Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
26. 9. 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.
9.

Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA
Schválení Zprávy o realizaci ISg ÚChA a aktualizace analýzy rizik
Projednání Komunikační a PR strategie ITI ÚChA
Projednání projektových záměrů výzev ITI ÚChA č. 28-32
Schválení vyhlášení výzvy ITI ÚChA č. 33 a schválení členů pracovní skupiny
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. 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)

č. 31 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce (IROP)

č. 32 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace (IROP)
2.2. Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 12. jednání ŘV ITI:

č. 33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III. (OP Z)
2.3. Účast na jednáních a konferencích

6. 9. – KSM SMO ČR – Společné stanovisko statutárních měst České republiky k aktuální
přípravě politiky soudržnosti 2021-2027

13.-14. 9. – setkání zástupců aglomerací ITI a ŘO OP v Ústí nad Labem

20. 9. – zasedání Regionální stálé konference ÚK

25. 9. – workshop MMR ČR MEDUIN II
2.4. Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 – mid-term evaluace integrovaných strategií
2.5. Řešení změn finančního plánu ISg ÚChA s řídicími orgány – povinnost do 31. 1. 2019
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2.6. PO1 – Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu

Drážní infrastruktura (OP D)
o
Vyhlášena výzva ITI ÚChA č. 28 na celou alokaci
o
Projednání záměrů předmětem dnešního jednání

Vozidla MHD (IROP)
o
Projekty v realizaci, první projekt se blíží dokončení
o
Dílčí žádosti o změny (posuny harmonogramů)

Přestupní terminály (IROP)
o
Největší zpoždění, dáno složitou projektovou přípravou
o
Vyčíslení indikátoru na parkovací místa (změna ISg)
o
Terminály v Litvínově i Klášterci n. O. téměř připraveny
2.7. PO2 – Životní prostředí

Staré ekologické zátěže

Alokace 200 mil. Kč

Uzavření výzvy ŘO v 1/2019, velmi negativní postoj ŘO k prodloužení výzev

Setrvalý nízký zájem oprávněných žadatelů (1 projekt v hodnocení, 2 v přípravě)

Oslovování starostů, elektronická i telefonická komunikace s vlastníky, spolupráce s
Agenturou CzechInvest

Reálné riziko v podobě nedočerpání většiny alokace

Návrh řešení: uspořádání regionální konference (11/2018) na téma financování SEZ a BF ve
spolupráci s partnery
2.8. PO3 – Konkurenceschopná ekonomika založená na moderních technologiích, znalostech a
inovacích

VVI infrastruktura (OP VVV)
o
Alokace pokryta, jeden projekt v realizaci, druhý doporučen k financování, třetí v
procesu věcného hodnocení

Infrastruktura SŠ (IROP)
o
Problém žadatelů splnit parametry výzev (vyčerpáno 30 % CZV k 30. 9. 2018) =>
odstupování od projektů
o
Snaha o znovuvyhlášení výzvy

SMART spolupráce (OP VVV)
o
Alokace pokryta, jeden projekt v realizaci, druhý v procesu věcného hodnocení
2.9. PO4 – Sociální soudržnost

Podpora zaměstnávání (IROP, OP Z)
o
Alokace pokryta v obou operačních programech
o
Dílčí žádosti o změny ohledně prodloužení harmonogramů (IROP)

Sociální bydlení a pobytové soc. služby (IROP, OP Z)
o
Metodika soc. bydlení (OP Z) předmětem dnešního jednání
o
Neplnění milníkových indikátorů v případě sociálního bydlení, nicméně nárůst
poptávky i přes větší nároky na žadatele
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o

Pobytové soc. služby – připravována pravděpodobně závěrečná výzva

Prevence kriminality a soc. patologických jevů (OP Z)
o
Alokace téměř pokryta, připravena závěrečná výzva ke schválení
2.10. Diskuze:

p. Lederer poznamenal, že v současné době téma starých ekologických zátěží není
v aglomeraci prioritou, p. Anděl oponoval, že zejména sanace starých ekologických zátěží a
revitalizace nevyužívané infrastruktury je naopak cestou pro města v regionu jak efektivně
rozvíjet svá území.
2.11. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 bere na vědomí současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace
 ukládá
1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
a) zahájit kroky k uspořádání regionální konference/workshopu na
téma financování starých ekologických zátěží a brownfieldů
b) komunikovat s MŽP ve smyslu prodloužení výzvy OP ŽP č. 86
Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
3. Schválení Zprávy o realizaci ISg ÚChA a aktualizace analýzy rizik
3.1. Zpráva o realizaci ISg ÚChA

