Zápis z jednání ŘV ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
17. 9. 2020 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. Aktuální čerpání v rámci ITI k období 2014+
3. Zpráva o realizaci ISg ÚChA, analýza rizik a změny v projektech
4. Aktualizace harmonogramu výzev
5. Aktuální informace k období 2021+
6. Analytická část ISg ÚChA 2021+ a složení pracovních skupin pro tvorbu ISg ÚChA 2021+
7. Různé
Zápis jednání
1. Kontrola „ukládacích“ usnesení ŘV ITI ÚChA
2. Aktuální čerpání v rámci ITI k období 2014+
Aktuální čerpání v PO1 Doprava (v mil. Kč)

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

Aktuální čerpání v PO2 Krajina a životní prostředí (v mil. Kč)

Aktuální čerpání v PO3 Udržitelná ekonomika (v mil. Kč)

Aktuální čerpání v PO4 Sociální soudržnost (v mil. Kč)

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

Komplexní grafy (v mil. Kč)

3. Zpráva o realizaci ISg ÚChA, analýza rizik a změny v projektech
Zpráva o realizaci
 Za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
 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
Aktualizace analýzy rizik
 Další z nástrojů pro informování členů ŘV ITI o stavu realizace ITI ÚChA
 Aktualizace za období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
 Metodický postup nastavený v ISg ÚChA
 Finanční, věcná, organizační, právní, komunikační
 Významnost x pravděpodobnost => celkový dopad
 Sledování změn a jejich vývoje
 Zveřejněna na www.iti-ucha.cz
Rizika s kritickým dopadem

5

25

25

Kritický
dopad

Odůvodnění

5

5

Kritický
dopad

Změna

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

Úroveň rizika

Příčinou rizika je neadekvátní odhad nositelů
integrovaných projektů ve fázi přípravy strategie.
Nedostatek
Rovněž některé podmínky výzev ŘO snižují
projektových záměrů
absorpční kapacitu území. Toto riziko evidujeme
pro naplnění
zejména u starých ekologických zátěží, ale i např. u
některých opatření
sociálních služeb či sociálního byldení v případě
obcí a měst.

Výsledný dopad

Popis rizika

Pravděpodobnost

Název

Hodnocení rizika
Významnost

Riziko

0

Nadále platí, že v sociální oblasti
(IROP) a životním prostředí (OP ŽP)
může dojít k významnému vrácení
alokace z důvodu jejího nevyužití
pro ITI ÚChA.

0

Finanční plán ITI a jednotlivých opatření na jednotlivé
Riziko nadále zůstává aktuální, a to
roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu
zejména v souvislostí s mimořádnou
předpokládané přípravy a realizace identifikovaných
situací ohledně COVID-19. Zároveň v Nositel
integrovaných projektových záměrů, nicméně i tak může
tomto období došlo k vrácení části
ITI
docházet ke zpoždění či nerealizaci některých projektů.
alokace z IROP v souvislosti s tímto
V případě zpoždění projektové přípravy je nutné řešit
rizikem.
danou situaci dialogem s příslušným ŘO.

Nositel
rizika

Opatření

Nositel
ITI

Ačkoliv již nebylo vyhlašování výzev plánováno pro 2020,
nadále dochází a bude docházet k vyhlašování dílčích
výzev nositele, aby se podařilo v rámci IROPu získat
maximum finančních prostředků.

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

Změny v projektech
 Informace o vyjádření manažera ITI
o Stanovisko ITI má pouze doporučující charakter, finální rozhodnutí činí dotčený řídicí
orgán
o Dle Operačního manuálu ITI možnost vyjádření manažera ITI v případě „pozitivních“ či
formálních změn
 ŽoZ č. 71 – Sociální agentura
 ŽoZ č. 72 – Fokus Labe
 ŽoZ č. 73 – UJEP
 ŽoZ č. 75 – K-centrum Chomutov a K-centrum Kadaň
 ŽoZ č. 76 – UJEP
 Plánované změny výzev v souvislosti s COVID-19
o Dle mapování zpoždění realizace projektů v přímé souvislosti s COVID-19 řešeny změny
výzev
o Cílem je posunutí termínu pro ukončení realizace projektů
o Týká se těchto výzev nositele ITI:
 Výzva č. 15 – Podpora aktivit k zastavení či eliminaci zadluženosti (OP
Zaměstnanost)
 Výzva č. 28 – Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí
(OP Doprava)
 Výzva č. 33 – Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15-26 let III. (OP
Zaměstnanost)
o Plánované projednání změn výzev per rollam
4. Aktualizace harmonogramu výzev
Harmonogram výzev ITI
 Stále otevřená situace v případě starých ekologických zátěží
 Zbývající alokace v rámci infrastruktury sociálních služeb a infrastruktury sociálního bydlení
o oprávněnými žadateli pouze obce
o zájem o využití alokace ze strany statutárních měst
o harmonogram nastaven dle režimu de minimis
PO ISg

Opatření
ISg

Zaměření výzvy

Předběžná
alokace EU

OP

SC OP

Typ Výzva nositele ITI
výzvy
od
do

Výzva ZS ITI
od

do

4.2.1

Infrastruktura sociálního bydlení VII.

