
 

 
 

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

Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

25. 6. 2019 od 12:30 

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. Projednání aktualizace Operačního manuálu ITI ÚChA 
4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 43 a 44 
5. Schválení návrhu výzvy nositele ITI ÚChA č. 45 
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. Jednání pracovních skupin k výzvám nositele ITI ÚChA: 

 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) 

2.2. Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 16. jednání ŘV ITI: 

 č. 45 Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů (IROP) 

2.3. Kontrola NKÚ u dopravních výzev vázaných na IROP na odd. řízení ITI a ZS ITI byla ukončena 

s pozitivním závěrem 

2.4. Změna ISg ÚChA č. 5 (přebírání alokace z OP Z) schválena v ZM Ústí nad Labem i ZM Jihlava 

2.5. Prodloužen termín zpracování mid-term evaluace do 31. 8. 2019 

2.6. Jednání na MŽP kvůli ekologickým zátěžím – nadále největší problém v rámci ITI ÚChA 

2.7. 24. 6. 2019 – Projektový tým ITI v rozšířeném složení 

2.8. Kohezní politika EU 2020+ 

 Tematická koncentrace prostřednictvím rozdělení podpory do 5 politických cílů 

o CP1: Inteligentnější Evropa 

o CP2: Zelenější a bezuhlíková Evropa 

o CP3: Propojenější Evropa 

o CP4: Sociálnější Evropa 

o CP5: Evropa bližší občanům 

 V rámci ERDF min. 45 % pro CP1 a 30 % pro CP2 

 Výše podpory z EU max. 70 % 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Pravidlo n+2 a překryv dvou období => obrovský tlak na připravenost projektů a včasné 

zahájení čerpání!!! 

2.9. Sběr strategických záměrů v ÚChA 

 Do 30. 6. 2019 předkládání na ministerstva 

 Integrovaný projekt 2021+ 

o Strategicky významný projekt s výrazným dopadem do území 

o Dílčí projekty navazující na strategicky významný projekt, lokální integrovaná řešení 

o Síťové projekty 

 Nositelé projektů 

o Statutární města, ORP + Jirkov 

o Ústecký kraj 

o Dopravní podniky 

o UJEP, VŠB, ČVUT, UniCRE 

o Povodí Ohře, PKÚ 

 Kooperující subjekty 

o ICUK, ASZ, Úřad Práce, Agentura CzechInvest,  

o KHK, okresní hospodářské komory 

2.10. Databáze strategických záměrů 

 Kritéria výběru: 

o 1. Splnění kategorie strategického projektu  

o 2. Velikost – dopadem do území významné projekty 

o 3. Čas – čím dříve, tím lépe, max. do roku 2025 

o 4. Připravenost 

o 5. Tematický soulad se stávající strategií ITI ÚChA (v rozšířené verzi) 

o 6. Návaznost na projekty v realizaci a na typologii „osvědčených“ projektů 

o 7. Projekty řešící území více měst 

o 8. Lokální integrované řešení 

o 9. Inovační projekt či řešení s významným potenciálem pro synergické projekty 

o 10. Vazba na očekávanou podobu OP 2021+ 

 Představení databáze projektových záměrů za ITI ÚChA pro programové období 2021+ 

2.11. Navrhované usnesení - ŘV ITI ÚChA 

 bere na vědomí 

1. Současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

2. Současný stav přípravy programového období 2021-2027 

 ukládá: 

1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA 

a) Zapracovat do databáze strategických záměrů za ITI ÚChA připomínky vzešlé 

z projektového týmu ITI a 16. zasedání ŘV ITI 

b) Předložit databázi strategických záměrů za ITI ÚChA na příslušná ministerstva 

jako první podklad pro následnou diskuzi k přípravě programového období 

2021-2027 

http://www.iti-ucha.cz/
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Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

3. Projednání aktualizace Operačního manuálu ITI ÚChA 

3.1. Aktualizace Operačního manuálu 

 Důvody aktualizace: 

o Průběžné výsledky a doporučení Mid-term evaluace 

o Úpravy řídicích dokumentací Operačních programů 

o Zohlednění dosavadních zkušeností a praxe při implementaci ITI 

o Gramatické a formální úpravy 

 Cíl aktualizace: 

o Soulad s veškerou nadřazenou dokumentací 

o Jednoznačnost postupů a odstranění některých bariér 

o Lepší přehlednost a srozumitelnost 

 Hlavní úpravy: 

o Upřesnění postupů pro členy ŘV ITI – nominace řádného člena a zástupce, delegace 

náhradníka 

o Kapitola řízení rizik uvedena do souladu s nastavením hodnotící škály v rámci ISg 

