
 

 
 

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

Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

11. 12. 2019 od 9:00 

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

Účast: dle prezenční listiny 

Program zasedání:  
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI 
2. Informace k realizaci ITI a přípravě nového období 2021+ 
3. Představení manuálu vizuální identity ITI ÚChA 
4. Projednání projektových záměrů do výzev nositele ITI č. 46, 47, 48 
5. Představení výzvy nositele ITI č. 49 
6. Informace ke změnám v projektech 
7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI 
8. Různé 

 
Zápis jednání 

1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA 

 

2. Informace k realizaci ITI a přípravě nového období 2021+ 

 

 Realizace nástroje ITI ÚChA 

 Informace z uplynulého období 

o  Mezinárodní konference ITI v Plzni 

o  Připraveno podání nového dvouletého projektu OP TP 

o  Jednání na všech ŘO OP 

o  Jednání v rámci ÚChA v souvislosti s přípravou období 2021+ 

 Projektový tým ITI 

 Projektová skupina Doprava a Ekonomika 

 Leden/únor 2020 setkání s hospodářskými komorami a zástupci MAP 

o  V závislosti na vymezení území aktualizace ISg ÚChA – v průběhu celého roku 2020 

o  Žádost o vyjádření – převod alokace OP D z IPRÚ Liberec do ITI Plzeň 

Snížení rezervované alokace v IROP  

 Obecné informace z jednání MV IROP 

o Týká se 3 ITI a 2 IPRÚ 

o Důsledek neplnění finančního plánu ISg (nevyčerpáno 41,17 %) 

o V případě ITI ÚChA – 36 087 534 Kč 

o Snížení alokace v rámci ročních úprav finančního plánu ISg v libovolných oblastech 

o Klíčová možnost snížení u nevyužitelných úspor z realizace projektů 

o 18. 12. 2019 jednání na MMR ČR k tomuto tématu 

http://www.iti-ucha.cz/
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Přehled dostupných prostředků v ITI ÚChA: 

 IROP SC 1.2 – vozidla MHD a přestupní terminály 

o vozidla (523,7 mil. Kč) – všechny projekty v realizaci, bez úspor 

o přestupní terminály (49,9 mil. Kč) – teprve fáze podání žádostí, bez úspor 

 

 IROP SC 2.1 – sociální služby a sociální bydlení 

o soc. služby zaměstnanosti (88,8 mil. Kč) – připravena výzva ITI č. 49 pro projekty za cca 

20 mil. Kč, dále volných cca 12,5 mil. Kč 

o soc. služby pobytové (68,6 mil. Kč) – ve výzvě ITI č. 48 projekty za cca 27 mil. Kč, dále 

volných cca 24 mil. Kč 

o soc. bydlení (95,2 mil. Kč) – ve výzvách ITI č. 46 a 47 projekty za cca 31 mil. Kč, dále 

27,8 mil. Kč – využitelnost záleží na posouzení MMR ČR 

 

 IROP SC 2.4 – střední školství 

o střední školství (204,5 mil. Kč) – všechny projekty v realizaci, úspora 6,45 mil. Kč 

 

 Východiska 

o ochránění stávajících projektů v realizaci 

o ochránění přestupních terminálů 

o ochránění připravovaných projektů (se stanoviskem ŘV ITI či před vydáním stanoviska 

ŘV ITI) 

o snížení alokace v oblastech, kde jsou evidovány úspory v realizaci a tyto prostředky již 

nelze využít 

o snížení alokace primárně v sociální oblasti 

 

Příprava na období 2021+ 
 Vymezení území ITI ÚChA 

o MMR ČR připravuje jednotnou metodiku 

o Finální vymezení v lednu 2020 

o Výrazné rozšíření o obce v zázemí (Děčínsko, Mostecko, Krušné hory) 

o Nejzásadnějšími změnami odebrání Klášterce n. Ohří a přidání Litoměřic – obě změny 

připomínkovány 

o V případě potvrzení Litoměřic nový silný aktér v území 

 

 Změny v období 2021+ 

o 13 aglomerací ITI 

o Výše podpory pouze max. 70 % (ERDF) 

o Výrazná tematická koncentrace kohezní politiky 

o Režim n+2 místo n+3 (daleko větší tlak na čerpání a připravenost projektů!!!) 

o Projekty uvedeny jmenovitě v Integrované strategii 

 výběr projektů probíhá již při tvorbě a schvalování Integrované strategie!!! 

