Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
2. 6. 2020 od 12:30
Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost kanceláře tajemníka, MmÚ
Účast: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI
2. Aktuální informace a příprava nového období 2021+
3. Databáze projektových záměrů 2021+
4. Zpráva o realizaci ISg, analýza rizik a Mid-term evaluace ISg
5. Projednání projektových záměrů do výzvy nositele č. 50
6. Informace ke změnám v projektech
7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
8. Různé
Zápis jednání
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
2. Aktuální informace a příprava nového období 2021+
Stávající období 2014-2020
 Podaný a schválený navazující dvouletý projekt OP TP (III.)
 Odložená změna Integrované strategie ÚChA č. 9 (dále jen ISg ÚChA)
o ukončení projektu Metodika sociálního bydlení v Ústí nad Labem
o stále nevyjasněná situace u 2. části volné alokace OP ŽP u starých ekologických zátěží
o možná úprava v zacílení v sociální oblasti v IROP ve vazbě na záměry související s COVID19
o předpoklad předložení do zářijového ZM Ústí nad Labem
 Realizace veřejné zakázky na zpracovatele ISg ÚChA 2021+
Příprava období 2021+
 Vymezení území ITI ÚChA
o Jednotná metodika MMR ČR
o Finální podoba, řeší se pouze Olomoucká metropolitní oblast
o Výrazné rozšíření o obce v zázemí (Děčínsko, Mostecko, Chomutovsko)
o Nejzásadnější změnou město Litoměřice


Jednání v rámci aglomerace
o 14. 1. 2020 – KHK a OHK
o 11. 2. 2020 – MAP
o 14. 2. 2020 – Úvodní jednání v Litoměřicích
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz
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Veřejná zakázka
o Vítězem SPF Group, s. r. o.

1. etapa

2. etapa

3. etapa

4. etapa

do 30. 9. 2020

do 31. 12. 2020

do 28. 2. 2021

do 31. 5. 2021

analytická část ISg
ÚChA 2021+

strategická část ISg
ÚChA 2021+

implementační část
ISg ÚChA 2021+

přílohy a kompletace
ISg ÚChA 2021+

o
o
o
o
o



3. 3. 2020 – Jednání KS MAS v Mostě
- zájem KS MAS o zastoupení v Řídicím výboru ITI => dohoda o roli hosta a zapojení se
v roli člena ŘV ITI v období 2021+, umožní-li to metodické dokumenty
5. 3. 2020 – Program RE:START a Fond spravedlivé transformace (JTF)
březen 2020 – ŘV ITI a Projektový tým ITI (COVID-19) - ZRUŠENO
28. 5. 2020 – Projektový tým ITI
4. 6. 2020 – Vnitřní diskuze nad integrovanými schématy a 2. jednání se zpracovatelem
ISg ÚChA 2021+

Smlouva uzavřena a zveřejněna 6. 5. 2020
Na začátku června uzavření dodatku kvůli termínům plnění smlouvy (přiložené schéma
zobrazuje již harmonogram po úpravě v rámci dodatku)
600 tis. Kč bez DPH – ze 100 % financováno z OP TP
J. Lederer se dotazoval na roli expertního zpracovatele v rámci celého procesu
J. Starý ujistil a vysvětlil, že zpracovatel bude postupovat v úzké spolupráci s odd. řízení
ITI, že o průběžných výsledcích prací bude informován ŘV ITI a že dojde ke zřízení
oficiálních pracovních skupin, aby byli do celého procesu zapojeni všichni relevantní
aktéři.

