Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
19. 9. 2019 od 13:00
Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost Rady města, MmÚ
Účast: dle prezenční listiny
Program zasedání:
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI
2. Projednání aktualizace Statutu a jednacího řádu ŘV ITI a PS
3. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA a období 2021+ a schválení zprávy o realizaci
a aktualizace analýzy rizik
4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 42 a 45
5. Schválení výzev nositele ITI ÚChA č. 46, 47 a 48
6. Projednání změn v integrovaných projektech
7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA
8. Různé
Zápis jednání
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
2. Projednání aktualizace Statutu a jednacího řádu ŘV ITI a PS
2.1. Aktualizace Statutu a jednacího řádu ŘV ITI a pracovních skupin
2.1.1.Důvody aktualizace:
2.1.1.1.
Doporučení Mid-term evaluace
2.1.1.2.
Soulad s aktualizovaným Operačním manuálem ITI
2.1.1.3.
Zohlednění dosavadních zkušeností a praxe při implementaci ITI
2.1.1.4.
Formální úpravy a zpřesnění
2.1.2.Cíl aktualizace:
2.1.2.1.
Soulad s veškerou nadřazenou dokumentací
2.1.2.2.
Jednoznačnost postupů a odstranění některých bariér
2.1.2.3.
Lepší přehlednost a srozumitelnost
2.2. Statut a jednací řád ŘV ITI
2.2.1.Hlavní úpravy:
2.2.1.1.
Upřesnění postupů pro členy ŘV ITI – nominace řádného člena a zástupce,
delegace náhradníka
2.2.1.2.
Výpis členů ŘV ITI do souladu s usnesením ZM ÚnL
2.2.1.3.
Doplnění činností ŘV ITI (např. jmenování expertních členů pracovních skupin,
schvalování analýz rizik)
2.2.1.4.
Úprava postupu při vypořádání námitek vůči zápisu
2.2.1.5.
Hlavní změnou nový návrh postupu při hlasování per rollam:
2.2.1.5.1.
V případě rozhodování per rollam je pro přijetí rozhodnutí nutné
vyjádření souhlasu nadpoloviční většinou všech členů Řídicího výboru ITI
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s hlasovacím právem, a to k termínu pro zaslání hlasování. Druhou paralelní
možností pro přijetí usnesení je vyjádření souhlasu dvou třetin všech členů
Řídicího výboru ITI, a v tomto případě je hlasování per rollam ukončeno
v okamžiku zaslání posledního souhlasného hlasování.
2.2.1.6.
Kompletní revize po formální stránce
2.3. Statut a jednací řád pracovních skupin
2.3.1.Hlavní úpravy:
2.3.1.1.
Upřesnění postupů pro členy PS s hlasovacím právem – nominace a delegace
zástupce
2.3.1.2.
Vypořádání námitek vůči zápisu
2.3.1.3.
Upřesnění postupu pro vytváření souborů projektových záměrů:
2.3.1.3.1.
Soubory projektových záměrů nesmí vznikat účelově, musí být žadateli
důkladně odůvodněny, a to zejména z pohledu vzájemné reálné spolupráce
a synergických vazeb. V krajním případě, pokud tyto vazby není možné
identifikovat, mohou být na jednání Řídicího výboru ITI předloženy
projektové záměry samostatně.
2.3.1.4.
Kompletní revize po formální stránce
2.4. Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- souhlasí s aktualizací Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústeckochomutovské aglomerace v předloženém znění
- schvaluje aktualizaci Statutu a jednacího řádu pracovních skupin ITI Ústeckochomutovské aglomerace v předloženém znění
- ukládá:
1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA
a) zajistit projednání aktualizace Statutu a jednacího řádu Řídicího
výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v Radě města Ústí
nad Labem
Termín 14. 10. 2019
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
3. Aktuální informace o realizaci ITI ÚChA a období 2021+ a schválení zprávy o realizaci
a aktualizace analýzy rizik
3.1. Aktuální informace
3.1.1.Změna ISg ÚChA č. 6 schválena v ZM Ústí nad Labem a zadávána do monitorovacího
systému
3.1.2.Jednání pracovních skupin k výzvám nositele ITI ÚChA:
3.1.2.1.
č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání Ústecko-chomutovské aglomerace
III. (OP Z)
3.1.2.2.
č. 45 Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů (IROP)
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3.1.3.Příprava výzev nositele ITI ÚChA pro 17. jednání ŘV ITI:
3.1.3.1.
č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce (IROP)
3.1.3.2.
č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní organizace
(IROP)
3.1.3.3.
č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní
pobytové formy sociálních služeb IV. (IROP)
3.2. Zpráva o realizaci ISg
3.2.1.Za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
3.2.2.Informace o stavu realizace ISg ÚChA
3.2.3.Identifikace problémů a rizik, informace o změnách ISg ÚChA, popis pokroku realizace
klíčových aktivit, přehled vyhlášených výzev
3.2.4.Postup v realizaci projektů
3.2.5.Informace k problémům v OP ŽP
3.3. Analýza rizik
3.3.1. Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA
3.3.2.Aktualizace za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
3.3.3.Metodický postup nastavený v ISg ÚChA
3.3.4.Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační
3.3.5.Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad
3.3.6.Sledování změn a jejich vývoje