ÚChA 

o Změny integrovaných projektů 

– Doplnění a standardizace postupu pro úpravu projektových záměrů po jejich 

schválení na jednání ŘV ITI + doplnění vzoru žádosti jako nová příloha č. 11 OM 

ITI 

– Konkretizace vydávání stanoviska ke změně integrovaného projektu 

za Manažera ITI místo ŘV ITI u změn neměnících účel a cíle projektu 

– „Vzhledem k nastaveným lhůtám ze strany ŘO může být doba pro hlasování ŘV 

ITI kratší než 5 p.d., pokud je to takto výslovně uvedeno a upřesněno ve Statutu 

a jednacím řádu ŘV ITI“ => příprava na následné úpravy Statutu a jednacího 

řádu ŘV ITI (např. hlasování o změnách integrovaných projektů) 

o Upřesnění způsobu bodování při posuzování 3 a více konkurenčních souborů 

projektových záměrů v případě shody minimálně dvou z nich 

o Organizační zjednodušování 

– Termíny porad odd. řízení ITI 

– Odstranění nutnosti záznamu ze vstupního proškolení 

– Snížení požadované praxe Manažera ITI ze 2 let na 1 rok a snížení min. 

dosaženého vzdělání u Asistenta ITI z vysokoškolského na středoškolské 

 Formální a grafické úpravy 

3.2. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o schvaluje Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

v aktualizované podobě, konkrétně ve verzi 2.4, v předloženém znění 

http://www.iti-ucha.cz/
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Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 43 a 44 

4.1. Posouzení souladů projektových záměrů předložených do výzev ITI ÚChA č. 43 a 44 

s Integrovanou strategií 

 

 Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií 

 Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora 

 Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě 

nerelevantní 

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

 Výzva ITI ÚChA č. 43 

o Alokace výzvy (ESF) : 19 763 319 Kč 

o Výzva ŘO OPZ: 48. 

o 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 

o 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). 

o Min. CZV: 1 000 000 Kč 

o Max. CZV: 6 000 000 Kč 

o Časová způsobilost: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2022 

 Přihlášené projekty 

Název projektového záměru Předkladatel 

Asistenti prevence kriminality v Děčíně II SM Děčín 

Asistenti prevence kriminality v Chomutově II. SM Chomutov 

Zvýšení bezpečnosti v SVL v Litvínově Město Litvínov 

http://www.iti-ucha.cz/
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Most - rozvoj služeb Asistentů prevence kriminality pro sociálně vyloučené 
lokality 

SM Most 

Asistenti prevence kriminality v Obrnicích Obec Obrnice 

Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 SM Ústí nad Labem 

 Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů 

 
 Asistenti prevence kriminality v Děčíně II 

o Podíl na výzvě č. 43 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 18,6 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

– Předkladatel synergii popisuje návazností na realizovaný projekt APK 

podpořený výzvou nositele ITI č. 1, jistou návazností zejména na project 

předkladatele Prostupné zaměstnávání v SMS, které pracuje s podobnou CS 

a stejně jako tento project podporuje zaměstnanost CS. Hlavní popisovaným 

synergickým efektem je navázání ještě užší spolupráce s dalšími předkladateli 

ve výzvě a aktivní účastí na doplňkových aktivitách předkladatele SM Most. 

 Asistenti prevence kriminality v Chomutově II. 

o Podíl na výzvě č. 43 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 18,6 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

– Předkladatel synergii popisuje návazností na již realizovaný projekt APK 

podpořený výzvou nositele ITI č. 1. Dále navázání na dobrou spolupráci se SM 

Děčín, která vznikla díky projektům ITI a rozšíření této podpory na další města 

a obce v aglomeraci. 

 Zvýšení bezpečnosti v SVL v Litvínově 

o Podíl na výzvě č. 43 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 18,6 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

– Předkladatel synergii popisuje návazností na již realizovaný projekt APK 

podpořený výzvou OPZ č. 42 a navázání spolupráce již před vypsáním výzvy 

nositele s ostatními městy a obcemi zapojenými do aktuální výzvy a podílení 

se na tvorbě systémových aktivit, které chce jeden předkladatelů realizovat. 