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


 

 
 

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

 projekty musí být nejen připravené, ale musí na nich být i shoda v území!!! 

 projekty nesmí „spadnout“, v takovém případě přijdeme o alokaci 

o Omezení překryvů s individuálními projekty 

o 3 typy strategických projektů 

 

 3 typy strategických projektů 

o Unikátní projekt strategického významu (např. technologické centrum) 

o Soubor vzájemně provázaných projektů (např. terminál + na něj navazující 

tramvajová/trolejbusová trať a cyklotrasa + informační systém + parkování + zeleň) 

o Síťové projekty (zateplování veřejných budov, podpora technických oborů na ZŠ) 

 

 Informace z jednání s ŘO OP 

o IROP2 – pozitivní přístup, většina projektů financovatelná, široká škála témat, 

u síťových projektů omezení integrovaných vůči individuálním 

o OPD3 – pozitivní přístup, témata jako ve stávajícím období, nutnost souladu se SUMP 

o OPŽP21+  – spíše negativní přístup, témata jako sídlení zeleň, hospodaření s vodou, 

energetické úspory a odpadové hospodářství 

o OP TAK – spíše negativní přístup, projekty nad 100 mil. Kč 

o OP JAK – velmi negativní přístup, témata jako ve stávajícím období 

o OPZ+ – integrované nástroje nepřipouští jako součást programu 

o Společným jmenovatelem připravenost projektů!!! 

 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

bere na vědomí: 

a) aktuální situaci v souvislosti s ponížením alokace IROP v důsledku neplnění 

finančního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

b) stav přípravy ITI ÚChA na programové období 2021+ 

souhlasí: 

a) s východisky dalšího postupu v souvislosti s ponížením alokace IROP v důsledku 

neplnění finančního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

b) s převodem finanční alokace vázané na OP D z IPRÚ Liberec-Jablonec do ITI Plzeňské 

metropolitní oblasti 

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

 
3. Představení manuálu vizuální identity ITI ÚChA 

 

 Snížení rezervované alokace v IROP  

 Vychází z Manuálu komunikace ITI 

 Základním nosným prvkem logo 

 Cílem jednotný vizuální styl nástroje ITI 

http://www.iti-ucha.cz/
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 Kvůli národnímu projektu OP TP na propagaci integrovaných nástrojů není dokončena 

Komunikační a PR strategie ITI 

 Manuál vizuální identity má několik kategorií, např. tiskoviny, velkoformátovou propagaci, 

online komunikaci 

 Příprava roll-upů - Aktuálně byl Manuál vizuální identity aplikován při výrobě roll-upů. Byl 

zpracován roll-up obecný, pro aktivity a pro města v aglomeraci. Dalším praktickým využitím 

Manuálu vizuální identity je zpracovaná prezentace na jednání ŘV ITI. 

 

4. Projednání projektových záměrů do výzev nositele ITI č. 46, 47, 48 

 

Posouzení souladu projektových záměrů 
 Postup hodnocení 

o Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií 

o Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora 

o Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě 

nerelevantní 

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

 

Výzva nositele ITI ÚChA č. 46 

 Název: Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce 

o Výzva ŘO: 83. výzva IROP 

o Alokace: 23 400 000 Kč (EU) 

o Min. CZV projektu: bez omezení 

o Max. CZV projektu: 15 000 000 Kč (de minimis) 

o Oprávnění žadatelé: obce  

o 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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 Přihlášené projektové záměry 

Název projektového záměru Předkladatel 

Výkup sociálních bytů v Chomutově SM Chomutov 

Pořízení sociálních bytů v Mostě SM Most 

 Přehled čerpání alokace a nastavení indikátorů 

 

 Přihlášené projektové záměry 

o Název projektu: Výkup sociálních bytů v Chomutově 

 Žadatel: Statutární město Chomutov 

 Čerpání alokace výzvy: 28 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 53,8 % 

 Synergické efekty: Předkladatel synergii popisuje návazností lokální Koncepci 

sociálního bydlení. Jako synergický efekt uvádí i to, že bude projekt součástí celého 

balíku podpory sociálně znevýhodněných skrze ITI ÚChA (Azylový dům, sociální 

bydlení, prostupné zaměstnávání, asistenti prevence kriminality.) Zřejmě 

nejdůležitější synergií je návaznost na neinvestiční projekt SM Chomutov, který 

od 7/2019 zajišťuje na tři roky intenzivní sociální práci s rodinami v sociálních 

bytech a metodickou spoluprací se SM Most, které je předkladatelem v této výzvě. 

