
 

 
 

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

Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

6. 5. 2019 od 10:00 

Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost Rady města, MmÚ 

Účast: dle prezenční listiny 

Program zasedání:  

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 

2. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA a období 2021+ 

3. Aktuální informace ke změnám ISg ÚChA 

4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 40 a 41 

5. Schválení návrhu výzev nositele ITI ÚChA č. 42, 43 a 44 

6. Projednání změn v integrovaných projektech 

7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA 

8. Různé 

Zápis jednání 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 

 

2. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA a období 2021+ 

2.1. Probíhá kontrola NKÚ u dopravních výzev vázaných na IROP 

2.2. Zpracovatelem mid-term evaluace SPF Group, s. r. o. 

2.3. Jednání pracovních skupin k výzvám nositele ITI ÚChA: 

 č. 40 Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - neziskové a církevní organizace (IROP) 

2.4. Vyhlášení výzev nositele ITI ÚChA 

 č. 41 Infrastruktura středních škol III. (IROP) 

2.5. Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 15. jednání ŘV ITI: 

 č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání Ústecko-chomutovské aglomerace III. (OP Z) 

 č. 43 Podpora programu asistence kriminality III. (OP Z) 

 č. 44 Podpora aktivit primární prevence závislostí pro mládež ve věku 15-26 let (OP Z) 

 

2.6. Programové období 2021+ 

 23. 4. – jednání primátorů statutárních měst k podobě ITI v programovému období 2021-

2027 

 Výstupem podpis společného stanoviska – v plném znění na www.iti-ucha.cz, vybrané 

body: 

o Znepokojení rezervovaným přístupem ŘO a výzva k promítnutí ITI do textu 

operačních programů na základě usnesení Vlády ČR 

o Požadavek na vyčlenění nejméně 75 mld. Kč pro 13 aglomerací a její fixaci 

v Dohodě o partnerství 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/
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o Výzva k vyčlenění finančních prostředků i z národních dotačních titulů 

2.7. Období 2021+ v ÚChA 

 Do 1. poloviny roku 2019 strategické projekty pro diskuzi s řídicími orgány operačních 

programů 

 Dopisem primátora a předsedy ŘV ITI ÚChA Mgr. Ing. Petra Nedvědického osloveny 

ke spolupráci: 

o 5 statutárních měst, další velká města dle ORP + Jirkov 

o Ústecký kraj 

o Univerzity vč. externích pracovišť v ÚChA 

o Další významné organizace a instituce (dopravní podniky, Povodní Ohře atd.) 

 Informace s žádostí o spolupráci obdržely rovněž „kooperující subjekty“ 

o ÚP, KHK ÚK, OHK, ASZ, Agentura CzechInvest 

 Dále nutná diskuze o překryvech v rámci RAPu a RE:STARTu 

 Samotná aktualizace ISg ÚChA v 2. pol. 2019 a celý rok 2020 

 

3. Aktuální informace ke změnám ISg ÚChA 

3.1. Změny ISg ÚChA 

 Změna ISg ÚChA č. 4 schválena v ZM dne 15. 4. 2019 -> následně vložena 

do monitorovacího systému 

o Návazné podmínečné schválení výzev nositele ITI ÚChA č. 42, 43 a 44 

 Potenciální možnost převzetí alokace z IPRÚ Jihlava v OP Z 

o SC 1.1 (zaměstnanost), cca 20 mil. Kč 

o Nutné schválení v ZM 17. 6. -> následně navýšení alokace výzvy nositele ITI ÚChA 

č. 42 

o Dvě zásadní podmínky – žádný předložený záměr do jihlavské výzvy (do 6. 5.) 

a prodloužení navazující výzvy OP Z z 30. 6. do 30. 9. 2019 (13. 5.) 

 Potenciální možnost převzetí alokace z ITI Plzeň v IROP 

o SC 2.1 (sociální služby) 

o Zahájení jednání 

3.2. Situace v OP Doprava 

 Blíží se termín pro předkládání žádostí o podporu 

o do 31. 5. 2019 předběžné žádosti 

o do 29. 11. 2019 plné žádosti o podporu 

 V rámci ITI Ostravské aglomerace dojde k převodu prostředků na připravené projekty: 

o 235,7 mil. Kč do ITI Brněnské metropolitní oblasti 

o 94 mil. Kč do IPRÚ České Budějovice 

o 176 mil. Kč do ITI Plzeňské metropolitní oblasti 

 MD ČR jako jediný ŘO požaduje odsouhlasení dohody mezi dvěma aglomeracemi 

i primátory ostatních nositelských měst 

3.3. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

http://www.iti-ucha.cz/
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o bere na vědomí 

– Současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

– Současný stav přípravy programového období 2021-2027 

o souhlasí 

– S jednáním o potenciální navýšení alokace v OP Z z IPRÚ Jihlava a v IROP z ITI 

Plzeňské metropolitní oblasti 

– S přesuny finančních prostředků z ITI Ostravské metropolitní oblasti do jiných 

aglomerací v rámci OP D 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 
4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 40 a 41 

4.1. Posouzení souladů projektových záměrů předložených do výzev ITI ÚChA č. 40 a 41 

s Integrovanou strategií 

4.2. Výzvy ITI ÚChA č. 40 a 41 

 

 

 Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií 

 Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora 

 Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů 

o Relevantní pro výzvu nositele ITI ÚChA č. 40 

o Nerelevantní pro výzvu nositele ITI ÚChA č. 41 

 Členové ŘV ITI se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace 

4.3. Výzva ITI ÚChA č. 40 

 Název výzvy: Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - neziskové a církevní organizace  

 Alokace výzvy (ERDF): 15 300 000 Kč 

Indikátory: 5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení (15 bytů) 

Výzva ŘO IROP: 83. 

Oprávnění žadatelé: NNO, církve a církevní organizace 

Podporované aktivity: Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor 

a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního 

vybavení.  

http://www.iti-ucha.cz/
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Min. CZV: nejsou stanoveny 

Max. CZV de minimis: 14 210 000,- Kč 

 Max. CZV v režimu SOHZ: nejsou stanoveny 

 Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021 

4.4. Přihlášené projektové záměry 

Název projektového záměru Předkladatel 

Dostupné bydlení v Ústí - ITI ACADEMIS, z. s. 

Byty pro Chomutov ANV Acta non verba, z. s. 

Dostupné bydlení Kopretina Bílá kopretina, z. s. 

Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 169/1, 400 07 Ústí nad Labem Spirála, Ústecký kraj, z. s. 

Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 299/3, 400 07 Ústí nad Labem Spirála, Ústecký kraj, z. s. 

Bydlení v Litvínově Spolek AMISA 

4.5. Dostupné bydlení v Ústí – ITI 

 Podíl na výzvě č. 40  

o Projektový záměr předkladatele by čerpal 46,4 % celkové alokace a naplňuje 

hodnotu MI 5 53 01 z 53,3 %. 

 Synergické efekty  

o Předkladatel synergii popisuje návazností na již realizovaný projekt sociálního 

bydlení v Ústí nad Labem. Při poskytování bytům osobám z CS bude využívat 

zkušeností z již zmíněného projektu.  Předkladatel popisuje záměr na vytvoření 

Asociace poskytovatelů dostupného bydlení, jež by zastřešovala tematicky blízké 

NNO zabývající se sociálním bydlením.  Dále popisuje návaznost na místní 

a regionální strategické dokumenty. 

4.6. Byty pro Chomutov ANV, 

 Podíl na výzvě č. 40  

o Projektový záměr předkladatele by čerpal 12,7 % celkové alokace a naplňuje 

hodnotu MI 5 53 01 z 13,3 %. 

 Synergické efekty  

o Předkladatel popisuje budoucí spolupráci s partnerským spolkem IRSE, který byl 

2x úspěšný žadatel ve výzvách ITI zaměřených na budování sociálního bydlení 

(výzva č. 19 a č. 32) a deklaruje ochotu se podílet na připravované Metodice 

sociálního bydlení v ÚChA. 

4.7. Dostupné byty Kopretina  

 Podíl na výzvě č. 40 

o Projektový záměr předkladatele by čerpal 39,7 % celkové alokace a naplňuje 

hodnotu MI 5 53 01 z 53,3 %. 

 Synergické efekty 

http://www.iti-ucha.cz/
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o Předkladatel popisuje synergické efekty provázaností s projektem předkladatele 

ACADEMIS ve stejné výzvě. Předkladatel popisuje záměr na vytvoření Asociace 

poskytovatelů dostupného bydlení, jež by zastřešovala tematicky blízké NNO 

zabývající se sociálním bydlením. 

4.8. Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 169/1, 400 07 Ústí nad Labem 

 Podíl na výzvě č. 40  

o Projektový záměr předkladatele by čerpal 20 % celkové alokace a naplňuje 

hodnotu MI 5 53 01 z 20 %. 

 Synergické efekty  

o Předkladatel synergii popisuje návazností na, v Ústeckém kraji unikátně 

poskytované, sociální služby intervenční centrum a krizová pomoc – pobytová 

služba. Sociální bydlení tedy bude rozšiřovat pobytové sociální služby, které 

mohou klienti využít pouze po omezenou dobu. Dále předkladatel upozorňuje na 

soulad záměru s národními i místními strategickými dokumenty. Dalším 

synergickým efektem se stane současná realizace dalšího projektu na podporu 

sociálního bydlení téhož předkladatele v téže výzvě, kdy pro cílovou skupiny 

(oběti domácího násilí) bude k dispozici vícero sociálních bytů (dohromady 8). 