U IROPu jsou k 31. 12. 2018 stanoveny milníkové
monitorovací indikátory, jejichž neplnění může
Nesplnění navržených stejně jako v případě neplnění finančních milníků
milníkových hodnot
mít za následek i odejmutí části rezervované
indikátorů
alokace. V případě ITI ÚChA jsou nastaveny
milníkové indikátory pouze pro sociální bydlení a
nákup vozidel MHD.

Nedodržení časového
harmonogramu

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

Příčinou rizika je neadekvátní odhad nositelů
integrovaných projektů ve fázi přípravy strategie.
Rovněž některé podmínky výzev ŘO snižují
absorpční kapacitu území. Aktuálně toto riziko
evidujeme zejména u sociálního bydlení či
vlastníků starých ekologických zátěží.

Změna

Nedostatek
projektových záměrů
pro naplnění
některých opatření

Úroveň rizika

Popis rizika

Výsledný dopad

Název

Významnost

Hodnocení rizika
Pravděpodobnost

Riziko

+5

Pravděpodobnost rizika se sice
snížila v případě sociální bydlení,
kde se zvýšila poptávka zejména ze
strany NNO, nicméně nadále
přetrvávají výrazné problémy v
případě starých ekologických zátěží,
které pravděpodobně povedou k
vrácení části alokace OP ŽP.
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V případě sociálního bydlení došlo k
nesplnění cílových hodnot
monitorovacích indikátorů, což bylo
následně řešeno změnou ISg.

0

Finanční plán ITI a jednotlivých opatření na jednotlivé
V případě OP D, OP Z a OP VVV došlo
roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu
změnou ISg k narovnání finančního
předpokládané přípravy a realizace identifikovaných
Nositel
plánu dle skutečnosti, nicméně
integrovaných projektových záměrů, nicméně i tak může
ITI
riziko nadále přetrváva zejména ve
docházet ke zpoždění či nerealizaci některých projektů.
vztahu k IROPu.
V případě zpoždění projektové přípravy je nutné řešit
danou situaci dialogem s příslušným ŘO.

Nositel
rizika

Opatření

Nositel
ITI

Riziko je snižováno důkladnou konzultací připravovaných
projektových záměrů a v případě potřeby jsou
organizovány semináře či koordinační schůzky pro
žadatele. V případě OP ŽP došlo k prodloužení výzvy ŘO.