Zahájení období 2021+ - optimistický scénář
o Na jednání Projektového týmu ITI představen i realistický a negativní scénář
o Optimistický scénář je pouze teoretickou variantou zohledňující minimální lhůty dle
zkušeností ze schvalovacího procesu v období 2014-2020 a zároveň počítá s prakticky
okamžitým schválením VFR
o Jeho závěrem je, že ke spuštění období 2021+ dojde pravděpodobně nejdříve
v průběhu roku 2022

Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz
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Změny v období 2021+
o 13 aglomerací ITI
o 6 OP (IROP, OP ŽP, OP D, OP TAK, OP JAK, OP Z), nicméně OP Z bude pravděpodobně
řešeno mimo ITI
o Výše podpory pouze max. 70 % (ERDF)
o Režim n+2 místo n+3
 daleko větší tlak na čerpání a připravenost projektů!!!
 Diskutována možnost přechodného období
o Projekty uvedeny jmenovitě v Integrované strategii
 výběr projektů probíhá již při tvorbě a schvalování Integrované strategie!!!
 projekty musí být nejen připravené, ale musí na nich být i shoda v území!!!
 projekty nesmí „spadnout“, nebude prakticky možnost měnit Integrovanou
strategii!!!
o Omezení překryvů s individuálními projekty



Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)
o Součástí i nově představeného VFR ze dne 27. 5. 2020
o Nový fond pro uhelné regiony (vedle stávajících ERDF, FS, ESF)
 překlenutí doby mezi končící těžbou a transformací území
 přeorientování pracovníků, podpora MSP při hledání nových příležitostí,
investování do čisté energie a cirkulární ekonomiky
 nejasná implementace – pravděpodobně zbrzdí schvalování OP
o Plány spravedlivé transformace – zpracování na národní úrovni pro každý kraj
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz





pravděpodobně částečné využití strategie restrukturalizace ÚK, KK, MSK
(program RE:START)

Informace z jednání s ŘO OP
o IROP2 – pozitivní přístup, většina projektů financovatelná, široká škála témat
o OPD3 – pozitivní přístup, témata jako ve stávajícím období, nutnost souladu se SUMP
(nestačí SUMF)
o OPŽP – alokace dle konkrétních připravených projektů, tematicky širší než ve stávajícím
období (sídlení zeleň, hospodaření s vodou, energetické úspory, odpadové
hospodářství)
o OP TAK – alokace na velké připravené projekty (technologická centra, digitální huby,
kompetenční centra)
o OP JAK – témata jako ve stávajícím období (předaplikační výzkum a dlouhodobá
mezisektorová spolupráce)
o OPZ+ – velmi negativní přístup, 1 % alokace ŘO na soutěžní výzvu pro ITI
o Společným jmenovatelem připravenost projektů!!!

3. Databáze projektových záměrů 2021+
Východiska a další postup
 Na ŘO (vyjma MPSV ČR) odeslána 2. verze databáze
 Stále převládají spíše typové projekty nad integrovanými řešeními
 Doplnění databáze a příprava její 3. verze se zohledněním:
o záměrů ve vazbě na COVID-19
o záměrů menších měst a obcí
o záměrů neziskových organizací v sociální oblasti
o záměrů ve vazbě na IROP SC 5.1 (památky, muzea, knihovny a cestovní ruch)
o revize stávajících záměrů v důsledku krácení rozpočtů potenciálních žadatelů
Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí
1) aktuální stav přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na
programové období 2021-2027
2) databázi projektových záměrů ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro
programové období 2021-2027 v předloženém znění (2. verze)
3) zájem KS MAS o členství v Řídicím výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
pro programové období 2021-2027
Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
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4. Zpráva o realizaci ISg, analýza rizik a Mid-term evaluace ISg
Zpráva o realizaci ISg ÚChA
 Za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
 Povinnost půlročních zpráv dle MPIN
 Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace
klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev atd.
 Schválena ze strany MMR ČR
Analýza rizik
 Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA
 Aktualizace za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019
 Metodický postup nastavený v ISg ÚChA
 Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační
 Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad
 Sledování změn a jejich vývoje
Mid-term evaluace ISg ÚChA
 Zpracovatelem SPF Group, s.r.o.
 Cílem zhodnotit věcný pokrok v realizaci ISg ÚChA i zhodnotit procesní nastavení řízení ITI
 Zpracování do 30. 8. 2019 dle metodiky MMR ČR
 Její závěry již promítnuty do aktualizace Statutu a jednacího řádu PS a ŘV ITI a Operačního
manuálu ITI
 Schválena ze strany MMR ČR
 Zveřejněna na http://www.iti-ucha.cz/o-iti/dokumenty

Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- schvaluje
1) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za
období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 v předloženém znění
2) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 31. 12. 2019 v předloženém
znění
3) Mid-term evaluaci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v
předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO

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

5. Projednání projektových záměrů do výzvy nositele č. 50
Postup hodnocení
 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 nositele č. 50
 Název: Podpora vzniku sociálního bydlení VI.
 Výzva ŘO: 83. IROP
 Alokace: 2 975 000 Kč (EU)
 Min. CZV projektu: není stanoveno
 Max. CZV projektu: není stanoveno
 Oprávnění žadatelé: Obce
 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
Název projektového záměru

Předkladatel

Pořízení sociálních bytů v Mostě II.

Statutární město Most

Číslo
50

Výzva
OP
IROP

Předkladatel
Subjekt
SM Most

Kontaktní osoba
Bc. Jitka Andršová
POŽADAVKY CELKEM
LIMITY VÝZVY
ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

Před projednáním v PS
Indikátory
CZV
EU
SR
Vlastní
5 53 01
1 865 000 Kč 1 585 250 Kč
93 250 Kč
186 500 Kč
1 865 000 Kč 1 585 250 Kč
93 250 Kč
186 500 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY
3 500 000 Kč 2 975 000 Kč
175 000 Kč
350 000 Kč LIMITY VÝZVY
1 635 000 Kč 1 389 750 Kč
81 750 Kč
163 500 Kč ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU

Přihlášené projektové záměry
 Název projektu: Pořízení sociálních bytů v Mostě II.
 Žadatel: Statutární město Most
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
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www.iti-ucha.cz
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Čerpání alokace výzvy: 1 585 250 Kč (EU)
Plnění klíčového indikátoru výzvy: 5 53 01 – 4
Synergické efekty: Návaznost na již realizovaný projekt „Pořízení sociálních bytů v Mostě“
(výzva ITI ÚChA č. 46), na lokální Koncepci sociálního bydlení města Mostu, na další probíhající
projekty v oblasti sociálního bydlení (např. projekt Housing first) a na metodickou spolupráci
se SM Chomutov.

Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- schvaluje
1) soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 50 ITI Ústeckochomutovské aglomerace a potvrzuje soulad předloženému projektovému záměru
s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace
- ukládá
1) Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o
souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské
aglomerace
T: 9. 6. 2020
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem (1 zástupce členů ŘV ITI se zdržel hlasování
kvůli potenciálnímu střetu zájmů – v Souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.6, se
do potřebné většiny tito zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

6. Změny 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
 Přehled změn, ke kterým bylo od posledního prezenčního jednání ŘV ITI vydáno stanovisko
manažera ITI
o ŽoZ č. 58 – UJEP
o ŽoZ č. 59 a 60 – Dopravní podnik města Ústí nad Labem
o ŽoZ č. 61 a 62 – Educhem
o ŽoZ č. 63 – UJEP
o ŽoZ č. 64, 65, 66 a 67 – Dopravní podnik města Ústí nad Labem
o ŽoZ č. 70 – Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem
Žádost o změnu č. 68
 Název projektu: Dobrý den
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

o
o
o

o

o

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009746
Předkladatel: VITREUS, z. s.
Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 31. 7. 2020 na 30. 9. 2020 a
vnitřní úprava rozpočtu (přesun položky administrace VŘ a TDI do položky stavebních
prací
Odůvodnění změny: Prodloužení lhůt na dodávky a stavební práce v souvislosti s
COVID-19 a vnitřní úprava rozpočtu je dána změnou režimu VZ a interním zajištěním
TDI
Komentář odd. řízení ITI: Posun ukončení realizace projektu nemá vliv na finanční plán
ISg ÚChA a i vnitřní úprava rozpočtu je v souladu s výzvou ITI, takže doporučujeme
žádost o změnu podpořit