Za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

Informace o stavu realizace ISg ÚChA

Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace
klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev

Výrazný posun v hodnocení projektů a zahájení realizace projektů, první ŽoZ

8 výzev nositele ITI, nejvýznamnější č. 28 (OP D)

Informace o problémech u SŠ a SEZ

Zpráva odsouhlasena ze strany MMR ČR
3.2. Analýza rizik

Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA

Aktualizace za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

Metodický postup nastavený v ISg ÚChA

Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační

Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad

Sledování změn a jejich vývoje

Rizika s nejvýznamnějším dopadem:
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Odůvodnění

Změna

Úroveň rizika

Výsledný dopad

Popis rizika

Pravděpodobnost

Název

Hodnocení rizika
Významnost

Riziko

Nositel
rizika

Opatření

FINANČNÍ RIZIKA
Příčinou rizika je neadekvátní odhad nositelů
integrovaných projektů ve fázi přípravy strategie.
Ten mohl spočívat např. v chybném posouzení
Nedostatek
schopnosti integrované projekty spolufinancovat či
projektových záměrů
mohlo v průběhu času dojít ke změně priorit u
pro naplnění
žadatelů. Rovněž některé podmínky výzev ŘO
některých opatření
snižují absorpční kapacitu území. Aktuálně toto
riziko evidujeme zejména u sociálního bydlení či
vlastníků starých ekologických zátěží.
Zejména investičně nákladné projekty s náročnou
projektovou přípravou jsou reálně ohroženy
zpožděními plynoucími z realizace veřejných
Nedostatečná
zakázek či vnitřních schvalovacích procesů. Toto
připravenost
riziko výrazně ohrožuje dodržování finančního
projektových záměrů plánu ISg a v konečném důsledku může způsobit i
odejmutí rezervované alokace. Toto riziko je
reálné zejména pro výstavbu přestupních
terminálů.
U IROPu jsou k 31. 12. 2018 stanoveny milníkové
(tedy průběžné) monitorovací indikátory, jejichž
Nesplnění navržených
neplnění může stejně jako v případě neplnění
milníkových hodnot finančních milníků mít za následek i odejmutí části
indikátorů
rezervované alokace. V případě ITI ÚChA jsou
nastaveny milníkové indikátory pouze pro sociální
bydlení a nákup vozidel MHD.

Časový harmonogram je jedním ze zásadních
parametrů sledování realizace ITI. Jeho neplnění je
rizikem i pro dotčený ŘO a může vést k odejmutí
Nedodržení časového
části rezervované alokace. Vzhledem ke zpoždění
harmonogramu
přípravy programového období lze tyto komplikace
očekávat zejména jak na začátku, tak v průběhu
realizace ITI.

5

5

5

4

5

4

5

5

25

20

25

20

Kritický
dopad

+5

Pravděpodobnost rizika se opět
zvýšila na základě přetrvávající
chybějí absorpce v oblasti sociálního
bydlení a dosavadního nízkého
Nositel
zájmu ze strany vlastníků starých
ITI
ekologických zátěží, což se se
promítlo v počtu předložených
záměrů v rámci první výzvy OPŽP.

Už při definování opatření ITI braly pracovní skupiny v
potaz také absorpční kapacitu relevantních subjektů v
území odhadovanou na základě předběžného sběru
projektových záměrů. Dále je riziko eliminováno
důkladnou konzultací připravovaných projektových
záměrů a v případě potřeby jsou organizovány semináře
či koordinační schůzky pro žadatele.

Toto riziko lze vzhledem k jeho významu i
pravděpodobnosti naplnění vnímat jako zcela klíčové.
Riziko je snižováno identifikací klíčových záměrů, které
Nositelé jsou realizovatelné v relativně krátkém časovém období
projektů
a mají tedy velmi pozitivní dopad na finanční plán.
Opatřením může být i včasná komunikace v případě
konkrétních problémových projektů s daným řídicím
orgánem a případná změna finančního plánu ISg.

-5

Riziko nadále přetrvává zejména u
přestupních terminálů, nicméně v
jiných oblastech se daří toto riziko
snižovat.

Kritický
dopad

+5

Toto riziko evidujeme u sociálního
bydlení, kde je i přes dosavadní
aktivitu Nositele ITI dosud velmi
nízka absorpční kapacita. Nárůst
rizika je dán faktem, že současné
projekty cílovou hodnotu
milníkového indikátoru nenaplňují.