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.
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3.4. Aktuální stav čerpání
3.4.1.PO1 – Doprava

3.4.2.PO2 – Životní prostředí

3.4.3.PO3 – Ekonomika

3.4.4.P04 – Sociální soudržnost

3.4.5.Celkové čerpání

3.5. Aktuální informace k období 2021+
3.5.1.Po úvodních jednání probíhají navazující setkání zástupců všech ITI s ŘO OP
3.5.1.1.
Zpětná vazba ke strategickým projektům
3.5.1.2.
Diskuze nad implementací
3.5.1.3.
Představení návrhů struktury operačních programů
3.5.1.4.
ZÁVĚR ZE VŠECH JEDNÁNÍ JE STEJNÝ – PROJEKTY MUSÍ BÝT PŘIPRAVENÉ!!!
3.5.2.V průběhu října a listopadu schůzky s předkladateli strategických záměrů kvůli přenosu
informací
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3.5.3.Informace o inciativě „uhelných“ krajů o získání nástroje ITI a zdůraznění připravenosti
na případnou reakci v momentě, kdy by došlo k reálnému ohrožení stávajícího nástroje
ITI ÚChA
3.6. IROP2
3.6.1.Integrované nástroje otevřeně přijímají
3.6.2.Žádné zásadní rozpory v implementaci
3.6.3.Návrh struktury dosud bez projednání s EK tzn. pracovní verze
3.6.4.Očekávají 75 – 100 mld. Kč na celý program
3.6.5.30 % integrované nástroje (22 % ITI, 8 % CLLD)
3.6.6.Doporučují 2 typy projektů – tzv. rychloobrátkové a komplexnější
3.6.7.Umožní síťové projekty, ale chtějí zamezit překryvu s individuálními výzvami
3.6.8.Zpětná vazba na zaslané projekty ve většině případů pozitivní
3.6.9.IROP2 – návrh struktury
3.6.9.1.
Priorita 1 - Zlepšení výkonu veřejné správy (Cíl politiky 1)
3.6.9.2.
Priorita 2 - Rozvoj městské mobility, revitalizace obcí a měst, ochrana
obyvatelstva (Cíl politiky 2)
3.6.9.3.
Priorita 3 - Rozvoj dopravní infrastruktury (Cíl politiky 3)
3.6.9.4.
Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb
a vzdělávací infrastruktury (Cíl politiky 4)
3.6.9.5.
Priorita 5 - Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví (Cíl
politiky 5)
3.6.9.6.
Priorita 6 - Technická pomoc
3.7. OPD3
3.7.1. Integrované nástroje otevřeně přijímají
3.7.2.Žádné zásadní rozpory v implementaci, chtějí ji jako dosud
3.7.3.Nemají zatím návrh na vnitřní členění alokace
3.7.4.Tematická podpora jako v období 2014-2020
3.7.4.1.
Infrastruktura drážní dopravy – důraz na nové tratě, až následně modernizace
stávajících tratí + doprovodná infrastruktura
3.7.4.2.
Telematika silničního provozu
3.7.5.Výše podpory všude stejná – 70 % z FS
3.7.6.Podmínkou schválený SUMP vč. dopravního modelu (SUMF již nebude dostačující)
3.7.7.Zpětná vazba na zaslané projekty v průběhu října
3.8. OPŽP2
3.8.1.Integrované nástroje akceptují, ale zdůrazňují stávající velmi nízké čerpání
3.8.2.Implementaci chtějí zachovat jako ve stávajícím období
3.8.3.ITI vidí v OPŽP2 v těchto oblastech
3.8.3.1.
Zelená infrastruktura
3.8.3.2.
Podpora zadržování vody v krajině
3.8.3.3.
Úspory energií
3.8.3.4.
Odpadové hospodářství
3.8.3.5.
Spíše mimo ITI zůstanou kanalizace, vodovody, ochrana ovzduší
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3.8.4.Je pro ně zásadní příběh, tzn. odůvodnění integrovaného řešení, nicméně umožní i síťové
projekty
3.8.5.Chtějí pouze připravené projekty – není možné mít v roce 2021 pouze studii, budou
patrně požadovat minimálně územní rozhodnutí