Žádost o změnu č. 69
 Název projektu: SŠSS TEPLICE: OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORŮ MECHANIK OPRAVÁŘ
MOTOROVÝCH VOZIDEL, AUTOELEKTRIKÁŘ
o Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007978
o Předkladatel: Ústecký kraj
o Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020
o Odůvodnění změny: Zpoždění při realizaci výběrového řízení na dodavatele vybavení
v souvislosti s přezkumem ÚOHS
o Komentář odd. řízení ITI: Posun ukončení realizace projektu má vliv na finanční plán
ISg ÚChA a jde za hranici výzvy nositele ITI. V souladu s pravidly IROP k němu nicméně
dochází z důvodů, které předkladatel nemohl ovlivnit a které jsou výslovně uvedeny v
Metodickém dopisu IROP č. 20, takže doporučujeme předloženou změnu podpořit.
Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí vyjádření manažera ITI ke změnám v projektech
- souhlasí:
1) s předloženou žádostí o změnu č. 68 předkladatele Vitreus, z.s.
2) s předloženou žádostí o změnu č. 69 předkladatele Ústecký kraj
- ukládá Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA, zajistit vydání vyjádření ŘV ITI
o souhlasu s žádostí o změnu č. 68 a 69
T: 9. 6. 2020
Hlasování: hlasovalo 10 účastníků s hlasovacím právem (2 členové ŘV ITI se zdrželi hlasování kvůli
potenciálnímu střetu zájmů – v Souladu se statutem a jednacím řádem ŘV ITI, bodem 3.6, se do
potřebné většiny tito zástupci členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO

Oddělení řízení ITI
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7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI
Návrh harmonogramu 06/2020
 Zatím není plánována žádná další konkrétní výzva
 Probíhá jedna navazující výzva ZS ITI v sociální oblasti
 Potenciální oblasti pro případné výzvy v 2. polovině roku 2020 a 1. polovině roku 2021
o sociální bydlení (IROP)
o sociální služby (IROP)
o staré ekologické zátěže (OP ŽP)
PO ISg
Sociální
soudržnost

Opatření
ISg
4.2.1

Zaměření výzvy

Infrastruktura sociálního bydlení VI.

Předběžná
alokace EU

OP

2 975 000 Kč IROP

SC OP

Typ Výzva nositele ITI
výzvy
od
do

2.1 Kolová

5/2020

Výzva ZS ITI
od

do

5/2020 6/2020 7/2020

Návrh usnesení
ŘV ITI ÚChA
- schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 12 účastníků s hlasovacím, všichni hlasovali PRO

8. Různé
 J. Holý informoval členy ŘV ITI o problémech v realizaci projektu Modernizace tramvajové
trati Most-Litvínov, na který získal DpmML dotaci z OP Doprava prostřednictvím ITI ÚChA.
Tyto komplikace jsou dány zejména problémy ve výběrovém řízení v souvislosti
s pandemickou situací COVID-19.
 J. Starý potvrdil, že tuto situaci již odd. řízení ITI prověřovalo na MD ČR v rámci monitoringu
všech projektů, přičemž MD ČR umožňuje úpravu výzvy nositele ITI, což by mělo umožnit
předložení žádosti o změnu. Tato informace bude DpmML zaslána i elektronicky.
 Následující kroky
o Zaslání zápisu k připomínkování
o 4. 6. 2020 setkání se zpracovatelem a k diskuzi nad pojetím integrovanosti
o Oslovení zbývajících potenciálních žadatelů
o Revize projektových záměrů v rámci 3. verze a osobních konzultací
o Zpracovávání analytické části ISg ÚChA 2021+
o 20. 8. 2020 Metropolitní konference v Brně
 registrace do 12. 6. 2020
 přímo navazuje na dopolední Komoru statutárních měst SMO ČR
 politický neformální oběd za účasti ministryně MMR Kláry Dostálové
 21. 8. navazující úřednické pracovní setkání aglomerací a řídicích orgánů

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

