Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
26. 6. 2018 od 10:00
Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost Rady města č. 314
Účast: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA
Projednání projektových záměrů výzev ITI ÚChA č. 25, 26 a 27
Schválení vyhlášení výzev ITI ÚChA č. 28, 29 a 30
Schválení členů pracovní skupiny pro výzvy ITI ÚChA č. 29 a 30
Projednání změn v integrovaných projektech
Aktualizace harmonogramu výzev ITI
Různé

Zápis jednání
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
- bez komentáře
2. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA
2.1. Jednání pracovních skupin k výzvám nositele ITI ÚChA:

č. 25 Předaplikační výzkum pro ITI II. (OP VVV)

č. 26 SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II. (OP VVV)

č. 27 Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit (OP ŽP)
2.2. Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 11. jednání ŘV ITI:

č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí (OP D)

č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit (OP Z)

č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci II.
(OP Z)
2.3. Příprava dalších výzev nositele ITI ÚChA:

č. 31 a 32 Infrastruktura sociálního bydlení III. (IROP)
2.4. účast na jednáních a konferencích
 19. - 20. 4. – setkání zástupců aglomerací ITI v Plzni
 15. 5. – urbánní PS k SRR 2021+
 16. 5. – Krajská rada pro konkurenceschopnost
 23. - 24. 5. – MV OP ŽP
 5. 6. – workshop MMR ČR MEDUIN II
 15. 6. – 3. kulatý stůl MMR ČR k budoucnosti politiky soudržnosti
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 22. 6. – zasedání Národní stálé konference ČR
 25. 6. – fokusní skupiny SMO ČR
2.5. Informování žadatelů o nastavení etap a o úpravě změnového režimu
2.6. Období 2021-2027

Zveřejněn Víceletý finanční rámec a podoba Nařízení pro fondy EU

Ponížení příspěvku pro ČR o 24 %

5 cílů kohezní politiky
o Inteligentnější Evropa
o Zelenější a bezuhlíková Evropa
o Propojenější Evropa
o Sociálnější Evropa
o Evropa bližší občanům

Příspěvek z EU max. 70 %

Integrované nástroje ITI a CLLD

Na úrovni MMR ČR vznik metodika pro jednotné vymezení metropolitních oblastí
2.7. Propagace ITI
 Snaha o zvýšení důrazu na propagaci nástroje ITI i konkrétních realizovaných projektů
 Prostředky na propagaci a publicitu v rámci stávajícího projektu z OP TP (100 %
financování)
 Nyní využíván např. web ITI, inzerce v tisku, propagační materiály atd.
 Diskuze na národní úrovni ohledně samostatného projektu z OP TP na publicitu –
podkladem by byl zpracovaný komunikační plán
2.8. Komunikační a PR Strategie
 Cílem zejména koncepční plánování dílčích aktivit v souladu s finančními možnostmi a
nastavením etap v projektech OP TP
 Součástí analýza dosavadních aktivit a možností, dobré praxe z jiných aglomerací a
zejména konkrétní plán a harmonogram aktivit včetně finančního krytí
 Očekávaným prvním krokem rámcová smlouva na grafiku a tisk
 Na příštím jednání ŘV ITI projednání návrhu
2.9. Diskuse:
 Dotaz p. Eichlera ohledně dalšího programového období v administrativní náročnosti –
reakce manažera ITI – SMO ČR, statutární města i další subjekty informovaly ve svých
pozicích a stanoviscích o řadě bariér či špatné praxe v současném období, ale i o
konkrétních požadavcích a návrzích na zlepšení, a nyní MMR ČR s těmito podklady
pracuje.
2.10. Usnesení
ŘV ITI ÚChA:
 bere na vědomí
1. současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
2. informace k programovému období 2021+
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3. informace k uskutečněným a plánovaným krokům v publicitě nástroje ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