Kritický
dopad

Realizace všech opatření je v harmonogramu nastavena
tak, že probíhá kontinuálně po dlouhou dobu realizace
Vzhledem ke zpoždění realizace ITI i
ITI. Finanční plán ITI a jednotlivých opatření na
přes sloučení finančího plánu za roky
jednotlivé roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu
Nositel
+5
2017-2018 dochází ke zpoždění
předpokládané přípravy a realizace identifikovaných
ITI
finančího plánu, které bude nutné
integrovaných projektových záměrů, nicméně i tak může
řešit změnami ISg ÚChA.
docházet ke zpoždění či nerealizaci některých projektů.
V případě zpoždění projektové přípravy je nutné řešit
danou situaci dialogem s příslušným ŘO.

Kritický
dopad

Nositel
ITI

Opatřením k zabránění naplnění tohoto rizika je
především komunikace s potenciálními žadateli a
dostatečná osvěta v území např. prostřednictvím
seminářů pro žadatele. Zároveň je nutné vyhlašovat
výzvy nositele ITI i ZS ITI tak, aby byly stanovené
hodnoty milníkových indikátorů reálně dosažitelné a
minimalizovat tak administrativní procesy na straně
nositele ITI.

4. Projednání Komunikační a PR strategie ITI ÚChA
4.1. Publicita ITI ÚChA

Dosud dílčí kroky (informační letáky, inzerce v tisku, propagační předměty)

Připraven návrh Komunikační a PR strategie ITI ÚChA, dopracování v závislosti na diskuzi na
MMR ČR ohledně publicity

2 hlavní cíle:
o
Zvýšení informovanosti o nástroji ITI
o
Propagace konkrétních realizovaných projektů

1. fáze – 2 etapy propagace na billboardech a plakátech

2. fáze – vytvoření manuálu vizuální identity pro jednotnou prezentaci realizovaných
projektů
4.2. Usnesení (společné pro bod 3 a 4):
ŘV ITI ÚChA:
 bere na vědomí stávající podobu Komunikační a PR strategie ITI ÚChA
 schvaluje
1. Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za
období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 v předloženém znění
Oddělení řízení ITI
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2.

Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 30. 6. 2018 v
předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
5. Projednání projektových záměrů Výzev ITI ÚChA č. 28-32
5.1. Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě
nerelevantní
5.2. Členové ŘV ITI se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace
5.3. Výzva ITI ÚChA č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

Alokace výzvy (FS): 542 900 000 Kč

Výzva ŘO OPD: 58

Oprávnění žadatelé:
o
vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Podporované aktivity:
o
Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na
drážním principu (tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2022
5.4. Projektové záměry (v průběhu jednání PS odstoupilo se svým záměrem město Jirkov):

5.5. Čerpání alokace:

5.6. Plnění indikátorů:
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5.7. Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov

Předkladatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.

Rozpočet projektu: 550 710 000,00 Kč, z toho: příspěvek Unie – 468 103 500,00 Kč, vlastní
zdroje – 82 606 500,00 Kč, nezpůsobilé výdaje – 0 Kč

Hodnoty indikátorů: 7 45 00 – 11

Popis a cíle projektu
o
Cílem projektu je rekonstrukce tramvajové trati mezi městy Most a Litvínov vedoucí
přes strategický průmyslový areál v Záluží. Rekonstruovaná trať bude splňovat
současné technické a kvalitativní standardy na provozování tramvajové trati.

Synergické efekty
o
Nová bezbariérová vozidla * doplnění informačního systému * zvýšení atraktivity MHD
* vyšší bezpečnostní standardy * široká cílová skupina * synergické projekty žadatele
– zejména nákup 3 ks nových nízkopodlažních tramvají v ITI.
5.8. Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice

Předkladatel: Statutární město Teplice

Rozpočet projektu: 102 038 234,12 Kč, z toho: příspěvek Unie – 39 343 705,05 Kč, vlastní
zdroje – 62 694 529,07 Kč, nezpůsobilé výdaje – 19 016 204,20 Kč

Hodnoty indikátorů: 7 45 00 – 1,3; 7 45 01 – 1

Popis a cíle projektu
o
Cílem tohoto dotačního projektového záměru je pomocí realizace 2 dílčích
podprojektů zkvalitnit veřejnou dopravu a dále rozšiřovat její služby. Záměr je
zaměřen na rozšíření trolejbusových tratí v lokalitě Teplice-Trnovany a modernizaci
stávající měnírny MR 02 Riegrova v Teplicích – Trnovanech.