 Most - rozvoj služeb Asistentů prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokalit 

o Podíl na výzvě č. 43 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 20 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

Předkladatel Po projednání v PS Indikátory

Číslo OP Subjekt Kontaktní osoba CZV EU SR Vlastní 6 00 00

SM Děčín Ing. Veronika Takacsová 4 324 375 Kč    3 675 719 Kč     432 438 Kč     216 219 Kč     8

SM Chomutov Mgr. Jana Hronová 4 325 529 Kč    3 676 700 Kč     432 553 Kč     216 276 Kč     12

Město Litvínov Ing. Monika Pánovová 4 324 679 Kč    3 675 978 Kč     432 468 Kč     216 234 Kč     11

SM Most Ing. Linda Vreštiaková 4 641 680 Kč    3 945 428 Kč     464 168 Kč     232 084 Kč     8

Obec Obrnice Ing. Aneta Vejlupková, DiS. 1 581 000 Kč    1 343 850 Kč     158 100 Kč     79 050 Kč       3

SM Ústí nad Labem Bc. Lucie Jehličková 4 053 700 Kč    3 445 645 Kč     405 370 Kč     202 685 Kč     14

23 250 963 Kč 19 763 319 Kč 2 325 096 Kč 1 162 548 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY 56

23 250 964 Kč 19 763 319 Kč 2 325 096 Kč 1 162 548 Kč LIMITY VÝZVY

1 Kč 1 Kč 0 Kč 0 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU 56

Výzva

POŽADAVKY CELKEM

LIMITY VÝZVY

ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

43 OPZ

http://www.iti-ucha.cz/
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– Předkladatel synergii popisuje návazností na již realizovaný projekt APK 

podpořený výzvou nositele ITI č. 1 pokračování v dobré spolupráci s dalšími 

zapojenými městy. Předkladatel plánuje častější a intenzivnější spolupráci 

I ostatními městy a obcemi s cílem tvorby dokumentu Zkušenosti s využitím 

Asistence prevence kriminality jako nástroje k prevenci sociálně patologických 

jevů, kriminality a dohledu nad veřejným pořádkem v deprivovaných a sociálně 

vyloučených lokalitách. Zároveň zajistí pořádání konference. 

 Asistenti prevence kriminality v Obrnicích 

o Podíl na výzvě č. 43 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 6,8 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

– Předkladatel synergii popisuje návazností na realizovaný projekt APK 

podpořený OP Zaměstnanost. Za významný synergický efekt předkladatel 

považuje nastartovanou spolupráci s dalšími předkladateli před vyhlášením 

výzvy nositele ITI a další zejména metodickou spolupráci. 

 Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2 

o Podíl na výzvě č. 43 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 17,4 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

– Předkladatel synergii popisuje návazností na realizovaný projekt APK 

podpořený výzvou nositele ITI č. 8 a zejména pokračující a rozšířenou 

metodickou spolupráci se ostatními předkladateli v této výzvě. Předávání 

zkušeností zajistí pořádáním 2 workshopů pro města z aglomerace, kterých se 

budou účastnit jak APK, tak jejich mentoři. 

4.2. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 43 ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů 

s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

 ukládá: 

1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA 

a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou 

strategií 

Termín 27. 6. 2019 

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem (5 zástupců členů PS se zdrželo hlasování 

vzhledem k rozhodování ŘV ITI týkající se jejich zapojení v dotčených městech, která zastupovali – 

v Souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.4, se do potřebné většiny tito zástupci 

členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO 

4.3. Výzva ITI ÚChA č. 44 

 Alokace výzvy (ESF) : 2 125 000 Kč 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Výzva ŘO OPZ: 48. 

 Oprávnění žadatelé: obecně prospěsné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, 

ústavy, nadace 

 Podporované aktivity: Preventivní programy pro mladé osoby 15+. 

 Min. CZV: 1 000 000 Kč 

 Časová způsobilost: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2022 

 Přihlášené projektové záměry 

Název projektového záměru Předkladatel 

Světlem k prevenci Světlo Kadaň, z. s. 

Primární prevence závislostí u žáků středních škol WHITE LIGHT I, z. ú. 

 Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů 

 
 Světlem k prevenci 

o Podíl na výzvě č. 44 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 50 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

– Předkladatel synergii popisuje pokrytím většího území ÚChA (Chomutov 

a Kadaň), participacích v místních pracovních skupinách zabývajících se 

opatřeními ke snížení zdravotních a sociálních dopadů na osoby ohrožených 

závislostí a ochotou spolupracovat s dalšími předkladateli ve výzvě a zejména 

návazností na aktivity realizované v projektu podpořených Kontaktních center 

z výzvy nositele ITI č. 29. 