3. Projednání projektových záměrů Výzev ITI ÚChA č. 25, 26 a 27
3.1. Výzvy ITI ÚChA č. 25, 26 a 27
 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
3.2. Výzvy nositele ITI ÚChA č. 25 Předaplikační výzkum II. a č. 26 SMART spolupráce soukromého a
veřejného sektoru II.
 Výzva č. 25 – Předaplikační výzkum pro ITI II. (OP VVV)
Alokace výzvy CZV: 60 000 000 Kč, z toho ERDF: 51 000 000 Kč, SR: 6 000 000 Kč
Opatření ISg 3.1.1
Typy podporovaných projektů: Budování kapacit a realizace výzkumných projektů v
předaplikační fázi (Centrum vzdělávání Most – výzkumné činnosti, Centrum pokročilých
chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci Záluží, Inovační
centrum Ústí, výzkumná pracoviště UJEP). Příprava a realizace projektů dlouhodobé
spolupráce regionálních výzkumných organizací s místními technologicky orientovanými
podniky v specializovaných odborných oblastech specifikovaných RIS3 (např. chemie,
sklářství, strojírenství, ...). Posílení orientace výzkumu na společenské výzvy a dle specializací
RIS3 (např. chemie paliv a silikátů, povrchy a nanovrstvy, materiálový výzkum, biomedicínský
výzkum).
 Výzva č. 26 – SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II. (OP VVV)
Alokace výzvy CZV: 14 860 916,80 Kč z toho ERDF: 12 631 779,28 Kč, SR: 1 486 091,68 Kč
Opatření ISg 3.3.1
Typy podporovaných projektů: Společné aktivity zaměřené na podporu podnikání
směrované na naplňování cílů RIS3 a transferu výsledků před-aplikačního výzkumu do
podnikatelské sféry, propojení konkrétních specializovaných vzdělávacích a výzkumně
vývojových institucí, týmů a výukových programů s podniky na bázi meziměstské spolupráce
členů ITI a mezioborových partnerství na principech Smart-Community (výzkumné projekty
zaměřené na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních
veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. Před-aplikační výzkum a demonstrace v
oblasti témat Smart City.
3.3. Výzva č. 25
 Předaplikační výzkum pro ITI II. (OP VVV)
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Jeden řádně přihlášený projektový záměr
Výzva ŘO naplňuje dvě opatření ISg (3.1.1 a 3.3.1)
Využití 100 % alokace výzvy
Naplnění 65 % indikátorů opatření ISg

3.4. Identifikace výzvy č. 25
 Alokace výzvy CZV: 60 000 000 Kč
 Vazba na výzvu 069 ŘO OP VVV
 Indikátory:
o 20400 (CO 24) Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
o 20402 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – ženy
o 24101 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť
o 20500 (CO25) Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných
výzkumných infrastrukturách
o 20502 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných
infrastrukturách – ženy
o 20211 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů)vytvořené podpořenými
subjekty
o 22011 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty
3.5. Projektový záměr: NANOTECH II.
Předkladatel: UJEP FSI
Rozpočet projektu: 60 mil. Kč, z toho: ERDF – 51 mil. Kč, SR – 6 mil. Kč, vlastní – 3 mil. Kč
Hodnoty indikátorů:

Popis a cíle projektu:
Výzkum se bude zabývat tématy povrchových úprav, které mají specifické vlastnosti,
materiálového inženýrství a oblasti technologií zpracování. Hlavní záměr výzkumu je vytváření
nových ochranných funkčních povlaků (vývoj nano a mikro povlaků na povrchu ocelových a
hliníkových materiálů, potažmo povede ke snížení nákladů na údržbu, a zvýšení životnosti).
Záměrem projektu jsou návrhy řešení pro výrobní podniky. Výstupem jsou mezinárodní
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patentové přihlášky publikace, zapojení do dalších aplikačních výzkumů. Přínos pro ÚChA:
zajištění konkurenceschopnosti dotčených podniků, jejich technický a technologický rozvoj,
navázání spolupráce mezi výzkumnou sférou a průmyslem.
Synergické efekty:
• zvýšení výzkumné kapacity na UJEP • navázání na několikaletou výzkumnou činnost •
propojení špičkových pracovišť v daném výzkumu v ČR • vytváření dalších projektů v kooperaci s
partnery z aplikační sféry
3.6. Výzva č. 26
 SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II. (OP VVV)
 1 řádně přihlášený projektový záměr
 Výzva ŘO naplňuje dvě opatření ISg (3.1.1 a 3.3.1)