Synergické efekty
o
Snížení negativního dopadu provozu MHD na okolí a životní prostředí * Provázanost
na ostatní druhy dopravy v ÚChA * Zvýšení bezpečnosti v nových vozidlech * Zvýšení
kvality života a sociální soudržnosti * Lepší dojížďka za prací a službami * Rychlejší
přeprava * Menší náklady * Synergické projekty předkladatele
5.9. Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V

Předkladatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Rozpočet projektu: 54 629 881,00 Kč, z toho: příspěvek Unie – 35 452 794,95 Kč, vlastní
zdroje – 19 177 086,08 Kč, nezpůsobilé výdaje – 0 Kč

Hodnoty indikátorů: 7 45 01 – 3
Oddělení řízení ITI
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Popis a cíle projektu
o
Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti provozu,
přispívající ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a zvýšení atraktivity MHD v
rámci území Ústecko-chomutovské aglomerace. Předmětem předkládaného projektu
je výměna stejnosměrné technologie měníren Všebořice, Bratislavská a Kočkov,
určené pro napájení trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem.

Synergické efekty
o
* návaznost na řadu rozvojových projektů předkladatele * zvýšení atraktivity MHD *
odstraňování bariér v přepravě cestujících * koordinace s ostatními žadateli * synergie
s dalšími projekty ITI (parciální trolejbusy) * umožnění rekuperace
5.10. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 28 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 27. 9. 2018
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel
hlasování), všichni hlasovali PRO
5.11. Výzva nositele ITI ÚChA č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit

Alokace výzvy (ESF): 11 396 331 Kč

Výzva ŘO OPZ: 48

Oprávnění žadatelé:
o
obce, NNO

Podporované aktivity:
o
Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi
nebo osoby závislé na návykových látkách. Preventivní programy pro osoby 15+.

Min. CZV: 1 000 000 Kč

Min. CZV: 1 000 000 Kč

Časová způsobilost: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
5.12. Projektové záměry:
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5.13. Čerpání alokace a plnění indikátorů:
Výzva
OP

Číslo

29

OPZ

Předkladatel
Subjekt
Kontaktní osoba
DRUG-OUT Klub, z. s.
Mgr. Radka Koblížková
Most k naději, z. s.
PhDr. Dagmar Jandová
Světlo Kadaň, z. s.
Mgr. Lucie Halouzková
WHITE LIGHT I., z. ú.
Mgr. Oto Kovanda
POŽADAVKY CELKEM
LIMITY VÝZVY
ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

Po projednáním v PS
Indikátory
CZV
EU
SR
Vlastní
6 70 10
3 328 000 Kč
2 828 800 Kč
499 200 Kč
- Kč
600
2 271 900 Kč
1 931 115 Kč
340 785 Kč
- Kč
210
4 780 030 Kč
4 063 026 Kč
717 005 Kč
- Kč
695
3 027 550 Kč
2 573 418 Kč
454 133 Kč
- Kč
365
13 407 480 Kč
11 396 358 Kč 2 011 122 Kč
0 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY
1870
13 407 449 Kč
11 396 332 Kč 2 011 117 Kč
0 Kč LIMITY VÝZVY
0
-31 Kč
-26 Kč
-5 Kč
0 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
1870

5.14. Synergické efekty přihlášených záměrů:

Kontaktní centrum pro drogově závislé
o
Předkladatel synergii popisuje návaznosti na projekt ambulantních adiktologických
služeb, který bude na činnosti Kontaktního centra navazovat. Předkladatel je součástí
lokálních a regionálních koordinačních a pracovních skupin, které drogovou
problematiku řeší.

K centrum Most
o
Předkladatel synergii popisuje spoluprací s pobytovými sociálními službami,
OSPODem, PMS a dalšími občansko-právními organizacemi a zejména spoluprací s
ostatními poskytovateli v aglomeraci, u kterých pracovníci předkladatele absolvují
stáže.

K-centrum Chomutov a K-centrum Kadaň s programem primární prevence
o
Předkladatel synergii popisuje samostatným pokrytím větší částí aglomerace a
možnou spoluprací s dalšími přihlášenými do výzvy nositele č. 29.