13 000 000 Kč IROP

2.1 Kolová

1/2021

2/2021 3/2021 6/2021

4.2.1

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

12 468 000 Kč IROP

2.1 Kolová

1/2021

2/2021 3/2021 6/2021

Sociální
soudržnost

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

Navrhované usnesení
 ŘV ITI
- bere na vědomí:
1) aktuální informace k realizaci nástroje ITI
2) vyjádření manažera ITI ke změnám v projektech
- schvaluje:
1) Zprávu o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace za
období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 v předloženém znění
2) Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 30. 6. 2020 v předloženém
znění
3) aktualizovaný harmonogram výzev ITI v předloženém znění
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
5. Aktuální informace k období 2021+
Výsledky z jednání Evropské rady
 Místo režimu n+2 režim n+3, pouze pro rok 2027 režim n+2
 Změna ve výši podpory:
Podpora 2014+
Více rozvinuté
regiony
Přechodové
regiony
Méně rozvinuté
regiony

Podpora 2021+
Podpora 2021+
(původní návrh) (schválený návrh)

50%

40%

40%

85%

55%

70%

85%

70%

85%

Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)
 Nový fond pro transformaci uhelných regionů
 8. 9. 2020 workshop za účasti ministrů MMR ČR a MŽP ČR
 Samostatný operační program pod MŽP ČR, které bude řídit rovněž Modernizační fond
 Podkladem plán spravedlivé transformace
Uskutečněná jednání
 červen – dooslovení obcí, menších měst a NNO
 červenec až srpen – individuální konzultace s většinou partnerů
 21. 8. 2020 – setkání 13 měst ITI v Brně
 25.-26. 8. 2020 – workshop MMR ČR k tvorbě ISg
 3. 9. 2020 – setkání se starosty v rámci MAS Labské skály
 10. 9. 2020 – Roadshow IROP v Ústí nad Labem
 11. 9. 2020 – Workshop MD ČR
 16. 9. 2020 – Projektový tým ITI
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz

Příprava ISg ÚChA
 Koncepční část ISg ÚChA do 12/2020
o klíčová role pracovních skupin
o už bude obsahovat integrovaná řešení
 Kvůli transparentnosti vypsání otevřené „výzvy“ pro příjem záměrů
o zveřejnění na webu ITI + úřední desky statutárních měst
IROP vs. ITI
Priorita/cíl politiky

Specifický cíl

Téma

ITI ÚChA 2021+

Priorita 1 – CP 1

SC 1.1

eGovernment a kybernetická
bezpečnost

NE

SC 2.1

Čistá a aktivní mobilita

ANO

SC 2.2

Revitalizace měst a obcí

ANO

SC 2.3

Prevence rizik, zvýšení odolnosti
a ochrana obyvatelstva

NE

SC 3.1

Silnice II. třídy

NE

SC 4.1

Vzdělávací infrastruktura

ANO

SC 4.2

Sociální infrastruktura

SPÍŠE ANO

SC 4.3

Infrastruktura ve zdravotnictví

NE

SC 4.4

Kulturní dědictví a cestovní ruch

ANO

SC 5.1

CLLD

NE

Priorita 2 – CP 2

Priorita 3 – CP 3

Priorita 4 – CP 4

Priorita 5 – CP 5

Ostatní OP vs. ITI
 OP ŽP – odpadové hospodářství, energetické úspory, hospodaření s vodou, sídelní zeleň
 OP D – drážní infrastruktura a telematika silničního provozu
 OP JAK – předaplikační výzkum
 OP TAK – klastry a technologická centra
 OP Z+ – ?