3.7. Identifikace výzvy č. 26
 Alokace výzvy CZV: 14 860 916,80 Kč
 Vazba na výzvu 069 ŘO OP VVV
 Indikátory:
o 20400 (CO 24) Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
o 20402 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – ženy
o 24101 Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť
o 20500 (CO25) Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných
výzkumných infrastrukturách
o 20502 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných
infrastrukturách – ženy
o 20211 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů)vytvořené podpořenými
subjekty
o 22011 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty
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3.8. Projektový záměr: Datamining ve veřejných službách
Předkladatel: UJEP
Rozpočet projektu: 14,804 mil. Kč, z toho: ERDF – 12,58 mil. Kč, SR – 1,48 mil. Kč, vlastní – 0,74
mil. Kč
Hodnoty indikátorů:

Popis a cíle projektu:
Cílem projektu je podpora předaplikačního výzkumu v oblastech zpracování velkých
medicínských dat, využití velkých dat pro zlepšení socio-ekonomických podmínek v kraji,
zpracování velkých dat v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení bezpečnosti informací. Projekt
přispívá k řešení velkých společenských témat a zvyšuje potenciál pro využití výsledků v praxi a
následné navázání spolupráce s aplikační sférou včetně identifikace a přípravy navazujících
projektů. Cílem projektu je také zintenzivnění spolupráce mezi aktéry v rámci regionu i mimo
něj.
Synergické efekty:
• posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji i mimo kraj • spolupráce se
soukromým sektorem – posiluje inteligentní specializace ÚK • zvyšuje kvalitu a rozsah
regionálního výzkumu • přispívá k inovativním řešení ve veřejné správě • navazuje na
realizovaný projekt „Smart City, Smart Region, Smart Community“
3.9. Dotaz p. Koutníka (UniCre) ohledně obecnějšího popisu projektu – reakce manažera ITI –
projektový záměr je zjednodušená forma projektové žádosti, projekt se velmi podrobně
popisuje až v samotné žádosti i z důvodu možných úprav dílčích věcí a vzhledem ke kritériu
souladu projektového záměru a projektové žádosti (důvod k vyřazení žádosti) – takto
doporučeno ze strany MMR či MŠMT.
3.10. Usnesení
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 25 ITI Ústeckochomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů s Integrovanou
strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
 schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 26 ITI Ústeckochomutovské 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
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Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel
hlasování), všichni hlasovali PRO
3.11. Výzva nositele ITI ÚChA č. 27 Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit
 Parametry výzvy
Alokace výzvy: 10 000 000 Kč
Výzva OP ŽP: 86
Oprávnění žadatelé: bez omezení
Podporované aktivity: Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik. V rámci
podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na: realizaci průzkumných a
doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně
kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B
dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.
Min. CZV: nestanoveno
Max. CZV: nestanoveno
Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020
3.12. Přihlášené projektové záměry

