí.
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

•

Za předkladatele projektového záměru se jednání pracovní skupiny může zúčastnit statutární
zástupce, kontaktní osoba uvedená v projektovém záměru či jiná osoba na základě plné moci
udělené statutárním zástupcem předkladatele. V roli experta se může jednání pracovní
skupiny zúčastnit osoba delegovaná pozvaným subjektem na základě dle jeho vnitřních
předpisů.

•

Pracovní skupina:
– sleduje přípravu a realizaci projektů, které by mohly ovlivnit realizaci Strategie ITI,
– navrhuje řešení identifikovaných problémů,
– snaží se dojít (konsensem) ke zpracování souboru projektů naplňující příslušné
opatření v celém svém rozsahu,
– plní dle potřeby další úkoly související s realizací integrované strategie.

Navrhované usnesení
•

ŘV ITI ÚChA
–

schvaluje Statut a jednací řád pracovních skupin ITI ÚChA v předloženém znění

Hlasování: hlasoval plný počet zúčastněných, všichni hlasovali PRO

Složení pracovních skupin
Navrhované usnesení
•

ŘV ITI ÚChA
– schvaluje:
1. expertními členy PS1: Podpora programu Asistence prevence kriminality:
a) Zástupce Statutárních měst ÚK za předpokladu, že dané Statutární
město není předkladatelem projektového záměru do výzvy č. 1
b) Zástupce Odboru sociálních věcí KÚ ÚK
2. expertními členy PS2: Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko –
chomutovské aglomeraci:
a) Zástupce Statutárních měst ÚK za předpokladu, že dané Statutární
město není předkladatelem projektového záměru do výzvy č. 2
b) Zástupce Odboru sociálních věcí KÚ ÚK
c) Zástupce krajské pobočky Úřadu práce

Hlasování: hlasoval plný počet zúčastněných, všichni hlasovali PRO

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

Kritéria ŘV
• Posuzování souladu jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústeckochomutovské aglomerace
• Povinná kritéria dle MPIN (Příloha č. 15):
– Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z
jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření (podopatření)
– Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
– Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území
– Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě
– Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou
– Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je
jednoznačně popsána jejich role v projektu
– Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušeného opatření ITI
– Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření a výzvu nositele ITI
– Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s nositelem
ITI a ostatními partnery
– Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je relevantní)
•
•

•

Posuzování souborů projektových záměrů
V případě, že výstupem z první fáze posouzení je více konkurenčních souborů projektů (v
součtu přesahují alokaci výzvy či nenaplňují požadované hodnoty indikátorů), posoudí Řídicí
výbor míru přispění jednotlivých souborů projektů k parametrům výzvy
Navrhovaná kritéria
– Poměr cena/výkon
– Počet žadatelů v souboru projektů
– Zasažené území/cílová skupina (dle relevantnosti pro danou tematickou oblast)

Navrhované usnesení
•

ŘV ITI ÚChA
– schvaluje:
1. Kritéria pro posouzení souladu s Integrovanou strategií Ústeckochomutovské aglomerace v rozsahu přílohy č. 15 Metodického pokynu pro
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
2. Kritéria pro posouzení míry přispění souborů projektových záměrů k naplnění
parametrů výzvy:
a) Poměr cena/výkon
b) Počet žadatelů v souboru projektů
c) Zasažené území či zasažená cílová skupina (dle rozdělení v
Operačním manuálu nositele ITI)

Hlasování: hlasoval plný počet zúčastněných, všichni hlasovali PRO

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

Operační manuál nositele
Navrhované usnesení
•

ŘV ITI ÚChA
– souhlasí se zněním Operačního manuálu ITI, verze 2.2
– ukládá:
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce Statutárního města Ústí nad Labem
a) předložit Operační manuál ITI ke schválení do Zastupitelstva města
Ústí nad Labem
Termín 7. 12. 2016

Hlasování: hlasoval plný počet zúčastněných, všichni hlasovali PRO

Různé
• Nejbližší události
– Vyhlášení výzvy č. 1 a 2
– Příprava výzev ve vazbě na IROP, OP Z, OP VVV
– Schválení Operačního manuálu ITI v ZM ÚnL
• Další jednání ŘV ITI
– Per rollam schválení výzvy č. 3 a složení pracovní skupiny
– Leden 2017 – posouzení projektů ve výzvě č. 1 a 2 (případně i č. 3)

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