3.8.6.Zpětná vazba na zaslané projekty v průběhu října
3.9. OP JAK
3.9.1.Integrovaným nástrojům se brání, ale v určité míře je podpoří
3.9.2.Ještě nejsou přesně vydefinovány oblasti podpory
3.9.3.Podpora ITI v podobných oblastech jako v tomto období
3.9.3.1.
Předaplikační výzkum
3.9.4.Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
3.9.5.Ještě méně prostředků do VVI infrastruktury
3.9.6.Zpětná vazba na zaslané projekty obecně negativní
3.10.
OP K
3.10.1. Nástupce OP PIK
3.10.2. Postoj vůči ITI spíše negativní
3.10.3. Spíše podpora větších infrastrukturních projektů
3.10.4. Další jednání 20. 9. 2019
3.11.
OPZ2
3.11.1. Nejvíce negativní postoj
3.11.2. Struktura OPZ2 velmi podobná současnému období
3.11.3. Chtějí pro ITI společnou soutěžní výzvu
3.11.4. Další jednání 27. 9. 2019
3.12.
Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí současný stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace a přípravy na programové období 2021-2027
- schvaluje
a) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za
období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v předloženém znění
b) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 30. 6. 2019
v předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
4. Projednání projektových záměrů výzvy ITI ÚChA č. 42 a 45
4.1. Výzvy ITI ÚChA č. 42 a 45
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4.1.1.Hodnocení souladu jednotlivých projektových záměrů dle schválených kritérií
4.1.2.Podkladem projektové záměry a posudky tematického koordinátora
4.1.3.Vzájemné posouzení konkurenčních souborů projektových záměrů – v tomto případě
nerelevantní
4.1.4.Členové ŘV ITI se zdrží při hlasování o záměrech jejich instituce/organizace
4.2. Výzva ITI ÚChA č. 42
4.2.1. Alokace výzvy po změně (ESF): 16 688 000 Kč
4.2.2.Oprávnění žadatelé: města, NNO, církve a církevní organizace
4.2.3.Podporované aktivity: Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti
zaměstnávání; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; podpora aktivit k získání
pracovních návyků a zkušeností; zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na
uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst; podpora
flexibilních forem zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených
osob na trh práce
4.2.4.Min. CZV: 5 000 000 Kč
4.2.5.Max. CZV: nejsou stanoveny
4.2.6.Časová způsobilost: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2022
4.2.7.Původní alokace pouze 8,553 mil. Kč (ESF)
4.2.7.1.
schválení změny ISg ÚChA č. 5 => navýšení o 8,135 mil. Kč
4.2.7.2.
schválení změny ISg ÚChA č. 6 => dodatečné navýšení o dalších 16,688 mil. Kč
(nyní v ISKP2014+)
4.2.8.ŘV ITI vydává dle znění výzvy ITI ÚChA č. 42 stanoviska do výše 130 % alokace výzvy
4.2.8.1.
s ohledem na konec nadřazené výzvy ŘO OP Zaměstnanost (konec září)
zapojení prostředků ze změny ISg ÚChA č. 6 prostřednictvím zvýšení limitu pro
stanoviska ŘV ITI ze 130 % na 200 %
4.2.8.2.
na MPSV ČR poslán dopis ohledně tohoto postupu
4.2.8.3.
písemné potvrzení z ŘO OP Z o souladu tohoto postupu s metodikami
4.2.9.Přihlášené projektové záměry
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4.2.10. Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů
Číslo

