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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání v kompetenci RM 

A )   b ere  n a  v ědo m í  

1. způsob zpracování, obsah a význam Operačního manuálu nositele ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro řízení nástroje ITI, 

 

B )  s ch va lu j e  

1. Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 2.2, který je 

přílohou č. 1 tohoto materiálu, 

 

C )  p ov ěřu j e  

1. Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

a) k aktualizaci Operačního manuálu nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

na základě změn v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014-2020 či na základě požadavků řídicích orgánů 

operačních programů EU. 

                                  

 



Důvodová zpráva 

Metodický přístup k Operačnímu manuálu ITI 

Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace (dále jen Operační manuál 

ITI) je dokument, který formou procesního způsobu řízení popisuje veškeré identifikované 

procesy a činnosti související s řízením nástroje ITI a přiřazuje k nim jejich garanty, 

realizátory, schvalovatele, lhůty, frekvenci atd. Operační manuál ITI tak slouží jako 

podrobný návod pro odd. řízení ITI, jak v které fázi řízení ITI postupovat a zároveň je 

oporou pro další navazující materiály jako jsou např. texty výzev nositele, Statut a jednací řád 

Řídicího výboru ITI či pracovních skupin atd. 

Operační manuál vychází z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programové období 2014-2020 (MPIN) a zohledňuje vnitřní předpisy Statutárního města 

Ústí nad Labem a pohledy jednotlivých řídicích orgánů operačních programů EU na 

implementaci integrovaných nástrojů. 

První verze Operačního manuálu ITI byla zpracována ve spolupráci s externími zpracovateli 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a dokument byl následně upravován, 

doplňován a precizován na odd. řízení ITI na základě aktuálního vývoje a v souladu 

s Metodickým stanoviskem č. 4 k MPIN Ministryně MMR ČR. 

 

Struktura Operačního manuálu ITI 

V úvodních kapitolách se Operační manuál ITI věnuje řízení lidských zdrojů, nastavení 

komunikačních kanálů, publicitě, řízení rizik či nastavení procesů souvisejících s řízením 

projektu financovaného z Operačního programu Technická pomoc na pokrytí nákladů 

souvisejících s řízením ITI. 

Velmi důležitou částí je stanovení postupů pro řízení Integrované strategie Ústecko-

chomutovské aglomerace (IS ÚChA), konkrétně pro stanovení přípravy harmonogramu 

výzev, monitoringu a evaluace IS ÚChA či řízení změn IS ÚChA. 

Nejzásadnější kapitolou je administrace integrovaných projektů, kde jsou stanoveny postupy 

pro přípravu a vyhlášení výzev nositele ITI, sběr a posuzování projektových záměrů, 

projednání v pracovní skupině a Řídicím výboru ITI či stanovení způsobu hodnocení a řízení 

změn integrovaných projektů. 

Nedílnou součástí Operačního manuálu ITI jsou rovněž tyto přílohy: 

- Popis pracovních pozic 

- Etický kodex 

- Vzor harmonogramu výzev nositele  

- Vzor projektového záměru 

- Vzor výzvy nositele integrované strategie ITI 

- Kritéria nositele ITI pro posouzení souladu projektového záměru se strategií ITI 

 

 



Důvodová zpráva 
 

Operační manuál ITI byl projednán a odsouhlasen na jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace dne 16. 11. 2016. Zápis z jednání je Přílohou č. 2 tohoto materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 2.2  

(vzhledem k velikosti dokument je Operační manuál k dispozici v elektronické 

podobě na internetu) 

 

Příloha č. 2 

 Usnesení k operačnímu manuálu z jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace konaného dne 16. 11. 2016  



Příloha č. 2 

 


