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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo m í  

1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a informace 

o připravovaných výzvách a projektech v rámci ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace,  

B )  s ch va lu j e  

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v rozsahu:  

a) přesunu alokace z opatření 3.1.1 Rozvoj specializovaných VVI center 

do opatření 3.3.1. Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru v objemu 

33 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (z toho 28,05 mil. Kč Evropský fond 

pro regionální rozvoj, 3,3 mil. Kč státní rozpočet a 1,65 mil. Kč příspěvek 

žadatele), 

b) úpravy finančního plánu v opatření 3.1.1 Rozvoj specializovaných VVI center 

a opatření 3.3.1. Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru do podoby 

rovnoměrného rozložení alokací opatření mezi roky 2017-2021 (tedy 37,8 mil. 

Kč celkových způsobilých výdajů ročně u opatření 3.1.1 a 24 mil. Kč celkových 

způsobilých výdajů ročně u opatření 3.3.1), 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Jiřímu Starému, vedoucímu odd. řízení ITI, OSR, MmÚ 

a) předložit neprodleně změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace v rozsahu dle bodu B) ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj 

ČR a dalším příslušným řídícím orgánům operačních programů.                          

 

 

                                  

 



Důvodová zpráva 

Realizace Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

Ke konci roku 2016 byla definitivně zahájena realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

na základě schválené Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA). 

Dne 21. 11. 2016 byly vyhlášeny první dvě výzvy nositele ITI pro prioritní oblast 4 Sociální soudržnost 

vázané na Operační program Zaměstnanost. 

 

Výzva č. 1 – Podpora programu Asistence prevence kriminality 

Výzvy č. 2 – Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-Chomutovské aglomeraci 

 

Na přelomu roku 2016 a 2017 probíhala intenzivní jednání s řídicím orgánem IROP ohledně nastavení 

výzvy č. 3 v prioritní oblasti 1 Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu, kterou se 

po časových prodlevách ze strany MMR podařilo vyhlásit spolu s dalšími dvěma výzvami pro sociální 

oblast dne 6. 2. 2017. 

 

Výzva č. 3 – Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob 

Výzva č. 4 – Metodika sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci 

Výzva č. 5 – Podpora ambulantních sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí a závislé 

na návykových látkách 

 

V současné době jsou připraveny další výzvy vztažené k prioritní oblasti 4 Sociální soudržnost vázané 

na IROP, které čekají na posouzení MMR ČR, a rovněž druhé kolo pro Výzvy č. 1 a 2. 

 

Výzva č. 6 – Podpora vzniku sociálního bydlení na území Ústecko – chomutovské aglomerace 

Výzva č. 7 – Podpora vzniku chráněného bydlení na území Ústecko – chomutovské aglomerace 

Výzva č. 8 – Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy 

sociálních služeb 

Výzva č. 9 – Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek 

pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob 

 

Veškeré informace k realizaci nástroje ITI jsou dostupné na www.iti-ucha.cz. 

 

Projekty Statutárního města Ústí nad Labem 

 

Statutární město Ústí nad Labem prostřednictvím Městské policie přihlásilo projektový záměr hned 

do Výzvy č. 1 – Podpora programu Asistence prevence kriminality, nicméně vzhledem k převisu 

poptávky nad nabídkou a s ohledem na plánovanou realizaci projektu až od roku 2018 byl projektový 

záměr stažen a bude znovu podán do navazující výzvy, jejíž vyhlášení je plánováno na duben 2017. 

Statutární město Ústí nad Labem se rovněž přihlásilo do Výzvy č. 4 na zpracování Metodiky sociálního 

bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci. 

 

V plánovaných výzvách je počítáno s účastí Dopravního podniku města Ústí nad Labem v navazujících 

výzvách k Výzvě č. 3 zaměřené na obnovu vozového parku a dále bude Statutární město 

Ústí nad Labem zpracovávat Inventarizaci a pasportizaci starých ekologických zátěží vázaných 

na brownfieldy, přičemž náklady budou ze 100 % hrazeny z Operačního programu Technická pomoc.  