42

Výzva
OP

OPZ

Předkladatel
Subjekt
Kontaktní osoba
APR ČR, z. s.
Mgr. Petr Džambasov
SM Děčín
Ing. Veronika Takacsová
Dům romské kultury, o. p. s. Monika Vajcová
Omni Tempore, o. p. s.
Mgr. Aleš Janeček
POŽADAVKY CELKEM
LIMITY VÝZVY
ROZDÍL MEZÍ NABÍDKOU A POPTÁVKOU

Před projednáním v PS
CZV
EU
9 373 584 Kč 7 967 546 Kč
10 000 000 Kč 8 500 000 Kč
9 401 815 Kč 7 991 543 Kč
9 970 525 Kč 8 474 946 Kč
38 745 924 Kč 32 934 035 Kč
19 632 941 Kč 16 688 000 Kč
-19 112 983 Kč -16 246 036 Kč

Indikátory
SR
Vlastní
6 00 00
1 406 038 Kč
100
1 000 000 Kč
500 000 Kč
40
940 182 Kč
90
1 495 579 Kč
100
4 841 798 Kč
500 000 Kč PLÁNOVANÉ HODNOTY
330
1 963 294 Kč
LIMITY VÝZVY
100
-2 878 504 Kč
ROZDÍL MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
230

4.2.11. Lávka II
4.2.11.1. Podíl na výzvě č. 42 - Projektový záměr předkladatele by čerpal 47,7 % celkové
alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 ze 100 %.
4.2.11.2. Synergické efekty - Předkladatel synergii popisuje návazností na v současnosti
realizovaný projekt Lávka, kterého nositelem je partner tohoto projektu Sociální
agentura, o. p. s. Další partner projektu je Agentura Osmý den, o. p. s., která rovněž
vystupuje v realizovaném projektu Lávka. Synergickým efektem je pokrytí větší
oblasti aglomerace. Pro Chomutov a Most zajišťuje realizaci aktivit Asociace
pracovní rehabilitace ČR, Sociální agentura na ústecku a teplicku a Agentura Osmý
den v Děčíně a Ústí nad Labem.
4.2.12. Prostupné zaměstnávání v SMS
4.2.12.1. Podíl na výzvě č. 42 - Projektový záměr předkladatele by čerpal 50,9 % celkové
alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 z 40 %.
4.2.12.2. Synergické efekty - Předkladatel synergii popisuje návazností na v současnosti
realizovaný projekt „Prostupné zaměstnávání v SMS“, který byl podpořený výzvou
nositele ITI č. 2. Jako synergické efekty spatřuje navázání metodické spolupráce
s dalšími stakeholdery v ÚChA během v současnosti realizovaného projektu. Jedná
se zejména o přenos zkušeností a vzájemnou metodickou podporu.
4.2.13. Můj cíl – práce
4.2.13.1. Podíl na výzvě č. 42 - Projektový záměr předkladatele by čerpal 47,9 % celkové
alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 z 90 %.
4.2.13.2. Synergické efekty - Předkladatel synergii popisuje návazností realizované
projekty na podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob. Návazností na místní
a národní strategické dokumenty a přesahem do plnění cílů opatření ISg 4.2.2.
4.2.14. PODPORA
4.2.14.1. Podíl na výzvě č. 42 - Projektový záměr předkladatele by čerpal 50,8 % celkové
alokace a naplňuje hodnotu MI 6 00 00 z 100 %.
4.2.14.2. Synergické efekty - Předkladatel synergii popisuje návazností na realizované
projekty oblasti podpory zaměstnanosti znevýhodněných osob, pokrytím většího
území aglomerace (Most, Chomutov a Litvínov) Zároveň jako synergický efekt uvádí
vztah naplňování cílů opatření 4.1.1 k opatření 4.2.2 jež řeší prevenci kriminality
a prevenci sociálně patologických jevů.
4.2.15. Navrhované usnesení
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ŘV ITI ÚChA
- schvaluje navýšení alokace výzvy nositele ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace č. 42 z částky 8,553 mil. Kč (ESF) na částku 16,688 mil. Kč (ESF)
a změnu textu výzvy nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace č. 42, kdy
v poli „Způsob hodnocení“ mění ze 130 % na 200 % maximální výši vůči alokaci
výzvy, do které může Řídicí výbor ITI vydat souhlasné stanovisko
- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 42 ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých
projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské
aglomerace
- ukládá:
1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA
a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových záměrů
s integrovanou strategií
b) zajistit zveřejnění aktualizovaného znění výzvy nositele ITI
ÚChA č. 42 na www.iti-ucha.cz a na úředních deskách
statutárních měst Ústeckého kraje
Termín 30. 9. 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 3.4, se do potřebné většiny tito zástupci
členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO
4.3. Výzva ITI ÚChA č. 45
4.3.1.Alokace výzvy: 49 980 000,- Kč (ERDF)
4.3.2.Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné linkové dopravě na základě
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb.
4.3.3.Podporované aktivity: Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako
významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do
odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Realizace souvisejících
nezbytných aktivit (zejm. parkovacích systémů)
4.3.4.Min. CZV: nejsou stanoveny
4.3.5.Max. CZV: nejsou stanoveny
4.3.6.Časová způsobilost: 1. 1. 2014 – 30. 9. 2021
4.3.7.Přihlášené projektové záměry
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4.3.8.Přehled čerpání alokace a plnění indikátorů