 

o Název projektu: Pořízení sociálních bytů v Mostě 

 Žadatel: Statutární město Most 

 Čerpání alokace výzvy: 9,5 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 15,4 % 

 Synergické efekty: Předkladatel synergii popisuje návazností lokální Koncepci 

sociálního bydlení města Mostu, na další probíhající projekty v oblasti sociálního 

bydlení (projekt Housing first) a na metodickou spolupráci se SM Chomutov, které 

je předkladatelem v této výzvě. 

 

Navrhované usnesení 

ŘV ITI ÚChA 

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 46 ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů 

s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

 

Předkladatel Před projednáním v PS Indikátory

Číslo OP Subjekt Kontaktní osoba CZV EU SR Vlastní 5 53 01

SM Chomutov Mgr. Jana Hronová 7 700 000 Kč    6 545 000 Kč  385 000 Kč    846 230 Kč     14

SM Most Bc. Jitka Andršová 2 225 000 Kč    1 891 250 Kč  111 250 Kč    222 500 Kč     4

9 925 000 Kč 8 436 250 Kč 496 250 Kč 1 068 730 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY 18

27 529 412 Kč 23 400 000 Kč 1 376 471 Kč LIMITY VÝZVY 26

17 604 412 Kč 14 963 750 Kč 880 221 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU -8

Výzva

POŽADAVKY CELKEM

LIMITY VÝZVY

ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

46 IROP

http://www.iti-ucha.cz/
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- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu 

projektových záměrů s integrovanou strategií 

T: 17. 12. 2019  

Hlasování: hlasovalo 9 účastníků s hlasovacím právem (2 zástupci členů PS se zdrželi 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 3.6, se do potřebné většiny tito zástupci členů 

nezapočítávají), všichni hlasovali PRO 

 
Výzva nositele ITI ÚChA č. 47 

 Název: Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní organizace  

o Výzva ŘO: 83. výzva IROP 

o Alokace: 23 400 000 Kč (EU) 

o Min. CZV projektu: bez omezení 

o Max. CZV projektu: 14 210 000 Kč (de minimis) 

o Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace 

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

a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního 

vybavení. 

 

 Přihlášené projektové záměry (projektový záměr Dobrý den II. byl žadatelem stažen) 

Název projektového záměru Předkladatel 

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

Dostupné byty Kopretina Bílá kopretina, z. s. 

BP – sociální bydlení Bohemia Projekt 

Podaná ruka – ITI Chomutov pro matky s dětmi, z. s. 

Dobrý den II. VITREUS z. s. 

  Přehled čerpání alokace a nastavení indikátorů 

 

 

 

Předkladatel Před projednáním v PS Indikátory

Číslo OP Subjekt Kontaktní osoba CZV EU SR Vlastní 5 53 01

Acta non verba, z. s. Ing. Štěpán Šmejkal 3 085 430 Kč    2 622 616 Kč  308 543 Kč    154 272 Kč     3

Bílá kopretina, z. s. Mgr. Miloslav Hýsek 10 588 230 Kč  8 999 996 Kč  1 058 823 Kč 2 793 004 Kč  10

Bohemia Projekt, z. s. Tomáš Kraus 3 176 470 Kč    2 700 000 Kč  317 647 Kč    158 824 Kč     3

Chomutov pro matky s dětmi, 

z. s.
Mgr. Miloslav Hýsek 10 588 230 Kč  8 999 996 Kč  1 058 823 Kč 2 323 684 Kč  10

27 438 360 Kč 23 322 606 Kč 2 743 836 Kč 5 429 783 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY 26

27 529 412 Kč 23 400 000 Kč 2 752 941 Kč LIMITY VÝZVY 26

91 052 Kč 77 394 Kč 9 105 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU 0

Výzva

POŽADAVKY CELKEM

LIMITY VÝZVY

ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

47 IROP

http://www.iti-ucha.cz/
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  Přihlášené projektové záměry 

o Název projektu: Byty pro Chomutov ANV 

 Žadatel: Acta non verba, z.s. 

 Čerpání alokace výzvy: 11,2 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 11,5 % 

 Synergické efekty: 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. 

 

o Název projektu: Dostupné byty Kopretina 

 Žadatel: Bílá kopretina, z.s. 

 Čerpání alokace výzvy: 38,5 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 38,5 % 

 Synergické efekty: Předkladatel popisuje záměr na vytvoření Asociace 

poskytovatelů dostupného bydlení, jež by zastřešovala tematicky blízké NNO 

zabývající se sociálním bydlením a návazností na národní, regionální a místní 

strategické dokumenty. 