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Teplice
o
Předkladatel synergii popisuje dlouhodobou činností kontaktního centra i
dlouhodobou realizací programů primární prevence. Zároveň je zařazen v národních,
regionálních i lokálních strukturách řešící zneužívání návykových látek (certifikace
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb, komunitní plány na obecní úrovni). Rovněž si uvědomuje být součástí většího
souboru projektů pokrývající větší území aglomerace.
5.15. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA

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





schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 29 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 27. 9. 2018

Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel
hlasování), všichni hlasovali PRO
5.16. Výzva nositele ITI ÚChA č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústeckochomutovskou aglomeraci II.

Alokace výzvy (ESF): 1 530 000 Kč

Výzva ŘO IROP: 48

Oprávnění žadatelé:
o
obce

Podporované aktivity:
o
Metodika dostupného sociálního bydlení ÚChA, vč. pilotní přímé práce s CS.

Min. CZV: 1 000 000 Kč

Max. CZV: 1 800 000 Kč

Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021
5.17. Projektové záměry:

5.18. Čerpání alokace a plnění indikátorů:
Výzva
OP

Číslo
30

OPZ

Předkladatel
Subjekt
Kontaktní osoba
SM Ústí nad Labem
Mgr. Jan Husák
POŽADAVKY CELKEM
LIMITY VÝZVY
ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

Po projednání v PS
Indikátory
CZV
EU
SR
Vlastní
6 00 00
1 791 000 Kč
1 522 350 Kč
179 100 Kč
89 550 Kč
10
1 791 000 Kč
1 522 350 Kč
179 100 Kč
89 550 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY
10
1 800 000 Kč
1 530 000 Kč
180 000 Kč
90 000 Kč LIMITY VÝZVY
10
9 000 Kč
7 650 Kč
1 350 Kč
0 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
0

5.19. Synergické efekty přihlášených záměrů:

Předkladatel synergické efekty popisuje zapojením (i když pasivním) dalších statutárních
měst v aglomeraci. Tato města (Děčín, Chomutov a Most) by měla sdílet své zkušenosti s
nastavováním mechanismů pro práci s CS a metodiky sociálního bydlení. Dále má tato
aktivita navázat na budoucí infrastrukturní projekty sociálního bydlení ITI
5.20. Diskuse
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz



Tematický koordinátor představil potíže při podávání minulých Žádostí o podporu a
informoval o změnách minulé a současné Žádosti o podporu, která se bude před podáním
konzultovat se zástupci ŘO OP Z.
5.21. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 30 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 27. 9. 2018
Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem (2 zástupci zřizovatelů/členů PS se zdrželi
hlasování), všichni hlasovali PRO
5.22. Výzva nositele ITI ÚChA č. 31 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce

Alokace výzvy (ERDF): 15 300 000 Kč

Výzva ŘO IROP: 83

Oprávnění žadatelé:
o
obce

Podporované aktivity:
o
Pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů,
bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení
včetně pořízení nezbytného základního vybavení.

Min. CZV: nestanoveno

Max. CZV: de minimis: 15 000 000 Kč; jinak nestanoveno

Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu nesmí překročit
1 020 000 Kč.

Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021
5.23. Projektové záměry:

5.24. Čerpání alokace a plnění indikátorů:

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

Výzva
OP

Číslo
31

IROP

Předkladatel
Subjekt
SM Děčín

Kontaktní osoba
Lucie Schejbalová
POŽADAVKY CELKEM
LIMITY VÝZVY
ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

Po projednání v PS
Indikátory
CZV
EU
SR
Vlastní
5 53 10
13 200 000 Kč
11 220 000 Kč
660 000 Kč 1 320 000 Kč
11
13 200 000 Kč
11 220 000 Kč
660 000 Kč 1 320 000 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY
11
18 000 000 Kč
15 300 000 Kč
900 000 Kč 1 800 000 Kč LIMITY VÝZVY
15
4 800 000 Kč
4 080 000 Kč
240 000 Kč
480 000 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
-4

5.25. Synergické efekty přihlášených záměrů:

Rekonstrukce objektu v ul. Fügnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení
o
Předkladatel synergii popisuje návazností na projekt podpořený výzvou ITI č. 18, který
je v současnosti v realizaci a mají se vybudovat 3 sociální byty v ulici Krokova.
Předkladatel zároveň deklaruje ochotu zapojit se do plánovaného projektu na tvorbu
Metodiky sociálního bydlení, který by mělo realizovat SM Ústí nad Labem (předávání
zkušeností)
5.26. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 31 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 27. 9. 2018
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel
hlasování), všichni hlasovali PRO
5.27. Výzva nositele ITI ÚChA č. 32 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní
organizace

Alokace výzvy (ERDF): 15 300 000 Kč

Výzva ŘO IROP: 83

Oprávnění žadatelé:
o
Neziskové a církevní organizace

Podporované aktivity:
o
Pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů,
bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního
bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení.