4.3.9. Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
4.3.9.1.
Předkladatel: Město Litvínov
4.3.9.2.
Výše dotace EU: 39 980 000 Kč
4.3.9.3.
Popis a cíle projektu: Cílem projektu je komplexní modernizace prostoru
stávajícího autobusového nádraží, které využívají linky městské, regionální
i dálkové veřejné dopravy.
4.3.9.4.
Synergické efekty: Podpora udržitelné mobility díky postupnému
systematickému zlepšováni podmínek pro její využívání v celé aglomeraci.
Předkládaný projekt též jednou z aktivit, které doporučuje k prioritní realizaci Plán
udržitelné mobility měst Mostu a Litvínova, jimž město disponuje. Návaznost na
další projekty DpmML realizované prostřednictvím ITI.
4.3.10. Dopravní terminál Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní
4.3.10.1. Předkladatel: Město Klášterec nad Ohří
4.3.10.2. Výše dotace (EU): 9 999 999 Kč
4.3.10.3. Popis a cíle projekt: Cílem opatření je zvýšení atraktivity veřejné dopravy
prostřednictvím budování a modernizace přestupních terminálů.
4.3.10.4. Synergické efekty:
4.3.10.5. Dopravní terminál má významný vliv na další dopravní projekty a aktivity
směřující přes Klášterec nad Ohří.
4.3.11. Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- schvaluje soubor předložených projektových záměrů do Výzvy č. 45 ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace a potvrzuje soulad jednotlivých
projektových záměrů s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské
aglomerace
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- ukládá:
1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA
a)zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souladu projektových
záměrů s integrovanou strategií
Termín 30. 9. 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 3.4, se do potřebné většiny tito zástupci
členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO
5. Schválení výzev nositele ITI ÚChA č. 46, 47 a 48
5.1. Výzva ITI ÚChA č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce
5.1.1.Výzva ŘO: 83. výzva IROP
5.1.2.Termín vyhlášení výzvy: 30. 9. 2019
5.1.3.Termín ukončení výzvy: 29. 10. 2019
5.1.4.Ukončení realizace projektu: do 30. 9. 2021
5.1.5.Alokace výzvy (EU): 23 400 000 Kč
5.1.6.Min. CZV projektu: bez omezení
5.1.7.Max. CZV projektu: dle režimu (de minimis nebo SOHZ)
5.1.8.Oprávnění žadatelé: Obce
5.1.9.Typy podporovaných projektů:
5.1.9.1.
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace
pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
5.1.9.2.
Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu
nesmí překročit 900 000 Kč.
5.2. Výzva ITI ÚChA č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní organizace
5.2.1.Výzva ŘO: 83. výzva IROP
5.2.2.Termín vyhlášení výzvy: 30. 9. 2019
5.2.3.Termín ukončení výzvy: 29. 10. 2019
5.2.4.Ukončení realizace projektu: do 30. 9. 2021
5.2.5.Alokace výzvy (EU): 23 400 000 Kč
5.2.6.Min. CZV projektu: bez omezení
5.2.7.Max. CZV projektu: dle režimu (de minimis nebo SOHZ)
5.2.8.Oprávnění žadatelé:
5.2.8.1.
Nestátní neziskové organizace
5.2.8.2.
Církve a církevní organizace
5.2.9.Typy podporovaných projektů:
5.2.9.1.
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace
pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
5.2.9.2.
Maximální výše příspěvku z ERDF na vybudování jednoho sociálního bytu
nesmí překročit 900 000 Kč.
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5.3. Výzva ITI ÚChA č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní
pobytové formy sociálních služeb IV.
5.3.1.Výzva ŘO: 60. výzva IROP
5.3.2.Termín vyhlášení výzvy: 30. 9. 2019