4.9. Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 299/3, 400 07 Ústí nad Labem 

 Podíl na výzvě č. 40 

o Projektový záměr předkladatele by čerpal 31,6 % celkové alokace a naplňuje 

hodnotu MI 5 53 01 z 33,3 %. 

 Synergické efekty  

o Předkladatel synergii popisuje návazností na, v Ústeckém kraji unikátně 

poskytované, sociální služby intervenční centrum a krizová pomoc – pobytová 

služba. Sociální bydlení tedy bude rozšiřovat pobytové sociální služby, které 

mohou klienti využít pouze po omezenou dobu. Dále předkladatel upozorňuje na 

soulad záměru s národními i místními strategickými dokumenty. Dalším 

synergickým efektem se stane současná realizace dalšího projektu na podporu 

sociálního bydlení téhož předkladatele v téže výzvě, kdy pro cílovou skupinu 

(oběti domácího násilí) bude k dispozici vícero sociálních bytů (dohromady 8). 

4.10. Bydlení v Litvínově 

 Podíl na výzvě č. 40 

o Projektový záměr předkladatele by čerpal 31,6 % celkové alokace a naplňuje 

hodnotu MI 5 53 01 z 33,3 %. 

 Synergické efekty  

o Předkladatel popisuje synergické efekty návazností na pobytové sociální služby 

poskytované spolupracující organizací Oblastní charita Most. Projekt na 

investiční podporu těchto služeb skrze ITI je nyní v realizaci. Tento projekt je 

součásti rozsáhlejší investiční akce, která v dotčené nemovitosti zajistí také 

provoz sociálních služeb zaměřených na podporu zaměstnanosti, jež jsou 

předmětem opatření 4.1.1 ISg ÚChA.  

http://www.iti-ucha.cz/
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4.11. Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů pro projednání v PS 

 
 

4.12. Soubory projektových záměrů 

Soubor projektových záměrů č. 1 

Dostupné bydlení v Ústí - ITI ACADEMIS, z. s. 

Dostupné bydlení Kopretina Bílá kopretina, z. s. 

Soubor projektových záměrů č. 2 

Byty pro Chomutov ANV Acta non verba, z. s. 

Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 169/1, 400 07 Ústí nad Labem Spirála, Ústecký kraj, z. s. 

Rekonstrukce bytového domu Janáčkova 299/3, 400 07 Ústí nad Labem Spirála, Ústecký kraj, z. s. 

Bydlení v Litvínově Spolek AMISA, z. s. 

4.13. Soubor projektových záměrů č. 1 

 Předkladatelé: ACADEMIS, z. s. a Bílá kopretina, z. s. 

 Místa realizace: Ústí nad Labem (ACADEMIS, z. s.) a Chomutov (Bílá kopretina, z. s.) 

 CZV celého souboru PZ: 15.500.000 Kč 

ACADEMIS, z. s. – 8.350.000 Kč 

Bílá kopretina, z. s. – 7.150.000 Kč 

 Souhrnné hodnoty indikátorů:  

o 5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 16 bytů 

– ACADEMIS, z. s. – 8 bytů 

– Bílá kopretina, z. s. – 8 byt 

o 5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů – 49 lůžek 

– ACADEMIS, z. s. – 20 lůžek 

– Bílá kopretina, z. s. – 29 lůžek 

o 5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení – 26,52 osoby/rok 

– ACADEMIS, z. s. – 6,22 osoby/rok 

– Bílá kopretina, z. s. – 20,3 osoby/rok 

o Zdůvodnění „integrovaného řešení“ souboru PZ č. 1 

– Koordinace PR aktivit - Společně pracovat na komunikaci výstupů projektů 

směrem k veřejnosti a přispívat k utlumování sociálního napětí. 

– Asociace poskytovatelů dostupného bydlení - Zastřešující sdružení 

provozovatelů 34 sociálních bytů v ÚnL, CV a LIT. Společné vzdělávání 

Předkladatel Po projednání v PS Indikátory

Číslo OP Subjekt Kontaktní osoba CZV EU SR Vlastní 5 53 10

ACADEMIS, z. s. Mgr. Miloslav Hýsek 8 350 000 Kč    7 097 500 Kč     835 000 Kč     4 936 057 Kč  8

Acta non verba, z. s. Ing. Štěpán Šmejkal 2 284 220 Kč    1 941 587 Kč     228 422 Kč     114 211 Kč     2

Bílá Kopretina, z. s. Mgr. Miloslav Hýsek 7 150 000 Kč    6 077 500 Kč     715 000 Kč     2 497 394 Kč  8

Spirála, Ústecký kraj, z. s. Mgr. Martina Vojtíšková 3 599 788 Kč    3 059 820 Kč     359 979 Kč     329 989 Kč     3