 Primární prevence závislostí u žáků středních škol 

o Podíl na výzvě č. 44 

– Projektový záměr předkladatele by čerpal 50 % celkové alokace výzvy. 

o Synergické efekty 

– Předkladatel synergii popisuje pokrytím většího území ÚChA (Teplice a Ústí 

nad Labem), návazností na regionální a místní strategické dokumenty. 

Pozitivem je rozšíření podpory ITI o další aktivity, v minulosti byl předkladateli 

podpořen projekt „Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Teplice“ 

z výzvy nositele ITI č. 29. 

4.4. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 44 ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů 

s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

 ukládá: 

Předkladatel Po projednán v PS Indikátory

Číslo OP Subjekt Kontaktní osoba CZV EU SR Vlastní 6 70 10

Světlo Kadaň z. s. Mgr. Filip Ráža, DiS. 1 249 999 Kč    1 062 499 Kč 187 500 Kč 280

WHITE LIGHT I, z. ú. Bc. Bronislava Marko 1 250 000 Kč    1 062 500 Kč 187 500 Kč 280

2 499 999 Kč 2 124 999 Kč 375 000 Kč 0 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY 560

2 500 000 Kč 2 125 000 Kč 375 000 Kč LIMITY VÝZVY

1 Kč 1 Kč 0 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU 560

Výzva

POŽADAVKY CELKEM

LIMITY VÝZVY

ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

44 OPZ

http://www.iti-ucha.cz/
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1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA 

a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů s integrovanou 

strategií 

Termín 27. 6. 2019 

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

5. Schválení návrhu výzvy nositele ITI ÚChA č. 45 

5.1. Výzva ITI ÚChA č. 45 - Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů 

 Úpravy oproti zaslanému návrhu výzvy: 

o Příspěvek ze SR – max. 2 940 000,00 Kč 

o Míra podpory z ERDF a SR - Státní rozpočet – ….organizace zakládané kraji, 

organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících – 0 % 

o Podporované aktivity – Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako 

významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají 

zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Realizace 

souvisejících návazných aktivit (zejm. parkovacích systémů) 

o Věcná způsobilost – Nezpůsobilé jsou výdaje na rekonstrukci, modernizaci 

a výstavbu samostatných parkovacích systémů 

o Doplněno pole „Odkaz na výzvu ZS ITI“ s informacemi o této výzvě a přehledem 

hodnotících kritérií 

o Formální úpravy 

 Složení pracovní skupiny 

o Návrh na složení PS45 Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních 

terminálů: Zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje 

5.2. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o schvaluje: 

1. Znění a vyhlášení výzvy nositele ITI ÚChA č. 45 Výstavba, modernizace 

a zatraktivnění přestupních terminálů v upraveném znění 

2. nominaci výše uvedených zástupců institucí a organizací v roli expertních členů 

do pracovních skupin pro výzvu nositele ITI ÚChA č. 45 

o ukládá: 

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

a) zajistit vyhlášení výzvy nositele ITI ÚChA č. 45 ve stanoveném termínu a její 

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

statutárních měst Ústeckého kraje 

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

http://www.iti-ucha.cz/
http://www.iti-ucha.cz/
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6. Projednání změn v integrovaných projektech 

6.1. Žádosti 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 

 4 žádosti o vyjádření nositele ITI ÚChA ke změnám v projektech a 1 žádost o vyjádření 

nositele ITI ÚChA  ke změně v projektovém záměru 

6.2. Žádost o změnu č. 31 

 Název projektu: UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů  

 Reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 

 Předkladatel: UJEP 

 Předmět změny: Změna projektu se týká vytvoření nové položky rozpočtu pro Řadového 

výzkumníka (postdoktorand) s vyšší jednotkovou cenou a druhou změnou je prodloužení 

pozice Řadový výzkumník (Ph.D.) 

 Odůvodnění změny: Dlouhodobý problém s obsazením pozic v rámci projektu. Vyšší 

jednotková cena by měla zvýšit zájem a atraktivitu této pracovní nabídky.  

 Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna se týká pouze vnitřní struktury projektu a nijak 

nemění zásadní parametry projektu (alokace, indikátory, termín ukončení, takže 

doporučujeme žádost o změnu podpořit 

6.3. Žádost o změnu č. 32 

 Název projektu: Dobrý den  

 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009746 

 Předkladatel: Vitreus, z.s. 