5.3.3.Termín ukončení výzvy: 29. 10. 2019
5.3.4.Ukončení realizace projektu: do 30. 9. 2021
5.3.5.Alokace výzvy (EU): 27 619 519 Kč
5.3.6.Min. CZV projektu: bez omezení
5.3.7.Max. CZV projektu: bez omezení
5.3.8.Oprávnění žadatelé:
5.3.8.1.
Obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, organizace zřizované
a zakládané kraji
5.3.8.2.
Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými
svazky obcí
5.3.8.3.
Nestatní neziskové organizace, církve a církevní organizace
5.3.9.Typy podporovaných projektů:
5.3.9.1.
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.
5.3.9.2.
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
domovy pro osoby se zdravotním postižením či chráněné bydlení.
5.4. Složení pracovních skupin
5.4.1.Návrh na složení PS46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce:
5.4.1.1.
Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
5.4.1.2.
Zástupce Agentury pro sociální začleňování
5.4.2.Návrh na složení PS47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní
organizace:
5.4.2.1.
Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
5.4.2.2.
Zástupce Agentury pro sociální začleňování
5.4.3.Návrh na složení PS48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné
nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.:
5.4.3.1.
Zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
5.5. Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- schvaluje:
1. Znění a vyhlášení těchto výzev nositele ITI ÚChA:
a) č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – obce
b) č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. – neziskové a církevní
organizace
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c) č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné
nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.
2. nominaci výše uvedených zástupců institucí a organizací v roli
expertních členů do pracovních skupin pro výzvy nositele ITI ÚChA
č. 46, 47 a 48
- ukládá:
1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace
a) zajistit vyhlášení výzev nositele ITI ÚChA č. 46, 47 a 48
ve stanoveném termínu a jejich zveřejnění na stránkách
www.iti-ucha.cz a na úředních deskách statutárních měst
Ústeckého kraje
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
6. Projednání změn v integrovaných projektech
6.1. Žádosti o změnu
6.1.1.Stanovisko ŘV ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí
orgán
6.1.2.Dle aktualizace Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě
„pozitivních“ či formálních změn
6.1.2.1.
ŽoZ č. 36 – Dobrovolnické centrum, z. s. – Preventivní program FIT PRO ŽIVOT
v Ústí nad Labem pro ohrožené mladé osoby 15+
6.1.2.2.
ŽoZ č. 37 – Fokus, z. s. – Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné
Chomutov
6.1.3.4 žádosti o vyjádření nositele ITI ÚChA ke změnám v projektech a 1 očekáváná žádost pro
následné hlasování per rollam
6.2. Žádost o změnu č. 38
6.2.1. Název projektu: Dobrý den
6.2.2.Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_105/0009746
6.2.3.Předkladatel: Vitreus, z.s.
6.2.4.Předmět změny: Přesun položky na zpracování zadávací dokumentace na stavební práce
a uzavření smlouvy se zhotovitelem z I. do II. etapy a s tím související přesun částky 24
200 Kč.
6.2.5.Odůvodnění změny: Komplikace při přípravě výběrového řízení na zhotovitele
6.2.6.Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna nemění zásadní parametry projektu (alokace,
indikátory, termín ukončení) a její vliv na finanční plán ISg ÚChA je minimální, takže
doporučujeme žádost o změnu podpořit