Spirála, Ústecký kraj, z. s. Mgr. Martina Vojtíšková 5 687 114 Kč    4 834 047 Kč     568 711 Kč     284 356 Kč     5

Spolek AMISA Bc. Helena Fadrhonsová, DiS. 6 395 178 Kč    5 435 901 Kč     639 518 Kč     5 429 473 Kč  8

33 466 300 Kč 28 446 355 Kč 3 346 630 Kč 13 591 480 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY 34

18 000 000 Kč 15 300 000 Kč 1 800 000 Kč LIMITY VÝZVY 15

-15 466 300 Kč -13 146 355 Kč -1 546 630 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU 19

Výzva

POŽADAVKY CELKEM

LIMITY VÝZVY

ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

40 IROP

http://www.iti-ucha.cz/
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pracovníků, spolupráce při realizaci sociální práce, společné řešení dalších 

investičních i neinvestičních projektů. 

– Domovník - ACADEMIS, z. s. ověří funkčnost domovníka pro sociální byty. 

V rámci asociace se budou dobré zkušenosti přenášet, aby podobná opatření 

mohla být zavedená i u dalších organizací v Asociaci. 

– Koordinovaná spolupráce s místními poskytovateli soc. služeb - Zejména při 

oslovování potenciálních nájemníků v sociálních bytech. Mezi zmíněné 

poskytovatele patří NNO pracující s podobnou cílovou skupinou, domovy pro 

seniory a dětské domovy. 

– Společné navazující projektové aktivity - Projekty na energetické úspory 

budov. Neinvestiční projekty zaměřené na dluhovou problematiky a téma 

finanční gramotnosti. Budoucí založení společného sociálního podniku – 

podpora zaměstnanosti. 

4.14. Soubor projektových záměrů č. 2 

 Předkladatelé: Acta non verba, z. s., 2x Spirála, Ústecký kraj, z. s. a Spolek AMISA 

 Místa realizace: Ústí nad Labem (Spirála, Ústecký kraj, z. s. ), Litvínov (Spolek AMISA 

a Chomutov (Acta non verba, z. s.) 

 CZV celého souboru PZ: 17.966.300 Kč 

Acta non verba, z. s. – 2.284.220 Kč 

Spirála, Ústecký kraj, z. s. 169 – 3.599.788 Kč 

Spirála, Ústecký kraj, z. s. 299 – 5.687.114,13 Kč 

Spolek AMISA – 6.395.178,12 Kč 

 Souhrnné hodnoty indikátorů:  

o 5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení – 18 bytů 

– Acta non verba, z. s. – 2 byty 

– Spirála, Ústecký kraj, z. s. 169 – 3 byty 

– Spirála, Ústecký kraj, z. s. 299 – 5 bytů 

– Spolek AMISA – 8 bytů 

o 5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů – 49 lůžek 

– Acta non verba, z. s. – 6 lůžek 

– Spirála, Ústecký kraj, z. s. 169 – 12 lůžek 

– Spirála, Ústecký kraj, z. s. 299 – 13 lůžek 

– Spolek AMISA – 18 lůžek 

o 5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení – 34,3 osoby/rok 

– Acta non verba, z. s. – 4,2 osoby/rok 

– Spirála, Ústecký kraj, z. s. 169 – 8,4 osoby/rok 

– Spirála, Ústecký kraj, z. s. 299 – 9,1 osoby/rok 

– Spolek AMISA – 12, 6 osoby/rok 

 Zdůvodnění „integrovaného řešení“ souboru PZ č. 2 

o Spolupráce při realizaci sociální práce - Stěžejní bod obhajoby Integrovaného 

řešení. Zajištěno Memorandem o spolupráci (viz příloha) zapojených subjektů 

včetně organizace Oblastní 

http://www.iti-ucha.cz/
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charita Most, která je partnerem předkladatele Spolek AMISA. Spirála, Ústecký 

kraj, z. s. a Oblastní charita Most budou pro zbylé předkladatele v souboru 

zajišťovat realizaci sociální práce. 

o Rozmanitost navazujících sociálních služeb - Oblastní charita Most je 

poskytovatelem mj. pobytových sociálních služeb, některé z nich jsou 

předmětem podpory přes ITI. Spirála, Ústecký kraj, z. s. poskytuje sociální služby 

krizová pomoc a intervenční centrum. 

o Společné řešení pomoci potenciálním i stávajícím nájemcům - Možnost 

interdisciplinárního přístupu při realizaci sociální práci vzhledem k různé CS 

a záběru poskytovaných sociálních služeb, vzniknou tzv. řídící skupiny, které 

budou vyhodnocovat efektivitu a navrhovat další postup při práci s klientem. 

o Spolupráce při výběru vhodných nájemců - Budou probíhat depistáže 

v pobytových sociálních službách pro vyhledávání nejvhodnějších 

a nejpotřebnějších potenciálních nájemců s ohledem na předem vybranou 

cílovou skupinu jednotlivých projektů. 