 

o Název projektu: BP – sociální bydlení 

 Žadatel: Bohemia Projekt 

 Čerpání alokace výzvy: 11,5 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 11,5 % 

 Synergické efekty: Předkladatel popisuje synergické efekty spoluprací se spolkem 

Spirála, Ústecký kraj, z.s., který realizuje projekt sociální bydlení, jeho návazností 

na poskytované služby tímto spolkem. Dále návazností na národní a místní 

strategické dokumenty. 

 

o Název projektu: Podaná ruka - ITI 

 Žadatel: Chomutov pro matky s dětmi, z.s. 

 Čerpání alokace výzvy: 38,5 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 38,5 % 

 Synergické efekty: Předkladatel popisuje návazností na národní, regionální 

a místní strategické dokumenty, budoucí angažmá v Asociaci poskytovatelů 

dostupného bydlení a ochotou při realizaci spolupracovat s dalšími NNO ve výzvě 

č. 47. 

 

 Diskuze členů ŘV ITI 

o Člen ŘV ITI upozornil na skutečnost, že někteří předkladatelé jsou personálně 

provázáni s organizacemi, které byly úspěšné v minulých výzvách ITI a které neplní 

avizované závazky (zejm. spolupráce se SM Chomutov). Rovněž navzdory 

skutečnostem a prohlášením na 

http://www.iti-ucha.cz/
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posledním jednání pracovní skupiny PS47 nebyli zástupci SM Chomutov ani Agentury 

pro sociální začleňování dosud ohledně budoucí spolupráce osloveni. Existuje proto 

riziko, že proklamovaná spolupráce bude pouze formální a k reálné spolupráci 

nedojde. 

o Dále bylo členy ŘV avizováno, že obce jako garanti sociální politiky mají zájem 

o spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti sociálního bydlení a považuji za 

nezbytné navázání adekvátní komunikace a spolupráce, ke které zatím nedochází, byť 

se předkladatelé odkazují např. na koncepční dokumenty obcí. Tato spolupráce 

a komunikace by v tomto konkrétním případě měla probíhat se SM Chomutov a ÚMO 

Neštěmice. 

 

 Navrhované usnesení 

ŘV ITI ÚChA 

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 47 ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů 

s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

 

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

o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií 

 

T: 17. 12. 2019  

Hlasování: Všichni členové ŘV ITI, tj. 11 členů se zdrželo. To znamená, že usnesení nebylo přijato. 

Na základě diskuze členů ŘV ITI bylo zformulováno nové doporučující usnesení. 

 Navrhované usnesení 

ŘV ITI ÚChA 

- doporučuje zástupcům přihlášených subjektů do výzvy nositele ITI ÚChA č. 47 navázat 

komunikaci a spolupráci se zástupci dotčených měst, kde má dojít k realizaci projektů (SM 

Chomutov, ÚMO Neštěmice) 

 

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

doporučující usnesení bylo přijato. 

Členové ŘV ITI byli informováni o potenciálních důsledcích ve vztahu ke končící navazující výzvě ZS ITI 

k 31. 12. 2019 a dále, že tato situace a další postup budou konzultovány s MMR-ORP a MMR-IROP. 

 
 

Výzva nositele ITI ÚChA č. 48 

 Název: Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy 

sociálních služeb IV. 

o Výzva ŘO: 60. výzva IROP 

o Alokace: 27 619 519 Kč (EU) 

http://www.iti-ucha.cz/
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o Min. CZV projektu: bez omezení 

o Max. CZV projektu: bez omezení 

o Oprávnění žadatelé: organizace zřizované a zakládané kraji; obce a organizace 

zřizované a zakládané obcemi; dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované 

a zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní neziskové organizace; církve a církevní 

organizace 

o Podporované aktivity: Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba 

a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 

obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce 

s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, 

které se zaměřují na vybudování zázemí pro domovy pro osoby se zdravotním 

postižením či chráněné bydlení. 

 

 Přihlášené projektové záměry 

Název projektového záměru Předkladatel 

Komunitní chráněné bydlení JURTA, o. p. s.  

Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice SM Děčín 

  Přehled čerpání alokace a nastavení indikátorů 

 

  Přihlášené projektové záměry 

o Název projektu: Komunitní chráněné bydlení 

 Žadatel: Jurta, o. p. s. 

 Čerpání alokace výzvy: 50,8 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 50 % 

 Synergické efekty: Synergické efekty předkladatel popisuje návazností na 

projekt podpořený ve výzvě nositele ITI č. 22. Tento projekt je v realizaci a CS 

jsou také osoby se zdravotním postižením a jeho cílem je vytvořit zázemí pro 

ambulantní sociální služby. Dále navazuje na národní a regionální strategické 

dokumenty. 