6.3. Žádost o změnu č. 39
6.3.1.Název projektu: SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů mechanik opravář
motorových vozidel, autoelektrikář
6.3.2.Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007978
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6.3.3.Předkladatel: Ústecký kraj
6.3.4.Předmět změny: Sloučení II. a III. etapy projektu
6.3.5.Odůvodnění změny: Dochází k přesunu dokončení některých prací (např. pokládka
dlažby) z důvodu dalších probíhajících prací, které ohrozily kvalitu jejich výstupů
6.3.6.Komentář odd. řízení ITI: Obě etapy se ve finančním plánu ISg ÚChA započítají do roku
2020, takže tato změna na něj nemá žádný negativní vliv, a proto doporučujeme žádost
o změnu podpořit
6.4. Žádost o změnu č. 40
6.4.1.Název projektu: Investiční podpora ambulantních a terénních komunitních služeb
zaměřených na pracovní uplatnění znevýhodněných osob
6.4.2.Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007983
6.4.3.Předkladatel: Jurta, o. p. s.
6.4.4.Předmět změny: Přesun nevyčerpaných prostředků z II. etapy ukončení do III. etapy
ve výši 1 351 941 Kč
6.4.5.Odůvodnění změny: Vzhledem k technickým potížím na staveništi nedošlo ve II. etapě
k fakturaci, která proběhne až ve III. etapě
6.4.6.Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna má negativní vliv na finanční plán ISg ÚChA,
nicméně jedná se o změnu vyplývající z realizace projektu na základě objektivních
skutečností, takže doporučujeme žádost o změnu podpořit
6.5. Žádost o změnu č. 41
6.5.1.Název projektu: Doprůzkum znečištění a analýza rizik lokality „Osada Dukla 253“ v obci
Újezdeček
6.5.2.Reg. číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_086/0008590
6.5.3.Předkladatel: Imola, a.s.
6.5.4.Předmět změny: Posun ukončení realizace projektu z 31. 10. 2019 na 31. 12. 2019
6.5.5.Odůvodnění změny: Změna je dána zdržením v průběhu realizačních prací
6.5.6.Komentář odd. řízení ITI: Navržená změna nemá negativní vliv na finanční plán ISg ÚChA,
neboť do finančního plánu bude v obou případech projekt započítán za rok 2020, takže
doporučujeme žádost o změnu podpořit
6.6. Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- souhlasí
1. s předloženou žádostí o změnu č. 38 předkladatele Vitreus, z.s., v předloženém
znění
2. s předloženou žádostí o změnu č. 39 předkladatele Ústecký kraj,
v předloženém znění
3. s předloženou žádostí o změnu č. 40 předkladatele Jurta, o.p.s., v předloženém
znění
4. s předloženou žádostí o změnu č. 41 předkladatele Imola, a.s., v předloženém
znění
- ukládá:
1. Mgr. Jiřímu Starému, Manažerovi ITI ÚChA
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a) zajistit vydání vyjádření ŘV ITI o souhlasu s žádostí o změnu č. 38, 39, 40
a 41
b) informovat předkladatele o rozhodnutí ŘV ITI
Termín 24. 9. 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 3.4, se do potřebné většiny tito zástupci
členů nezapočítávají), všichni hlasovali PRO
7. Aktualizace harmonogramu výzev ITI ÚChA
7.1. Harmonogram výzev

7.2. Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- schvaluje aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA v předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
8. Různé
8.1. Nejbližší události
8.1.1.Zaslání zápisu z jednání ŘV ITI a možnost jeho připomínkování
8.1.2.Příprava zadávacích podmínek pro aktualizaci ISg ÚChA
8.1.3.Jednání na MMR ČR, MPO ČR a MPSV ČR
8.1.4.Konference ITI v Plzni (29. 10. 2019)
8.2. Další prezenční jednání ŘV ITI
8.2.1.Listopad/prosinec 2019
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