4.15. Kritéria ŘV ITI ÚChA pro posuzování souborů projektových záměrů 

Kritérium Upřesnění 

1. Poměr cena/výkon 

Jsou posuzovány hodnoty indikátorů vzhledem k požadované alokaci. Je-

li na výzvu vázáno více indikátorů, mají všechny stejnou váhu. Výstupem 

hodnocení je souhrnný index poměru cena/výkon a tyto souhrnné 

indexy jsou mezi soubory projektů porovnány, seřazeny a obodovány. 

2. 
Počet žadatelů v souboru 

projektů 

Vzhledem k významu principu partnerství při realizaci integrovaných 

projektů jsou upřednostňovány soubory sestávající z projektů 

realizovaných více subjekty, které se mezi sebou vzájemně koordinují. 

Soubory jsou seřazeny podle počtu zapojených žadatelů a obodovány 

v pořadí dle sestaveného žebříčku.  

3. Zasažená cílová skupina 

Posuzuje se pouze ve specifickém cíli 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 a 4.2. Předmětem 

posouzení je škála a početnost zasažené cílové skupiny. 

3.1 VVI infrastruktura: počet výzkumných pracovníků 

3.2 počet studentů dotčených realizací souboru projektů 

3.3 počet zapojených subjektů 

4.1 a 4.2 počet podpořených osob, resp. kapacita zařízení 

4.16. Hodnocení souborů PZ dle kritéria č. 1 „Poměr cena/výkon“ 

 Index pro indikátor 5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

 Soubor č. 1 – 16 bytů 

 Soubor č. 2 – 18 bytů 

 Soubor č. 1 – 15 500 000 Kč 

 Soubor č. 2 – 17 966 300 Kč 
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Kritérium č. 1 

indikátor soubory index cena/výkon počet bodů souhrnný index kritéria č. 1 

počet bytů 
soubor 1             968 750 Kč  2 

souhrnný počet bodů 
soubor 1 5 

soubor 2             998 128 Kč  1 soubor 2 4 

kapacita 
soubor 1             316 327 Kč  2 celkové bodování 

kritéria č. 1 

soubor 1 2 

soubor 2             366 659 Kč  1 soubor 2 1 

využívání 
soubor 1             584 465 Kč  1    

soubor 2             523 799 Kč  2    

4.17. Hodnocení souborů PZ dle kritéria č. 2 „Počet žadatelů v souboru projektů“ 

 Soubor č. 1 – 2 žadatelé (ACADEMIS, z. s., Bílá kopretina, z. s.) 

 Soubor č. 2 – 3 žadatelé (Acta non verba, z. s., Spirála, Ústecký kraj, z. s., Spolek 
AMISA) 

Kritérium č. 2 

soubory počet předkladatelů počet bodů 

soubor 1 2 1 

soubor 2 3 2 

4.18. Hodnocení souborů PZ dle kritéria č. 3 „Zasažená cílová skupina“ 

 V případě PO 4 Sociální soudržnost se jedná o kapacitu zařízení, tedy hodnotu MI 5 53 10 

Nárůst kapacity sociálních bytů 

 Soubor č. 1 – 49 lůžek 

 Soubor č. 2 – 49 lůžek 

Kritérium č. 3 

soubory kapacita počet bodů 

soubor 1 49 2 

soubor 2 49 2 

4.19. Celkové hodnocení kritérií pro posuzování souborů PZ 

soubory kritérium počet bodů 

soubor 1 
kritérium 1 

2 

soubor 2 1 

soubor 1 
kritérium 2 

1 

soubor 2 2 

soubor 1 
kritérium 3 

2 

soubor 2 2 

CELKOVÉ BODOVÁNÍ 

soubor 1 5 

soubor 2 5 

4.20. Řešení bodové shody při posuzování souborů PZ 

 Dle Operačního manuálů nositele ITI ÚChA: 

 V případě celkové shody rozhoduje výsledek v kritériu 1, následně případně v kritériu 

3 a až nakonec v kritériu 2 => v kritériu 1 vítězí soubor PZ č. 1 

4.21. Navrhované usnesení 
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 ŘV ITI ÚChA 

 schvaluje z věcného hlediska soubory č. 1 a č. 2 předložených projektových záměrů do 

Výzvy č. 40 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých 

projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

 ukládá na základě provedeného hodnotícího procesu posuzujícímu vyšší míru přispění 

k naplňování Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace: 

o Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA 

– zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou 

strategií předkladatelům Academis, z. s., a Bílá kopretina z. s., 

– zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o nesouladu projektových záměrů 

s integrovanou strategií z důvodu nedostatečné alokace ve výzvě nositele ITI 

ÚChA č. 40 předkladatelům Spirála Ústecký kraj, z. s., Spolek AMISA, z. s., 

a Acta non verba, z. s. 