 Předmět změny: Předmětem změny je posun ukončení I. i II. etapy a tedy posun ukončení 

realizace projektu z 31. 3. 2020 na 31. 7. 2020 

 Odůvodnění změny: Délka hodnotícího procesu oproti původnímu předpokladu a tomu 

odpovídající zpoždění při zahájení realizace projektu 

 Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna sice posouvá harmonogram realizace projektu, 

nicméně jelikož nadále bude čerpání v rámci I. etapy v roce 2019 a v rámci II. etapy v roce 

2020, nemá změna negativní vliv na finanční plán ISg ÚChA, takže doporučujeme žádost 

o změnu podpořit 

6.4. Žádost o změnu č. 33 

 Název projektu: SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování 

 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010918 

 Předkladatel: Ústecký kraj 

 Předmět změny: Předmětem změny je posun ukončení I. etapy z 31. 5. 2019 na 30. 9. 2019 

 Odůvodnění změny: Zpoždění v rámci realizace projektu a skutečného čerpání a zároveň 

snaha maximálně přispět k plnění finančního plánu ISg ÚChA 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna sice posouvá harmonogram realizace projektu, 

nicméně nemá negativní vliv na finanční plán ISg ÚChA, takže doporučujeme žádost 

o změnu podpořit 

6.5. Žádost o změnu č. 34 

 Název projektu: Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné Chomutov 

 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006050 

 Předkladatel: Fokus Labe, z.ú 

 Předmět změny: Předmětem změny je posun termínu dokončení projektu z 30. 9. 2019 na 

29. 2. 2020 

 Odůvodnění změny: Nutnost změny je vyvolána opakovaným výběrovým řízením na 

rekonstrukci objektu 

 Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna má negativní vliv na finanční plán ISg ÚChA, 

nicméně je předkládána z objektivních důvodů a bez jejího schválení není možno projekt 

realizovat, takže doporučujeme žádost o změnu podpořit 

6.6. Žádost o změnu projektového záměru 

 Název projektu: Dostupné byty Kopretina 

 Předkladatel: Bílá kopretina, z.s. 

 Předmět změny: Předmětem změny je uvedení projektového záměru do souladu 

s žádostí o podporu, kdy v projektovém záměru zůstal původní počet 8 pořízených bytů, 

ačkoliv při stejné výši alokace jich žadatel bude pořizovat 10 

 Odůvodnění změny: Jedná se o formální chybu předkladatele, kdy nedošlo k úpravě 

hodnot a dílčích textů 

 Komentář odd. řízení ITI: Jedná se o pozitivní změnu, která bude mít příznivý dopad na 

plnění integrované strategie, takže doporučujeme žádost podpořit 

6.7. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

o souhlasí 

1. s předloženou žádostí o změnu č. 31 předkladatele UJEP v předloženém znění 

2. s předloženou žádostí o změnu č. 32 předkladatele Vitreus, z.s., v předloženém 

znění 

3. s předloženou žádostí o změnu č. 33 předkladatele Ústecký kraj v předloženém 

znění 

4. s předloženou žádostí o změnu č. 34 předkladatele Fokus Labe, z.ú., 

v předloženém znění 

 schvaluje žádost o změnu projektového záměru Dostupné byty Kopretina předkladatele 

Bílá Kopretina, z.s. 

 ukládá: 

o Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA 

a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 31, 32, 33 a 34 

b) zajistit vydání nového vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru 

Dostupné byty Kopretina s integrovanou strategií 

http://www.iti-ucha.cz/
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c) informovat předkladatele o rozhodnutí ŘV ITI 

o Termín 27. 6. 2019 

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA 

 
7.1. Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

 schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění 

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO 

 

8. Různé 

8.1. Nejbližší události 

 Zaslání zápisu z jednání ŘV ITI a možnost jeho připomínkování 

 Finalizace databáze strategických záměrů za ITI ÚChA 

 Příprava zprávy o realizaci a aktualizace analýzy rizik 

 Dokončení Mid-term evaluace 

8.2. Další prezenční jednání ŘV ITI 

 V průběhu září 

 

 

 

 

 

od do od do

Doprava 1.1.3 Výstavba a modernizace přestupních terminálů 49 980 000 Kč IROP 1.2 Kolová 7/2019 8/2019 8/2019 6/2020

4.2.1 Infrastruktura sociálního bydlení V. - obce 20 000 000 Kč IROP 2.1 Kolová 9/2019 10/2019 10/2019 11/2019

4.2.1
Infrastruktura sociálního bydlení V. - neziskové a 

církevní organizace
20 000 000 Kč IROP 2.1 Kolová 9/2019 10/2019 10/2019 11/2019

Sociální 

soudržnost

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/