6. Analytická část ISg ÚChA 2021+ a složení pracovních skupin pro tvorbu ISg ÚChA 2021+
Socioekonomická analýza
 Není součástí hodnotícího procesu ze strany MMR-ORP
 Připomínky od odd. řízení ITI, tematických koordinátorů ITI, měst i členů ŘV ITI
 Naprostá většina připomínek zapracována
Analýza problémů a potřeb
 Je součástí hodnotícího procesu ze strany MMR-ORP
 Na ní budou navázány konkrétní cíle, opatření a integrovaná řešení

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



Bude následně zaslána k řádnému připomínkování a bude předmětem úvodního jednání
jednotlivých tematických pracovních skupin

Analýza stakeholderů
 Je součástí hodnotícího procesu ze strany MMR-ORP
 Hlavní opora a mandát pro formování pracovních skupin
 Součástí ideové rozlišení příslušnosti k dané pracovní skupině
o členové – potenciální nositelé projektů, klíčový partneři
o hosté – organizace a instituce, které by měly vědět, co se v území odehrává, nicméně
se s nimi nepočítá jako s nositeli projektů a jejich role je spíše poradní a expertní
Složení pracovních skupin
 Dva přístupy dle cílových skupin
o tam, kde to je možné, pozvat všechny relevantní zástupce – např. dopravní podniky, VŠ
o tam, kde to není možné, pozvat zástupce asociací a organizací, které tyto jednotlivce
sdružují – např. církve, NNO
 Do každé PS bude pozván i daný zástupce ministerstva z pozice řídicího orgánu
 5 tematických pracovních skupin
o Doprava a dopravní infrastruktura
o Ekonomika
o Lidské zdroje
o Životní prostředí a veřejný prostor
o Kultura a cestovní ruch
 Integrovaná řešení budou nicméně často interdisciplinární => možné pokračování diskuze dle
žadatelů (dopravní podniky, města, VŠ)
Pracovní skupina Doprava a dopravní infrastruktura
 5x statutární města
 Dílčí města a obce (dle záměrů a zájmu)
 Ústecký kraj
 MMR ČR a MD ČR
 Dopravní podniky a provozovatelé městské hromadné dopravy v ÚChA
 ICUK
 KS MAS
 Program RE:START
 ANOÚK
Pracovní skupina Ekonomika
 5x statutární města (dle záměrů a zájmu)
 Dílčí města a obce (dle záměrů a zájmu)
 Ústecký kraj
 MŠMT ČR a MPO ČR
 ICUK
 KHK ÚK + okresní hospodářské komory
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz








HSR ÚK
Agentura CzechInvest
UJEP
Detašovaná pracoviště univerzit (VŠB, ČVUT, VŠCHT, ČZÚ) a soukromé vysoké školy (VŠFS Most)
UniCRE
Program RE:START

Pracovní skupina Lidské zdroje
 5x statutární města (dle záměrů a zájmu)
 Dílčí města a obce (dle záměrů a zájmu)
 Ústecký kraj
 MŠMT ČR, MPSV ČR a MMR ČR
 Koordinátoři MAP
 Agentura pro sociální začleňování
 Úřad práce
 Česká biskupská konference
 ANOÚK
 KS MAS
 Program RE:START
Pracovní skupina Životní prostředí a veřejný prostor
 5x statutární města
 Dílčí města a obce (dle záměrů a zájmu)
 Ústecký kraj
 MŽP ČR a MMR ČR
 Povodí Labe a Povodí Ohře
 FŽP UJEP
 Agentura CzechInvest
 AOPK
 PKÚ
 KS MAS
 Lesy ČR
 Program RE:START
 Zástupci MAS
 ANOÚK
Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch
 5x statutární města
 Dílčí města a obce (dle záměrů a zájmu)
 Ústecký kraj
 MMR ČR
 Destinační agentury ÚK
 Česká biskupská konference
 NPÚ Ústí nad Labem
Oddělení řízení ITI
Magistrát města Ústí nad Labem
+420 475 271 674
www.iti-ucha.cz




KČT ÚK
KS MAS

Navrhované usnesení
ŘV ITI ÚChA
- bere na vědomí
1) aktuální stav přípravy nástroje ITI na období 2021+
2) Socioekonomickou analýzu ISg ÚChA 2021+ v pracovní verzi
3) Analýzu problémů a potřeb ISg ÚChA 2021+ v pracovní verzi
4) Analýzu stakeholderů ISg ÚChA 2021+ v pracovní verzi
- schvaluje
1) vytvoření 5 tematických pracovních skupin pro přípravu ISg ÚChA v předběžném
složení dle výše uvedené nominace
Hlasování: hlasovalo 11 účastníků s hlasovacím právem, všichni hlasovali PRO
7. Různé
Další postup
 Zaslání zápisu a možnost připomínkování
 Přelom září/říjen úvodní jednání PS
 Začátek října interní workshop k integrovaným řešením
 Říjen/listopad – individuální konzultace na ŘO
 2. 11. 2020 – informativní materiál k přípravě ISg ÚChA 2021+ do ZM ÚnL

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

