
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: 

16. 9. 2019 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6 

11 

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

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR, MmÚ 

RM 2. 9. 2019 

Řídicí výbor ITI, per rollam 29. 8. 2019 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )   b ere  n a  v ědo mí  

 

1. stav 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. 6 v rozsahu:  

a) navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření 4.1.1 

Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce o 16,69 mil. Kč, 

b) ponížení alokace z Operačního programu Životní prostředí v opatření 2.1.1 

Sanace ekologických zátěží na funkčně podvyužitých plochách o 60 mil. Kč, 

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

o hodnotu 200, 

 

C )  uk lád á  

 

1. Ing. Pavlovi Tošovskému, náměstkovi primátora města 

a) zajistit předložení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace č. 6 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. 6.                                            



 

Důvodová zpráva: 
 

Změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 
 

V roce 2019 byly schváleny již dvě změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace (ISg ÚChA) a nyní je předkládána změna třetí s celkovým pořadovým číslem 6. 

Tyto změny bohužel nelze předkládat najednou, neboť vychází z požadavků nadřazených 

metodických dokumentů, z aktuální situace v jiných aglomeracích a obvykle jsou vázány na 

řadu termínů (např. ukončení výzev). 

 

Změna ISg ÚChA č. 4 byla schválena v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem usnesením 

č. 46/4Z/19 dne 15. 4. 2019 a jednalo se o komplexní změnu vycházející z požadavků 

Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN). Jejím předmětem bylo 

zejména narovnání finančního plánu ISg ÚChA dle skutečného čerpání a úprava některých 

monitorovacích indikátorů. 

 

Změna ISg ÚChA č. 5 byla schválena v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem usnesením 

č. 64/5Z/19 dne 17. 6. 2019. Jejím předmětem bylo navýšení alokace z Operačního programu 

Zaměstnanost (OPZ) o 8,135 mil. Kč a související navýšení některých monitorovacích 

indikátorů. 

 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6 
 

První část změny je vázána na OP Zaměstnanost a jedná se o navýšení alokace o 16,688 mil. 

Kč v opatření 4.1.1 Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce a s tím 

související navýšení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru 4 00 00 Počet podpořených 

účastníků z 387 na 587 – tato nová cílová hodnota je kryta již realizací stávajících projektů, 

takže nepředstavuje žádné riziko. Navýšená alokace OP Z bude v případě schválení využita 

ve prospěch výzvy nositele ITI ÚChA č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-

chomutovské aglomeraci III., kde evidujeme významný převis podaných projektových záměrů 

nad stávající alokaci výzvy. 

 

Druhá část změny je vztažena k Operačnímu programu Životní prostředí (OP ŽP) a jedná se o 

ponížení alokace o 60 mil. Kč v opatření 2.1.1 Sanace ekologických zátěží na funkčně 

podvyužitých plochách z důvodu přetrvávajícího velmi nízkého zájmu ze strany žadatelů. 

 

Jelikož se jedná o první ponížení alokace v ITI, jeho odůvodnění vč. souvislostí je podrobně 

uvedeno v samostatné příloze č. 2 tohoto materiálu. 

 

Obě tyto úpravy jsou předjednány s MPSV ČR a MŽP ČR. 

 

Příprava ITI na programové období 2021-2027 
 

Ačkoliv ještě dochází k vyhlašování posledních výzev nositele ITI a většina projektů je stále 

ve fázi realizace (kompletní přehled je dostupný na http://www.iti-

ucha.cz/projekty/realizovane-projekty), probíhají již úvodní iniciační schůzky s řídicími 

orgány operačních programů s ohledem na přípravu programového období 2021-2027. 

 

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


 
 

Na přelomu září a října by mělo být dokončena metodika MMR ČR na jednotné vymezení 

území metropolitních oblastí, na základě které bude zahájena aktualizace stávající ISg ÚChA 

s ohledem na přípravu programového období 2021-2027. Tato aktualizace bude probíhat 

v průběhu většiny roku 2020.  Rovněž bude ještě v tomto roce pokračovat diskuze s žadateli o 

konkrétních připravovaných projektech strategického významu. V tomto kontextu je nutné 

počítat nejen s vyšší mírou spolufinancování než dosud, ale také bude daleko větší tlak na 

včasné zahájení čerpání, takže je nezbytně nutné, aby projekty byly průběžně připravované a 

s jejich projektovou přípravou se nezačalo až při spuštění nového programového období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Integrovaná strategie Ústecko-chomutovská aglomerace, v. 7.9 v režimu změn 

(vzhledem k velikosti souboru je příloha dostupná na internetu) 

 

Příloha č. 2: Odůvodnění ponížení alokace v OP ŽP (vzhledem k velikosti souboru je příloha 

dostupná na internetu) 

 