Termín 10. 5. 2019 

 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel 

hlasování), všichni hlasovali PRO 

 

4.22. Výzva č. 41 

 Název výzvy: Infrastruktura středních škol III. 

 Alokace výzvy (ERDF): 27 015 000 Kč 

Indikátory:  

 5 00 01 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (měrná jednotka - zařízení) 

 5 00 00 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (měrná 

jednotka - osoby) 

Výzva ŘO IROP: 66. 

Min. CZV: 10 000 000 Kč 

Max. CZV de minimis: nestanoveno 

 Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben 

za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce 

v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické 

a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 

budování bezbariérovosti škol. 

 Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 30. 9. 2020 

4.23. Přihlášené projektové záměry 

 
4.24. SŠT Most – Vybavení dílen praktického vyučování 

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


 

 
 

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

 Předkladatel: Ústecký kraj 

 Partnerský projekt: ano – SŠ Technická, Most, p. o. 

 Rozpočet projektu: Celkové náklady 25 713 929 Kč (z toho 21 671 709,65 Kč EU, 1 274 

806,45 Kč SR), žadatel celkem 2 767 412,9Kč 

Hodnoty indikátorů: 5 00 00 – 1; 5 00 01 – 264 

 Popis a cíle projektu:  

o Nákup strojního vybavení a ICT do učeben praktického vyučování. Cílem je zajistit 

reálnou uplatnitelnost studentů na trhu práce s důrazem na rozvoj technických, 

řemeslných dovedností a oblast digitálních technologií.  

 Synergické efekty: 

o  Odstranění nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce; podpora 

zaměstnanosti v aglomeraci; součást kontinuální snahy ÚK o řešení situace; 

provazba na další obdobné projekty v ÚK  zejména na projekt SŠT Most – REKO 

objektu šaten na dílny praktického vyučování 

4.25. Situace v opatření 3.2.1 po třech vyhlášených výzvách (v Kč) 

Výzva Předkladatel Před projednáním v PS Indikátory   

Číslo OP Subjekt 
Kontaktní 

osoba 
CZV EU SR Vlastní  5 00 00 5 00 01 

41 IROP  

Ústecký kraj - SŠT 
Most 

Jarmila 
Ženíšková 

25 496 129,00 21 671 709,65 1 274 806,45 2 767 412,90  
1 264 

POŽADAVKY CELKEM 
25 496 129,00 21 671 709,65 1 274 806,45  

PLÁNOVANÉ 
HODNOTY 1 264 

LIMITY VÝZVY 31 782 353,00 27 015 000,00 3 178 235,30  ISg 2 1000 

ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A 
POPTÁVKOU 

6 286 224,00 5 343 290,35 1 903 428,85  ROZDÍL 
-1 -736 

 

Výzva Předkladatel Před projednáním v PS Indikátory     

Číslo OP Subjekt Kontaktní osoba CZV EU SR Vlastní  5 00 00 5 00 01 

41+34+21 IROP 

Ústecký kraj - SŠT 
Most 

Jarmila 
Ženíšková 

25 496 129,00 21 671 709,65 1 274 806,45 2 767 412,90 
  1 264 

Střední škola 
EDUCHEM, a.s. Pavel Prošek 

30 000 000,00 25 500 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00 
  2 220 

Ústecký kraj - SŠT 
Most Eva Látalová 

165 306 799,17 107 094 962,61 6 299 703,68 51 912 132,88 
  1 264 

Ústecký kraj - 
Teplice Eva Látalová 

52 811 336,80 44 889 636,28 5 281 133,68 2 640 566,84 
  1 120 

POŽADAVKY CELKEM 
273 614 264,97 199 156 308,54 15 855 643,81 58 820 112,62 

PLÁNO-
VANÉ 
HODNOTY 5 868 

OPAŘENÍ CELKEM 240 588 235,00 204 500 000 24 058 823,50  ISg 2 1000 

ROZDÍL MEZI NABÍDKOU 
A POPTÁVKOU 

-33 026 029,97 5 343 691,21 8 203 179,69  
ROZDÍL 3 -132 

4.26. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 41 ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů 

s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

o ukládá: 

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


 

 
 

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

– Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA 

– zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou 

strategií 

Termín 10. 5. 2019 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel 

hlasování), všichni hlasovali PRO 

 

5. Schválení návrhu výzev nositele ITI ÚChA č. 42, 43 a 44 

5.1. Podmínečné schválení znění a vyhlášení výzev nositele ITI ÚChA č. 42, 43 a 44 

5.2. Výzva ITI ÚChA č. 42 - Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko – chomutovské 

aglomeraci III. 