Min. CZV: nestanoveno

Max. CZV: de minimis: 14 210 000 Kč; jinak nestanoveno

Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu nesmí překročit 1
020 000 Kč.

Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

5.28. Projektové záměry:

5.29. Čerpání alokace a plnění indikátorů
Výzva
OP

Číslo

32

IROP

Předkladatel
Po projednání v PS
Indikátory
Subjekt
Kontaktní osoba
CZV
EU
SR
Vlastní
5 53 10
IRSE, z. s.
Ing. Michaela Šmejkalová 2 867 750 Kč
2 437 588 Kč
286 775 Kč
143 388 Kč
3
Oblastní charita Most
Jindřiška Vojtková, Dis
4 800 000 Kč
4 080 000 Kč
480 000 Kč
240 000 Kč
4
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Mgr. Martina Vojtíšková
5 997 417 Kč
5 097 804 Kč
599 742 Kč
299 871 Kč
5
VITREUS, z. s.
Mgr. Miloslav Hýsek
2 400 000 Kč
2 040 000 Kč
240 000 Kč
120 000 Kč
2
POŽADAVKY CELKEM
16 065 167 Kč
13 655 392 Kč 1 606 517 Kč
803 258 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY
14
LIMITY VÝZVY
18 000 000 Kč
15 300 000 Kč 1 800 000 Kč
900 000 Kč LIMITY VÝZVY
15
ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU
1 934 833 Kč
1 644 608 Kč
193 483 Kč
96 742 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
-1

5.30. Synergické efekty přihlášených záměrů

Byty pro Most a Chomutov
o
Předkladatel popisuje synergii zejména ve vazbě na podpořený projekt v rámci výzvy
ITI ÚChA č. 19 a spolupráci se SM Chomutov. Zároveň předkladatel deklaruje zájem
zapojit se do přípravy Metodiky sociálního bydlení v ÚChA.

Cesta domů
o
Předkladatel popisuje synergické efekty návazností na místní strategický dokument a
zejména návazností poskytovaných sociálních služeb ve městě. Předkladatel má také
zkušenosti s realizací sociální práce s nájemníky v sociálních bytech v Duchcově.

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

Dobrý den
o
Předkladatel synergii popisuje návazností na realizovaný projekt NNO ACADEMIS,
který získal podporu na vbudování sociálního bydlení v Ústí nad Labem v rámci
individuální výzvy č. 35. Předkladatel dále uvádí také vazbu na regionální a místní
strategické dokumenty. Předkladatel také deklaruje zájem o spolupráci s dalšími NNO
v aglomeraci zabývající se stejným tématem.
5.31. Diskuse:

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



Tematický koordinátor informoval o změnách Pravidel týkajících se aktivity sociálního
bydlení (nová výzva ŘO IROP č. 83, změny v délce udržitelnosti z 5 na 20 let.)

Tým ITI byl upozorněn na nesrovnalost v prezentaci (synergické efekty popsané u prvního
prezentovaného projektového záměru z výzvy nositele č. 32 jsou stejné jako synergické
efekty projektového záměru z výzvy nositele č. 31.)

Zástupci SM Chomutov a Agentury pro sociální začleňování upozornili na prohlášení
v projektovém záměru předkladatele IRSE, z. s., kde je uvedeno, že je uzavřena dohoda se
SM ohledně spolupráce na aktivitách týkající se sociálního bydlení na území SM Chomutov.
Zástupkyně SM Chomutov navrhuje úpravu připraveného usnesení. Usnesení na místě
upraveno.
5.32. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 32 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
b) vyzvat předkladatele IRSE, z.s., na základě připomínek a podnětů z
jednání ŘV ITI ÚChA k úpravě projektu ve smyslu vydání souhlasného
stanoviska RM SM Chomutova a následnému uzavření dohody se SM
Chomutov
Termín 27. 9. 2018
Hlasování: hlasovalo 13 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce zřizovatelů/členů PS se zdržel
hlasování), všichni hlasovali PRO
6. Schválení vyhlášení výzvy ITI ÚChA č. 33 a schválení členů pracovní skupiny
6.1. Výzva ITI ÚChA č. 33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III.