3.13. Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů

3.14. Projektový záměr: Doprůzkum znečištění a analýza rizik lokality „Osada Dukla 253" v obci
Újezdeček
Podíl na výzvě č. 27
Projektový záměr předkladatele by čerpal 21 % celkové alokace výzvy a naplňoval by 1 indikátor
výstupu 4 11 01 „Počet zpracovaných analýz rizik“.
Synergické efekty
Pozitivním efektem předkládaného projektu je příprava lokality pro následnou sanaci a vyčištění
kontaminované lokality. Provedený průzkum a zpracovaná analýza rizik zmapuje současný stav a
kontaminaci lokality. Dále navrhne nápravná opatření, která bude nutné provést pro vyčištění.
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3.15. Usnesení
ŘV ITI ÚChA:
 schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 27 ITI Ústeckochomutovské 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 29. 6. 2018
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
4. Schválení vyhlášení výzev ITI ÚChA č. 28, 29 a 30
4.1. Výzva ITI ÚChA č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí
Výzva ŘO: 58. výzva OP D
Termín vyhlášení výzvy: 27. 6. 2018
Termín ukončení výzvy: 27. 7. 2018
Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2022
Alokace výzvy (CZV): 542 900 000 Kč
Min. CZV projektu: 3 mil. Kč
Max. CZV projektu: nestanoveno
Oprávnění žadatelé: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
Typy podporovaných projektů: Individuální projekty (nepředpokládá se realizace velkých
projektů ve smyslu čl. 100 Obecného nařízení).
4.2. Výzva ITI ÚChA č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit
Výzva ŘO: 48. výzva OP Z
Termín vyhlášení výzvy: 27. 6. 2018
Termín ukončení výzvy: 27. 7. 2018
Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2021
Alokace výzvy (CZV): 13 407 448 Kč
Min. CZV projektu: 1 mil. Kč
Max. CZV projektu: 13 407 449 Kč
Oprávnění žadatelé:
 Nestátní neziskové organizace
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 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,
 spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
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 ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
 Obce a města.
Typy podporovaných projektů: Podpora prevence kriminality v Ústecko-chomutovské
aglomeraci
4.3. Výzva ITI ÚChA č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro ústecko-chomutovskou
aglomeraci II.
Výzva ŘO: 48. výzva OP Z
Termín vyhlášení výzvy: 27. 6. 2018
Termín ukončení výzvy: 27. 7. 2018
Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2021
Alokace výzvy (CZV): 1 800 000 Kč
Min. CZV projektu: 1 mil. Kč
Max. CZV projektu: 1,8 mil. Kč
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: Metodika dostupného sociálního bydlení Ústecko-chomutovské
aglomerace, vč. pilotní přímé práce s cílovou skupinou.
4.4. Diskuse ohledně potřebnosti Metodiky vzhledem k legislativě o sociálním bydlení
4.5. Usnesení
ŘV ITI ÚChA:
 schvaluje znění a vyhlášení:
1. Výzvy ITI ÚChA č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a
trolejbusových tratí
2. Výzvy ITI ÚChA č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních
aktivit
3. Výzvy ITI ÚChA č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro ústeckochomutovskou aglomeraci II
 ukládá

Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace
a) zajistit vyhlášení výzvy ve stanoveném termínu a její zveřejnění
na stránkách www.iti-ucha.cz a na úředních deskách statutárních
měst Ústeckého kraje
Hlasování: bod 1. hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel
hlasování), všichni hlasovali PRO; bod 2. a 3. hlasoval plný počet účastníků (13), všichni hlasovali PRO
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5. Schválení členů pracovní skupiny pro výzvy ITI ÚChA č. 28, 29 a 30
5.1. Složení pracovních skupin

PS28 bez expertních členů

Návrh na složení PS29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit
 Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

Návrh na složení PS30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro ústeckochomutovskou aglomeraci II.
 Zástupce Statutárního města Děčín
 Zástupce Statutárního města Chomutov
 Zástupce Statutárního města Most
5.2. Usnesení
ŘV ITI ÚChA:
 schvaluje
1. nominaci výše uvedených zástupců institucí a organizací v roli expertních
členů do těchto pracovních skupin:
a) PS29: Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit
b) PS30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro ústeckochomutovskou aglomeraci II.
c) lokalit
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
6. Projednání změn v integrovaných projektech
6.1. Dle aktualizace Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě
„pozitivních“ změn
6.2. Vyjádření manažera ITI:

Změna č. 4 – DpmD – Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně, ukončení etapy
v dřívějším termínu

