
1. JEDNÁNÍ PS7 ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE: 

SOCIÁLNÍ OBLAST

PARDUBICE
17. ČERVNA 2020



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Představení členů pracovní skupiny 
3) Základní informace o ITI Hradecko-pardubické aglomerace
4) Vymezení území ITI Hradecko-pardubické aglomerace ITI 2021+
5) Tvorba Strategie ITI 2021+
6) Strategické projekty ITI 2021+
7) Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2)
8) Výstupy analytické části Strategie ITI v sociální oblasti
9) Přehled klíčových dokumentů pro programové období 2021+
10) Diskuze 
11) Závěr jednání
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PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY

• náměty na doplnění členů pracovní skupiny

• prosba o zaslání nominací náhradníků

• účast 1 zástupce za organizaci na jednáních

• statut a jednací řád budou představeny na příštím jednání PS
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• nástroj pro zajištění integrovaného přístupu k financování rozvoje území 
aglomerací a metropolitních oblastí, poprvé použito v programovém období 2014+

• Evropská unie v klade velký důraz na naplňování územní dimenze – tedy zacílení na 
potřeby konkrétního území pomocí EU fondů

• vyšší míra autonomie při definování strategie i její implementaci

• Strategie jsou naplňované z vybraných specifických cílů operačních programů

• v ČR aktuálně sedm ITI, po roce 2021 třináct: metropolitní oblasti Praha, Brno, 
Ostrava, Plzeň, Olomoucká, Ústecko-chomutovská, Hradecko-pardubická 
aglomerace + České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Zlín, Liberec-
Jablonec nad Nisou
• bonusem: rezervace finančních prostředků pro rozvoj daného území 
• → příprava integrovaných projektů 
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VYMEZENÍ ÚZEMÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 2021+

• schváleno MMR-ORP dne 6. 4. 2020 → do území Hradecko-pardubické aglomerace
zařazeno 152 obcí:
• nově v území oproti současnému vymezení 26 obcí (mj. např. Heřmanův

Městec či Slatiňany)
• do aglomerace ze stávajících obcí nespadá 19 obcí (mj. např. Chlumec nad

Cidlinou či Holice)
• primární vydefinování území metropolitních oblastí a aglomerací ITI, s cílem

nastavení efektivního čerpání prostředků z ESI fondů, vychází ze studie Vymezení
území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR:

• území bylo vymezeno na základě metropolizačních procesů (dojížďky do
práce, škol a dalších cest) a jedná se tedy o funkční území s přirozenými
vazbami, pro zjištění jednotlivých procesů byla využita data mobilního
operátora → do HK-PA aglomerace zařazeno 144 obcí

• na základě oponentního řízení k Závěrečnému dokumentu MMR rozhodlo
umožnit nositelům ITI využít tzv. mechanismus flexibility, tedy dodatečnou
limitovanou úpravu dotčeného nově vymezeného území na základě
stanovených kritérií → do území HK-PA aglomerace doplněno dalších 8 obcí
(mj. Jaroměř)
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ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ 
AGLOMERACE 2021+

• 152 obcí
• 340 423 obyvatel 

(k 1. 1. 2019)
• 1 307,7 km2

KHK
• 73 obcí
• 157 222 obyvatel
• 672,55 km2

PK
• 79 obcí
• 183 201 obyvatel
• 635,15 km2



TVORBA STRATEGIE ITI 2021+
• analýza stakeholderů – identifikované subjekty, které mají potenciál aktivně přispět k rozvoji 

území → identifikace členů pracovních skupin → identifikace členů ŘV

• Řídicí výbor ITI (ŘV ITI)
• zástupci krajů, největších obcí v aglomeraci, univerzit, dopravních podniků, neziskových 

organizací,…

• pracovní skupiny (PS): 
• PS 1: Doprava
• PS 2: Životní prostředí a veřejná prostranství
• PS 3: Vzdělávání 
• PS 4: Vysoké školy a podnikatelé
• PS 5: Obecní spolupráce v aglomeraci
• PS 6: Kultura a cestovní ruch
• PS 7: Sociální oblast 

• role pracovních skupin: podílet se na odborném definování specifických cílů a posuzovat jejich
věcné naplňování, navrhovat indikátory a monitorovat jejich naplňování, posuzovat projekty
předkládané k naplnění Strategie, pomáhat tvořit strategické projekty ITI
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TVORBA STRATEGIE ITI 2021+

• sběr projektových záměrů do Strategie ITI stále není ukončen, žadatelé mohou 
své projekty konzultovat s nositelem ITI

• dle aktuálního stavu absorpční kapacity v tuto chvíli 22 relevantních projektů za 
více než 2,3 mld. Kč (odhad celkových výdajů)
• 2021+: dotace 70 % způsobilých výdajů projektu, příspěvek ze SR ?
• x 2014-23: dotace 85 % způsobilých výdajů projektu, příspěvek ze SR 5-15 %

• výši alokace pro naši aglomeraci v programovém období 2021+ zatím neznáme, 
tj. ani pro sociální oblast 
• v programovém období 2014-2023 naše aglomerace finanční prostředky na 

projekty v sociální oblasti nečerpala 
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STRATEGICKÉ PROJEKTY ITI 2021+
• 3 typy strategických projektů: 

