
Reakce na aktuální stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

 jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem 

 
dne:  bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

 

přizváni k jednání: 

17. 6. 2019 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 

9 

Mgr. Jiří Starý, vedoucí odd. řízení ITI, OSR, MmÚ 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR, MmÚ 

RM 3. 6. 2019 

Řídicí výbor ITI, per rollam 30. 5. 2019 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )   b ere  n a  v ědo mí  

 

1. zahájení přípravy nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na programové 

období 2021-2027,  

 

B )  s ch va lu j e  

 

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 v rozsahu:  

a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 

Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 8,135 mil. Kč 

a zapojení této částky do roku 2022 finančního plánu Integrované strategie 

Ústecko-chomutovské aglomerace, 

b) navýšení hodnoty monitorovacího indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků 

o hodnotu 27 a monitorovacího indikátoru 6 26 00 Účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení účasti o hodnotu 11, 

 

C )  uk lád á  

 

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) zajistit předložení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace č. 5 dle bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+, 

b) zajistit vypořádání případných připomínek řídicích orgánů operačních 

programů vzešlých ze schvalovacího procesu změny Integrované strategie 

Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5.                                            



 

Důvodová zpráva: 
 

Změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem svým usnesením č. 46/4Z/19 schválilo na svém jednání 

dne 15. 4. 2019 změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) 

č. 4. Tato komplexní změna byla následně v souladu s usnesením vložena do monitorovacího 

systému MS2014+ a následně byla posouzena a schválena všemi řídicími orgány operačních 

programů EU (tedy MMR ČR, MPSV ČR, MD ČR, MŽP ČR a MŠMT ČR). 

 

Součástí tohoto materiálu byly rovněž základní informace o realizaci nástroje ITI 

(Integrovaná územní investice), jeho organizační struktuře, řešených problematických 

oblastech, přehled projektů podpořených na území města Ústí nad Labem atd. 

 

 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5 
 

Již v případě změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4 se podařilo 

získat část alokace v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Plzeňské metropolitní 

oblasti a aglomerace Liberec-Jablonec. Následně, po skončení výzev pro Integrovaný plán 

rozvoje území (IPRÚ) Jihlava, se otevřela možnost převzít nevyčerpanou alokaci z této 

aglomerace vzhledem k zájmu o tyto prostředky z některých statutárních měst a neziskových 

organizací v ÚChA. 

 

Předmětem změny je tak navýšení alokace opatření 4.1.1 Podpora zapojení sociálně 

znevýhodněných osob na trh práce o 8,135 mil. Kč (příspěvek EU) a vložení této částky do 

finančního plánu ISg ÚChA pro rok 2022. V případě schválení této změny bude alokace 

promítnuta do výzvy nositele ITI ÚChA č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-

chomutovské aglomeraci III. 

 

S touto alokací souvisí převzetí dvou monitorovacích indikátorů, konkrétně se tedy jedná 

o navýšení těchto indikátorů: 

 

- 6 00 00 Celkový počet účastníků o hodnotu 27 (ze 360 na 387) 

- 6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení účasti o hodnotu 11 (ze 180 na 191) 

 

Navýšení těchto indikátorů bude pokryto již v rámci realizovaných projektů, takže jejich 

převzetí nepředstavuje žádné riziko. 

 

Změna ISg ÚChA č. 5 je předjednána s odpovědným řídicím orgánem, tedy MPSV ČR a 

paralelně schvalována v Zastupitelstvu statutárního města Jihlava. 

 

 

Zahájení přípravy ITI na programové období 2021-2027 
 

Kromě stávající realizace nástroje ITI ÚChA došlo k zahájení přípravných prací pro realizaci 

nástroje ITI v období 2021-2027, neboť tyto nástroje se budou uplatňovat i nadále, což je 

příležitost pro realizaci dalších projektů s významným dopadem do území aglomerace. 



 
 

 

S ohledem na pravidlo n+2 pro programové období 2021-2027 a tedy větší tlak na čerpání a 

připravenost projektů byly dopisem pana primátora Mgr. Ing. Petra Nedvědického osloveny 

ohledně sběru strategických projektů další významná města v aglomeraci, Ústecký kraj, 

dopravní podniky, vysoké školy a další významné subjekty. Zahájena byla i komunikace 

s důležitými organizacemi a institucemi, které sice nebývají vyloženě nositelem projektů a 

jejich role je spíše expertní a koordinační, nicméně v některé oblasti je jejich role zásadní – 

jedná se např. o Agenturu CzechInvest, Úřad práce ČR či hospodářské komory. 

 

Po dokončení metodiky MMR ČR na vymezení území aglomerací ITI, která by měla sjednotit 

dosavadní dílčí přístupy k vymezení metropolitních oblastí, bude v druhé polovině roku 2019 

zahájena aktualizace celé ISg ÚChA ve vztahu k novému programovému období, která bude 

pokračovat v průběhu celého roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Integrovaná strategie Ústecko-chomutovská aglomerace, v. 7.8 v režimu změn 

(vzhledem k velikosti souboru je příloha dostupná na internetu) 

 