Výzva ŘO: 45. výzva OP Z

Termín vyhlášení výzvy: 27. 9. 2018

Termín ukončení výzvy: 29. 10. 2018

Ukončení realizace projektu: do 31. 12. 2020

Alokace výzvy (CZV): 5 500 000 Kč

Min. CZV projektu: 1 mil. Kč

Max. CZV projektu: 5,5 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:
o
Obce, obecně prospěšné společnosti, spolky, církve a náboženské organizace

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

o

Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného
pořádku – preventivní programy pro mladé osoby 15+
6.2. Návrh na složení PS33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III.

Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
6.3. Diskuse:

Tematický koordinátor členy ŘV ITI informoval o důvodech vypsání nové výzvy a
vyhodnocení jedné podané Žádosti o podporu.

Zástupce SM Ústí nad Labem položil doplňující dotaz týkající se důvodu potíží během
věcného hodnocení projektu předkladatele Dobrovolnické centrum, z. s. Zástupci tohoto
předkladatele jsou připravení se do této výzvy opět přihlásit a v předstihu konzultují záměr
s ŘO OP Z.
6.4. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje znění a vyhlášení
1. Výzvy ITI ÚChA č. 33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26
let III.
2. nominaci výše uvedených zástupců institucí a organizací v roli expertních
členů do pracovní skupiny PS33 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve
věku 15-26 let III.
 ukládá
1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
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: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
7. Projednání změn v integrovaných projektech
7.1. Stanovisko ŘV má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí orgán
7.2. Dle aktualizace Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“
změn
7.3. Vyjádření manažera ITI:

Změna č. 9 – Slunečnice, z.s. – Podpora a rozšíření podmínek pro přípravu na práci a pracovní
uplatnění znevýhodněných osob ve Slunečnici, ponížení CZV a tedy i výše dotace vlivem
hodnocení CRR a přesunu do nezpůsobilých nákladů, výše indikátorů zůstala zachována

Změna č. 10 – DpmD – Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně, ukončení projektu v
dřívějším termínu (k 30. 9. 2018) + ponížení CZV o náklady na publicitu

Změna č. 11 – Ústecký kraj – SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik
opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, ponížení CZV a tedy i výše dotace s ohledem na
splnění podmínky vyčerpání 30 % z CZV k 30. 9. 2018
7.4. Žádost o změnu č. 12
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz






Název projektu: Obnova a rozšíření vozového parku DpmUL
Reg. číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006649
Předkladatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.
Předmět změny: Posun ukončení 2. etapy (pořízení 9 parciálních trolejbusů) z 31. 8. 2019 na
31. 12. 2019 a tomu odpovídající posun začátku 3. etapy

Odůvodnění změny: Ve VŘ na 9 parciálních trolejbusů obdržel zadavatel jedinou nabídku,
zadávací řízení bylo následně na základě rozhodnutí ÚOHS

Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA a je
předkládána z objektivních důvodů, byť může mít velmi negativní dopad na finanční plán
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
7.5. Žádost o změnu č. 13

Název projektu: Obnova a rozšíření vozového parku DpmUL II.

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007555

Předkladatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s.

Předmět změny: Sloučení 1. etapy (dodávka minibusu) a 2. etapy projektu (dodávka
autobusu) s termínem ukončení k 31. 1. 2019 – z původní 3. etapy se tak stává 2. etapa

Odůvodnění změny: Do VŘ na dodávku minibusu se nepřihlásil žádný uchazeč, výběrové
řízení tak bylo zrušeno a vyhlášeno znovu

Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, je
předkládána z objektivních důvodů a nemá negativní dopad na finanční plán Integrované
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (i v upravené podobě dojde k zahrnutí do
finančního plánu ISg ÚChA v roce 2019)
7.6. Žádost o změnu č. 14

Název projektu: Smart City – Smart Region – Smart Community

Reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

Předkladatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Předmět změny: Přesun nevyčerpaných prostředků z 1. a 2. etapy do dalších etap projektu
v celkové výši 4 203 083 Kč

Odůvodnění změny: Ze začátku realizace projektu docházelo ke zpožděním s obsazováním
pozic výzkumných pracovníků (a tedy i realizace některých aktivit)

Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, je
předkládána z objektivních důvodů a má minimální negativní dopad na finanční plán
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
7.7. Žádost o změnu č. 15

Název projektu: Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006043

Předkladatel: Město Krupka

Předmět změny: Posun termínu ukončení projektu z 30. 6. 2019 na 31. 12. 2020

Odůvodnění změny: Zpoždění je způsobeno rozhodovacími procedurami Města Krupka a
dořešením projektovém připravenosti
Oddělení řízení ITI
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Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna je v souladu s výzvou nositele ITI ÚChA, její
odůvodnění bylo doplněno, nicméně může mít negativní dopad na finanční plán Integrované
strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
7.8. Žádost o změnu č. 16