 Výzva ŘO: OPZ č. 45 Integrované územní investice (ITI) 

 Termín vyhlášení výzvy: 20. 5. 2019 

 Termín ukončení výzvy: 4. 6. 2019 

 Ukončení realizace projektu: do 30. 9. 2022   

 Alokace výzvy (CZV): 10.062.353 Kč 

 Oprávnění žadatelé: 

o Statutární města a města,   

o nestátní neziskové organizace,    

o církve,   

o církevní organizace. 

 Typy podporovaných projektů: 

 Soubor projektů zaměřených na prostupné zaměstnávání v Ústecko-chomutovské 

aglomeraci. 

o Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání; 

o bilanční a pracovní diagnostika;  

o rekvalifikace; 

o podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; 

o zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa 

a podpora vytváření nových pracovních míst;  

o podpora flexibilních forem zaměstnání; 

o doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce. 

 Výše CZV projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 5 000 000 

Kč 

5.3. Výzva ITI ÚChA č. 43 - Podpora programu Asistence prevence kriminality III. 

 Výzva ŘO: OPZ č. 48 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva 

 Termín vyhlášení výzvy: 20. 5. 2019 

 Termín ukončení výzvy: 4. 6. 2019 

 Ukončení realizace projektu: do 30. 9. 2022   

 Alokace výzvy (CZV): 23.250.964 Kč 
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 Oprávnění žadatelé: Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně 

zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností 

 Typy podporovaných projektů: 

 Podpora prevence kriminality v Ústecko-chomutovské aglomeraci. 

 Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného 

pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, 

romský mentoring). 

 Výše CZV projektu:  

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč. 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 6 000 000 Kč. 

5.4. Výzva ITI ÚChA č. 44 - Podpora aktivit primární prevence závislostí pro mládež ve věku 15 – 

26 let 

 Výzva ŘO: OPZ č. 48 Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva 

 Termín vyhlášení výzvy: 20. 5. 2019 

 Termín ukončení výzvy: 4. 6. 2019 

 Ukončení realizace projektu: do 30. 9. 2022   

 Alokace výzvy (CZV): 2.500.000 Kč 

 Oprávnění žadatelé: 

o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,   

o církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací 

a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,   

o spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   

o ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   

o nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

 Typy podporovaných projektů: 

o Podpora prevence kriminality v Ústecko-chomutovské aglomeraci. 

o Preventivní programy pro mladé osoby 15+. 

 Výše CZV projektu: Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 

Kč. 

5.5. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o za předpokladu schválení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace č. 4, jejímž předmětem je mimo jiné navýšení alokace v rámci OP 

Zaměstnanost, ze strany MMR-ORP a všech řídicích orgánů operačních programů 

před plánovaným termínem vyhlášení výzvy 

o podmínečně schvaluje: 

 Znění a vyhlášení výzvy nositele ITI ÚChA 
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– č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání Ústecko-chomutovské aglomerace 

III. 

– č. 43 Podpora programu asistence kriminality III. 

– č. 44 Podpora aktivit primární prevence závislostí pro mládež ve věku 15-26 

let  

 podmínečně ukládá: 

o Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

– zajistit vyhlášení výzev nositele ITI ÚChA č. 42, 43 a 44 ve stanoveném termínu 

a její zveřejnění na stránkách www.iti-ucha.cz a na úředních deskách 

statutárních měst Ústeckého kraje 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

6. Projednání změn v integrovaných projektech 

6.1. Žádost o změnu 

 Stanovisko ŘV ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí 

orgán 

 Dle aktualizace Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě 

„pozitivních“ změn 

 Vyjádření manažera ITI: 

o Změna č. 18 – UJEP – UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních 

materiálů, narovnání administrativní chyby – navýšení jednoho monitorovacího 

indikátoru 

o Změna č. 21 – Sociální agentura – Bezbariérová přístavba pro uživatele 

odborného sociálního poradenství, vnitřní úprava rozpočtu 

o Změna č. 24 – Krajská hospodářská komora – STOP Exekuce, vnitřní úprava 

rozpočtu 

o Změna č. 25 – UJEP – Smart City – Smart Region – Smart Community, narovnání 

administrativní chyby – přidání monitorovacího indikátoru, který byl součástí 

vyjádření ŘV ITI 

o Změna č. 27 – DpmD –  Nákup nízkoemisních minibusů pro MAD v Děčíně, 

zkrácení termínu na ukončení projektu 

6.2. Žádost o změnu č. 26 

 Název projektu: Udržitelná veřejná doprava – ITI 

 Reg. číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006629 

 Předkladatel: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s. 

 Předmět změny: Místo původního nahrazení 13 CNG autobusů by mělo dojít nahrazení 5 

CNG autobusů a 8 CNG autobusů rozšíří stávající vozový park 

 Odůvodnění změny: Důvodem je ponechání 8 CNG autobusů jako provozní zálohy 

k zajištění provozu v době výluk trolejbusové dopravy, v případě dlouhodobých oprav 

nových vozů, nebo při námraze na trakčním trolejbusovém vedení 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA a nemá 

negativní dopad na finanční plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace 

6.3. Žádost o změnu č. 28 

 Název projektu: Chráněné bydlení 

 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006059 

 Předkladatel: Jurta, o.p.s. 