Změna č. 7 – UJEP – UniQSurf (Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů),
krátkodobé snížení úvazků zaměstnanců žadatele a přeobsazení pozice klíčového
pracovníka
6.3. Vyjádření ŘV ITI:

Změna č. 5 – DpmÚL – Obnova a rozšíření vozového parku DpmUL, negativní úpravy
délky a obsahu etap

Změna č. 6 – IRSE, z.s. – Byty pro Chomutov – změna statutárního zástupce a posun
ukončení projektu na 30. 9. 2018
6.4. Žádost o změnu č. 8

Název projektu: Sociálně terapeutická dílna pro dlouhodobě duševně nemocné
klienty v oblasti gastronomie
 Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006055
 Předkladatel: Fokus Labe, z. ú.
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 Předmět změny: Přenastavení délky 1. etapy, sloučení 2. a 3. etapy a posun ukončení
projektu z 31. 7. 2018 na 30. 9. 2018
 Odůvodnění změny: Datum ukončení 1. etapy vycházelo z předpokládané délky
hodnotícího procesu, která byla významně překročena
 Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA a není v
rozporu s finančním plánem Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
6.5. Usnesení
ŘV ITI ÚChA:
 bere na vědomí informaci o předložených změnách č. 4, 5, 6 a 7 v
integrovaných projektech
 souhlasí s předloženou žádostí o změnu č. 8 předkladatele Fokus Labe, z. ú., k
projektu Sociálně terapeutická dílna pro dlouhodobě duševně nemocné klienty
v oblasti gastronomie v předloženém znění
 ukládá:
1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA
a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 8
b) informovat předkladatele o rozhodnutí ŘV ITI
Termín 29. 6. 2018
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
Opatření
Isg

Zaměření výzvy

1.1.1

Rekonstrukce a modernizace tramvajových a
trolejbusových tratí

1.1.3

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

2.1.1

Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit II.

2.1.1

Předběžná
alokace EU

OP

SC OP

Typ Výzva nositele ITI
výzvy
od
do
6/2018

7/2018

Výzva ZS ITI
od

do

nerelevantní

542 900 000 Kč OP D

1.4 Kolová

49 980 000 Kč IROP

1.2 Kolová

3.Q 2018

4.Q 2018

8 500 000 Kč OP ŽP

3.4 Kolová

9/2018 10/2018

nerelevantní

Sanace starých ekologických zátěží

70 000 000 Kč OP ŽP

3.4 Kolová

9/2018 10/2018

nerelevantní

4.2.1

Infrastruktura sociálního bydlení III.

30 600 000 Kč IROP

2.1 Kolová

7/2018

4.2.1

Infrastruktura sociálního bydlení IV.

20 000 000 Kč IROP

2.1 Kolová

4.2.1

Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění
dostupné nízkokapacitní pobytové formy
sociálních služeb III.

12 750 000 Kč IROP

2.1 Kolová

4.2.1

Metodika dostupného sociálního bydlení II.

4.2.2

Podpora kontaktních center a jejich fakultativních
aktivit

Sociální soudržnost

ŽP

Doprava

PO ISg

8/2018 8/2018 9/2018

4.Q 2018

1.Q 2019

9/2018 10/2018 11/2018 12/2018

1 530 000 Kč

OP Z

2.1.1 Kolová

6/2018

7/2018

nerelevantní

11 390 000 Kč

OP Z

2.1.1 Kolová

6/2018

7/2018

nerelevantní
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7.1. Usnesení
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
8. Různé
8.1. Nejbližší události

Zaslání materiálů a zápisu z jednání ŘV ITI a možnost jeho připomínkování

Vydání stanovisek ŘV ITI

Příprava výzev vázaných na IROP

Zahájení diskuze s ŘO ohledně úprav finančního plánu

Zpracování zprávy o realizaci ISg ÚChA za 1. pol. 2018 + aktualizace Analýzy rizik

13. - 14. září setkání zástupců aglomerací v Ústí nad Labem
8.2. Další jednání ŘV ITI

Září 2018
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