 

http://www.iti-ucha.cz/


Důvodová zpráva 
 

Otevřenou otázkou zůstává využití výzev zaměřených na rozvoj infrastruktury sociálního bydlení 

či podání projektových záměrů na podporu prostupného zaměstnávání. 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

Prioritní oblast 3 Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech 

a inovacích je dělena do 3 opatření, která jsou aktuálně finančně kryta. Jedná se o tato opatření: 

3.1.1. Rozvoj specializovaných VVI center (finanční zdroj OP VVV) 

3.2.1. Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost (finanční zdroj IROP) 

3.3.1. Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru (finanční zdroj OP VVV) 

Změna IS ÚChA je dána zejména vývojem absorpční kapacity, kdy se od doby přípravy IS ÚChA 

proměnilo spektrum potenciálních projektů, a dále je ovlivněna parametry výzev řídicího orgánu 

OP VVV, kdy byl např. stanoven limit 30 % na přímé investiční výdaje, kam mimo jiné spadá 

přístrojové vybavení, které mělo být dominantní položkou některých projektů zamýšlených 

do opatření 3.1.1. Jelikož MŠMT jako řídicí orgán OP VVV nebude v dohledné době vyhlašovat další 

výzvy pro ITI, tak pokud by nedošlo ke změně IS ÚChA, hrozí nevyčerpání alokace v opatření 3.1.1., 

ačkoliv by mohla být využita v opatření 3.3.1. 

Plynulé čerpání v rámci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace je rovněž jednou z podmínek 

pro otevření tzv. „2. vlny“ alokace z OP VVV, kde je předběžně přislíbeno dalších více než 206 mil. Kč 

na rozvoj vědy a výzkumu v Ústecko-chomutovské aglomeraci. 

Změnu absorpční kapacity potvrzuje dopis pana rektora UJEP doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., 

který je uveden v Příloze č. 1 tohoto materiálu. 

Navrhovanou změnou je úprava alokace opatření 3.1.1 a 3.3.1 z těchto hodnot (v mil. Kč): 

 

Opatření CZV ERDF SR Příjemce 

3.1.1 222 188,7 22,2 11,1 

3.3.1 87 73,95 8,7 4,35 

Celkem 309 262,65 30,9 15,45 

Na hodnoty (v mil. Kč): 

 

Pozn.:  

CZV = celkové způsobilé výdaje,  

ERDF = Fond pro regionální rozvoj (jedná se tedy 

o příspěvek EU ve výši 85 % z CZV),  

SR = státní rozpočet (10 % z CZV) 

 

Opatření CZV ERDF SR  Příjemce 

3.1.1 189 160,65 18,9  9,45 

3.3.1 120 102 12  6 

Celkem 309 262,65 30,9  15,45 



Důvodová zpráva 
 

Celková alokace z OP VVV je zachována, jedná se pouze o úpravu vnitřního členění. 

 

Druhou změnou vázanou na úpravu rozpočtu opatření 3.1.1 a 3.3.1 je úprava finančního plánu 

dle jednotlivých let. V tomto případě by změna odpovídala rovnoměrnému rozložení upravených 

alokací mezi roky 2017-2021, tedy na každý rok by byla ve finančním plánu orientačně určena 

1/5 z alokace na dané opatření. Konkrétně tedy pro opatření 3.1.1 se jedná o částku 37,8 mil. Kč 

ročně (189 mil. Kč/5 let) a pro opatření 3.3.1 částku 24 mil. Kč (120 mil. Kč/5 let). 

Změna rozpočtu opatření 3.1.1 a 3.3.1 a související úprava finančního plánu, tedy očekávaného 

čerpání prostředků dle jednotlivých let je projednána a předběžně odsouhlasena MŠMT, tedy řídicím 

orgánem OP VVV. Tuto změnu rovněž projednal a odsouhlasil Řídicí výbor ITI na svém jednání 

dne 20. 2. 2017. 

 

Následující kroky 

 

Rozhodnutí o změně alokace jednotlivých opatření je v kompetenci Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem a níže jsou uvedeny navazující procesy, jejichž minimální časová náročnost je 

na základě dosavadních zkušeností a metodických dokumentů odhadnuta v jednoduché tabulce níže.  

 

Měsíc Týden Aktivita 

Duben 

1 Schválení v ZM 

2 Změnový režim na 
MMR a MŠMT 3 

4 
Výzvy nositele ITI 

Květen 

1 

2 Jednání PS 

3 Projednání v ŘV ITI 

4 Vydání stanoviska 

Červen 

1 

Konec výzvy OP VVV 2 

3 

 

 

Realizace navrhované změny je časově velmi náročná, nicméně proveditelná a odd. řízení ITI 

podnikne veškeré kroky, které by mohly přispět k dodržení výše uvedených termínů. První z opatření 

již přijal Řídicí výbor ITI na svém jednání ITI, který pro výjimečné případy schválil úpravu minimální 

lhůty výzvy nositele ITI z měsíce na 14 dní. 

 

 

 

Příloha č. 1 

 Dopis rektora UJEP



Příloha č. 1 

 

 