 

 Název projektu: Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice 

o Žadatel: Statutární město Děčín 

 Čerpání alokace výzvy: 49,2 % 

 Plnění klíčového indikátoru výzvy: 50 % 

Předkladatel Před projednáním v PS Indikátory

Číslo OP Subjekt Kontaktní osoba CZV EU SR Vlastní 5 54 01

Jurta, o. p. s. Ing. David Landsperský, Ph. D. 16 493 500 Kč  14 019 475 Kč 1 649 350 Kč 824 675 Kč     1

SM Děčín Ing. Veronika Takacsová 16 000 000 Kč  13 600 000 Kč 800 000 Kč    4 926 691 Kč  1

32 493 500 Kč 27 619 475 Kč 2 449 350 Kč 5 751 366 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY 2

32 493 552 Kč 27 619 519 Kč 3 249 355 Kč LIMITY VÝZVY 2

52 Kč 44 Kč 800 005 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU 0

Výzva

POŽADAVKY CELKEM

LIMITY VÝZVY

ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

48 IROP

http://www.iti-ucha.cz/
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 Synergické efekty: Synergické efekty předkladatel popisuje návazností na 

projekty podpořené skrze ITI zaměřené na podporu sociálního bydlení. 

Podpora sociálního bydlení a nízkokapacitních pobytových sociálních služeb 

navazuje na tvořící se strategický dokument SM Děčín „Bytová koncepce 

města Děčín“. V budoucnosti k objektu přibude přístavba, která budou sloužit 

službě chráněné bydlení, které je jednou z priorit opatření ITI 4.2.1. 

 

Navrhované usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 48 ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých projektových záměrů 

s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace 

 

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

o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií 

T: 17. 12. 2019  

Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce členů PS se zdržel 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 3.6, se do potřebné většiny tito zástupci členů 

nezapočítávají), všichni hlasovali PRO 

 

5. Představení výzvy nositele ITI č. 49 

 

Základní parametry výzvy 

 Název: Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro 

přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III. 

o Výzva ŘO: 60. výzva IROP 

o Termín vyhlášení výzvy: 16. 12. 2019 

o Termín ukončení výzvy: 14. 1. 2020 

o Termín ukončení realizace projektu: 30. 9. 2021 

o Alokace: 21 250 000 Kč (EU) 

o Min. CZV projektu: bez omezení 

o Max. CZV projektu: bez omezení 

 

o Oprávnění žadatelé: Obce; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; 

organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem 

není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti 

sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování; dobrovolné svazky obcí a jimi 

zřizované organizace 

http://www.iti-ucha.cz/
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o Podporované aktivity: Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení; výstavba 

a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 

obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce 

s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, 

které se zaměřují na vybudování zázemí pro: sociální poradny, sociálně terapeutické 

dílny, sociální rehabilitace. 

o Další specifika výzvy: Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro 

seniory 

 

Navrhované usnesení 

ŘV ITI ÚChA 

bere na vědomí návrh znění výzvy nositele ITI ÚChA č. 49 

 
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím, všichni hlasovali PRO 
 

6. Informace ke změnám v projektech 

Informace o vyjádření manažera ITI 

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

orgán 

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

formálních změn 

o ŽoZ č. 44 – město Krupka 

o ŽoZ č. 45 – Dopravní podnik města Děčína 

o ŽoZ č. 46 – Ústecký kraj 

o ŽoZ č. 48 – Dopravní podnik města Děčína 

o ŽoZ č. 49 – město Bílina 

 

7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI 

 

Návrh harmonogramu 12/2019 

 

Návrh usnesení 

 ŘV ITI ÚChA 

 schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění 

 

od do od do

Sociální 

soudržnost
4.1.1

Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb 

zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na 

práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III.

21 250 000 Kč IROP 2.1 Kolová 1/2020 2/2020 2/2020 3/2020

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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Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím, všichni hlasovali PRO 
 
 
 
8. Různé 

 Následující kroky 

o Vyřešení situace s ve výzvě č. 47 – pravděpodobně další hlasování formou per rollam 

o Zaslání zápisu k připomínkování 

o Další jednání ŘV ITI na začátku roku 2020 

o Začátek roku 2020 – povinnost narovnání finančního plánu ISg, zpráva o realizaci ISg 

a analýza rizik 

o Do 31. 1. 2020 další verze databáze strategických záměrů za ITI ÚChA 

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