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

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006043

Předkladatel: Ústecký kraj

Předmět změny: Nejedná se o klasickou změnu v projektu, ale požadavek na
zrušení/zmírnění parametru výzvy v podobě povinnosti ukončit 1. etapu k 30. 9. 2018 a
vyčerpání min. 30 % CZV

Odůvodnění změny: Výrazná věcná a finanční náročnost, délka trvání hodnocení

Komentář odd. řízení ITI: Byť si uvědomujeme komplikovanost situace pro žadatele, jedná
se o parametr výzvy, který je součástí hodnocení, je z pohledu ZS ITI neměnný a pro žadatele
závazný. Ačkoliv argumenty chápeme, domníváme se, že k této žádosti nelze vydat kladné
stanovisko.
7.9. Diskuze

Diskutovány byly zejména dvě žádosti o změnu. V případě žádosti o změnu č. 15 byl žadateli
vytýkáno odůvodnění změny i navrhovaná délka prodloužení projektu, která je z pohledu
členů ŘV ITI příliš dlouhá a ŘV ITI ji tak doporučuje zkrátit a s nositelem ITI lépe komunikovat.
V případě žádosti o změnu č. 16 došlo k vysvětlení situace a záměru vyhlásit co nejdříve
druhou tematicky stejně zaměřenou výzvu a umožnit tak realizaci připravených projektů.
7.10. Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 bere na vědomí informaci o předložených změnách č. 9, 10 a 11 v integrovaných
projektech
 souhlasí
1. s předloženou žádostí o změnu č. 12 a č. 13 předkladatele Dopravní podnik
města Ústí nad Labem, a. s., v předloženém znění
2. s předloženou žádostí o změnu č. 14 předkladatele Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem v předloženém znění
3. s předloženou žádostí o změnu č. 15 předkladatele Město Krupka v
předloženém znění
 nesouhlasí s předloženou žádostí o změnu č. 16 předkladatele Ústeckého kraje v
předloženém znění
 ukládá
1. Mgr. Jiřímu Starému, manažerovi ITI ÚChA
a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 12-15
b) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o nesouhlasu s žádostí o změnu č. 16
c) informovat předkladatele o rozhodnutích ŘV ITI

Oddělení řízení ITI
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Termín 1. 10. 2018
Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, 11 hlasovalo PRO, takže usnesení bylo přijato.
8. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
8.1. Harmonogram výzev
PO ISg
Doprava

Opatření
Isg

Zaměření výzvy

1.1.3

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

2.1.1

Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit II.

2.1.1

Předběžná
alokace EU

OP

49 980 000 Kč IROP

SC OP

Typ Výzva nositele ITI
výzvy
od
do

Výzva ZS ITI
od

do

1.2 Kolová 12/2018 01/2019 01/2019 02/2019

8 500 000 Kč OP ŽP

3.4 Kolová 10/2018 11/2018

nerelevantní

Sanace starých ekologických zátěží

190 000 000 Kč OP ŽP

3.4 Kolová 10/2018 11/2018

nerelevantní

3.2.1

Infrastruktura středních škol II.

dle uvolněné
alokace

IROP

2.4 Kolová 10/2018 11/2018 11/2018 12/2018

4.2.1

Infrastruktura sociálního bydlení IV.

30 000 000 Kč IROP

2.1 Kolová 11/2018 12/2018 12/2018 01/2019

12 750 000 Kč IROP

2.1 Kolová 11/2018 12/2018 12/2018 01/2019

ŽP

Ekonomika

Sociální
soudržnost

4.2.1
4.2.2

8.2.

Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění
dostupné nízkokapacitní pobytové formy
sociálních služeb III.
Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku
15-26 let III.

4 675 000 Kč

OP Z

2.1.1 Kolová

9/2018 10/2018

nerelevantní

Usnesení:
ŘV ITI ÚChA
 schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění

Hlasování: hlasovalo 14 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
9. Různé
9.1. Nejbližší události

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

Vydání stanovisek ŘV ITI a vyjádření k žádostem o změny

Příprava výzev vázaných na IROP a OP ŽP

Pokračování diskuze s ŘO ohledně úprav finančních plánů

2. 10. diskuze s MD ČR o zacílení kohezní politiky 2021+
9.2. Další jednání ŘV ITI

Listopad/prosinec 2018
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