 Předmět změny: Dochází k posunu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2020 na 31. 12. 

2020, tomu odpovídající změně nastavení jednotlivých etap a ke změně projektové 

dokumentace 

 Odůvodnění změny: Prodloužení termínu ukončení první etapy odpovídá termínu vydání 

právního aktu s ohledem na dlouhou dobu hodnocení ze strany CRR. Zároveň se jedná 

o náročnou revitalizaci brownfieldu. 

 Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, je 

předkládána z objektivních důvodů a byť má potenciálně negativní dopad na finanční 

plán Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, bez jejího schválení by 

nebylo možné projekt realizovat 

6.4. Žádost o změnu č. 29 

 Název projektu: Infrastruktura komunitních sociálních služeb s přípravou na práci v ÚChA 

 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006060 

 Předkladatel: Jurta, o.p.s. 

 Předmět změny: Změna objektu a projektové dokumentace, ponížení alokace 

z 13 405 174,05 Kč na 11 407 674,05 Kč (příspěvek EU) a tomu odpovídající ponížení CZV, 

posun ukončení realizace projektu z 30. 6. 2020 na 31. 12. 2020 a tomu odpovídající 

změně nastavení jednotlivých etap  

 Odůvodnění změny:  

o S ohledem na délku hodnocení projektu na CRR není původně zamýšlený projekt 

již k dispozici, náhradní objekt je ve stejné lokalitě a půjde i o obdobný rozsah 

prací. Zdržení při hodnocení odpovídá i posun 1. etapy, který ovlivňuje další 

nastavení harmonogramu 

 Komentář odd. řízení ITI:  

o Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, je předkládána 

z objektivních důvodů a byť má potenciálně negativní dopad na finanční plán 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, bez jejího schválení by 

nebylo možné projekt realizovat 

6.5. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o bere na vědomí informaci o předložených změnách č. 18, 21, 24, 25 a 27 

v integrovaných projektech 

o souhlasí 

http://www.iti-ucha.cz/
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– s předloženou žádostí o změnu č. 26 předkladatele Dopravní podnik měst 

Chomutova a Jirkova, a. s., v předloženém znění 

– s předloženou žádostí o změnu č. 28 předkladatele Jurta, o.p.s., 

v předloženém znění 

– s předloženou žádostí o změnu č. 29 předkladatele Jurta, o.p.s., 

v předloženém znění 

o ukládá: Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA 

– zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 26, 28 a 29 

– informovat předkladatele o rozhodnutí ŘV ITI 

Termín 10. 5. 2019 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel 

hlasování), všichni hlasovali PRO 

 

7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA 

7.1. Harmonogram výzev 

 

7.2. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění 

Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel 

hlasování), všichni hlasovali PRO 

 

8. Různé 

8.1. Nejbližší události 

 Zaslání zápisu z jednání ŘV ITI a možnost jeho připomínkování 

 Příprava výzev vázaných na IROP 

 Případné předložení změny ISg ÚChA č. 5 (per rollam) 

 Jednání na MMR ČR a MŽP ČR 

 Konec května – Národní stálá konference ČR a společné setkání aglomerací v Hradci 

Králové 

8.2. Další jednání ŘV ITI 

od do od do

Doprava 1.1.3 Výstavba a modernizace přestupních terminálů 49 980 000 Kč IROP 1.2 Kolová 6/2019 7/2019 7/2019 8/2019

4.1.1 Podpora prostupného zaměstnávání III. 8 852 000 Kč OP Z 1.1.1 Kolová 5/2019 5/2019

4.2.1 Infrastruktura sociálního bydlení V. - obce 15 300 000 Kč IROP 2.1 Kolová 9/2019 10/2019 10/2019 11/2019

4.2.1
Infrastruktura sociálního bydlení V. - neziskové a 

církevní organizace
15 300 000 Kč IROP 2.1 Kolová 9/2019 10/2019 10/2019 11/2019

4.2.2 Podpora programu asistence prevence kriminality III. 19 762 000 Kč OP Z 2.1.1 Kolová 5/2019 5/2019

4.2.2
Podpora primární prevence závislostí pro mládež ve 

věku 15 – 26 let
2 125 000 Kč OP Z 2.1.1 Kolová 5/2019 5/2019

Sociální 

soudržnost

nerelevantní

nerelevantní

nerelevantní

SC OP
Typ 

výzvy

Výzva nositele ITI Výzva ZS ITI
PO ISg

Opatření 

ISg
Zaměření výzvy

Předběžná 

alokace EU
OP

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