
                       Regionální stálá konference Ústeckého kraje III 

                               CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000218 

 

 

ZÁPIS z jednání PS I při RSK ÚK 

Dne:   24. 11. 2021 

Čas zahájení:  13:00 

Čas ukončení:  14:30 

Forma:   on-line 

 

Nedílnou přílohou Zápisu jsou níže uvedené přílohy: 

 Příloha č. 1 - prezenční listina zúčastněných  

 Příloha č. 2 - prezentace RAP ÚK 21-27 

 Příloha č. 3 - prezentace OPST 

Program jednání: 

1) Úvod, zahájení 
2) Projednání a vydání stanoviska členů PS k RAP ÚK  (RNDr. Eva Poslová) 
3) Aktuality OP Spravedlivá transformace   (Ing. Jana Nedrdová) 
4) Informační systém projektových záměrů  (RNDr. Eva Poslová) 

1 ÚVOD, ZAHÁJENÍ  

 Přivítání. Člen sekretariátu RSK ÚK přivítal přítomné, seznámil je s programem jednání i jeho 

pravidly.  

 Audiozáznam. Seznámil členy PS se skutečností, že z průběhu jednání bude pořízen 

audiozáznam pro potřeby zápisu. 

 Ověření usnášeníschopnosti – jednání byli přítomni 4 členové PS z celkového počtu 14 

možných. PS I v souladu s Jednacím řádem nebyla usnášeníschopná.  

2 PROJEDNÁNÍ A VYDÁNÍ STANOVISKA ČLENŮ PS K RAP ÚK 

Členové PS byli seznámeni s aktuálním stavem přípravy RAP ÚK. Součástí seznámení byla informace o 

klíčích pro rozdělení alokace (dále viz prezentace). Klíčové body jednání: 

 Aktualizace seznamu projektů dle potvrzených alokací ve spolupráci s příslušnými odbory ÚK 

 RSK musí schválit RAP před vyhlášením výzev IROP 

 RAP lze aktualizovat do vyhlášení výzvy kdykoli, po vyhlášení výzvy 1x za 6 měsíců 

 Alokace pro jednotlivé oblasti jsou ze strany ÚK naplněny ze 100-130 % (povolený rozsah) 

 Pořadí projektů v RAP nehraje roli, důležitý je čas podání žádosti 

 Představeny projekty pro oblasti podpory Silnice II. třídy; ZZS; Deinstitucionalizace 

 Alokace pro ÚK celkem 1, 464 mld. Kč (blíže viz prezentace) 

S ohledem méně než poloviční účast členů PS I na jednání není možné přijímat usnesení. Z toho 

důvodu bude v nejbližší době realizováno projednání daného bodu programu formou per rollam.  
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3 AKTUALITY OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE 

Projednání tématu navazovalo na poslední jednání PS I, kdy členové PS I posuzovali potenciálně 

strategické projekty ÚK. Přítomným členům byl představen přehled proběhlých aktivit v území ve 

vztahu k dané problematice za 2,3Q/2021, včetně závěrů RSK ÚK (přijatých usnesení) a výhled dalších 

aktivit. Klíčové informace: 

 Představeno orientační rozdělení alokace OPST dle Oblasti zájmů 

 Harmonogram aktivit (výzvy OPST, předpoklad 2Q/2022) 

 Postup v oblasti doporučených Strategických projektů ÚK (dle RSK) 

 Rozdělení OP ST dle Specifických cílů 

 Podrobněji představen SC Obnova území, včetně podporovaných aktivit 

 Představen koncept Zastřešujících projektů (mj. Projektová příprava, Cirkulární vouchery, 

Klimatické vouchery) 

4 INFORMAČNÍ SYSTÉM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ (ISPZ) 

MMR vytvořilo systém pro sběr projektových záměrů v rámci celé ČR. Vedoucí PS představila webové 

stránky, přístup do systému za pomoci identifikátorů, strukturu systému, interní prostředí, jeho 

pozitiva i případné slabší stránky. Klíčové informace: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Projektové záměry (mmr.cz) 

 Apel do území na šíření informací o ISPZ, nabídka podpory (sdílení prezentací apod.) 

 Systém je aktuálně dobrovolný, předpokladem je jeho využití v budoucnu pro potřeby 

dlouhodobého plánování investic na národní úrovni 

 Příprava workshopů v území 1Q/2022 

 
 

 

 

V Ústí nad Labem dne 25. 11. 2021    ………………………………………………… 

                   RNDr. Eva Poslová  

             vedoucí PS Infrastruktura 

 

 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zamery