• unikátní projekt
• jedinečný/nezastupitelný projekt v území, může být realizován v několika 

etapách
• projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném 

území a/nebo tématem
• územně a/nebo tematicky provázané projekty, mohou být financované 

z různých operačních programů, v rámci jednoho specifického cíle nebo 
různých specifických cílů jednoho operačního programu nebo ze zdrojů mimo 
EU fondy

• projekt také může navazovat na projekt v různých stadiích implementace 
v programovém období 2014-2020

• síťový projekt – projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) tematicky 
• ve Strategii ITI uvedeny pouze indikátory a celková finanční alokace na 

opatření, protože v době tvorby Strategie ITI nejsou jednoznačně 
vydefinovány konkrétní projekty
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)

SC 4.2: Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit,
migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně
bydlení a sociálních služeb
• Infrastruktura sociálních služeb

• sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o sociálních službách“)
• podpořeny budou vybrané sociální služby – jejich seznam vytvoří

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)
• ? kapacita podporovaných zařízení – dle prvotních informací menší zařízení s

kapacitou cca 20 osob x 3/2020 roadshow IROP spíš větší zařízení (toto se
bude ČR snažit vyjednat) x COVID-19

• př. výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)

SC 4.2: Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit,
migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně
bydlení a sociálních služeb
• Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

• deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory
a osoby s mentálním postižením

• ! mělo by být řešeno pouze přes krajské Regionální akční plány (RAP)
• př. dokončení přeměny ústavu sociální péče v pobytové sociální služby

komunitního charakteru

• Sociální bydlení
• pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby

sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení
• př. rekonstrukce nebytových prostor v sociální byty pro osoby bez domova
• měla by být možná i nová výstavba
• ! 20 let udržitelnost
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)

Zásady pro výběr operací
• Aktivita infrastruktura sociálních služeb:

• Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním 
plánem nebo s Krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

• Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2021–2030.

• Aktivita deinstitucionalizace sociálních služeb:
• Projekt je v souladu s komunitním plánem nebo s Krajským střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb.
• Projekt deinstitucionalizace má schválený transformační plán a je v souladu s RAP.

• Aktivita sociální bydlení:
• Žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení.
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (IROP2)
Typy příjemců
• aktivity infrastruktura sociálních služeb a deinstitucionalizace sociálních služeb:

• nestátní neziskové organizace
• organizační složky státu
• příspěvkové organizace organizačních složek státu
• kraje
• organizace zřizované nebo zakládané kraji
• obce
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• dobrovolné svazky obcí
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
• církve, církevní organizace

• aktivita sociální bydlení:
• obce
• kraje
• církve, církevní organizace
• nestátní neziskové organizace, které minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti 

nepřetržitě poskytovaly sociální služby podle zákona o sociálních službách

13



OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OPZ+)

• operační program řízený MPSV – aktuálně negativní postoj vůči ITI

• podpora by v případě, že se podaří alokaci pro nástroj ITI vyjednat, mohla směřovat do:
• SC 1.1: Zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména

mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a
neaktivní osoby, podporovat samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku
• příklady aktivit:

• podpora vzdělávání (např. rekvalifikace či profesní kvalifikace)
• poradenské a informační činnost (např. zvyšování kvalifikace)
• motivační aktivity (např. zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, posílení účasti na

dalším profesním vzdělávání)
• podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnaní (např. podpora

flexibilních forem zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst
vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám)

• doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce (např.
podpora zapracování, dopravy, ubytování, stravování apod.)
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OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OPZ+)

• SC 2.1: Posílit aktivní začleňování občanů a podpořit tak jejich rovné příležitosti a 
aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost
• příklady aktivit: podpora výkonu a rozvoje sociální práce na pomoc jednotlivcům, 

skupinám osob, rodinám či komunitám; podpora sociálního bydlení, dostupného a 
udržitelného bydlení, nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení; 
programy na podporu integrace cizinců a imigrantů; vzdělávání a poradenství, 
aktivizační, asistenční a motivační programy na podporu rodičovských kompetencí, 
získávání základních sociálních a profesních dovedností, digitální gramotnosti apod. 

→ měkké projekty z OPZ+ by mohly vhodně doplňovat infrastrukturu z IROP2, případně 
projekty z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

• nositel ITI v tuto chvíli v zásobníku projektů neeviduje žádný takový projektový záměr 
→ výzva členů PS7 k prostudování OPZ+ a zaslání případných námětů na projektové 
záměry
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UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

• nositel ITI upozorňuje všechny žadatele, aby připravovali své projektové záměry
• v průběhu tvorby Strategie ITI bude probíhat selekce projektových 

záměrů, a to nejen na základě podpořitelnosti z operačních programů, ale 
také dle stavu připravenosti 

• před schvalováním Strategie ITI v pracovních skupinách/ŘV ITI/ŘO budou 
žadatelé vyzváni, aby doložili, v jakém stádiu přípravy jsou (ŘO tlačí na 
vysokou fázi připravenosti, nikoliv pouze vize) → projektové záměry, které 
nebudou splňovat požadavky ŘO, nebudou zařazeny do Strategie ITI a 
budou vyřazeny ze zásobníku projektů ITI 



VÝSTUPY ANALYTICKÉ ČÁSTI STRATEGIE ITI 
V SOCIÁLNÍ OBLASTI
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PŘEHLED KLÍČOVÝCH DOKUMENTŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

• Nařízení EP a Rady o EFFR a FS
• Nařízení EP a Rady o ESF
• Nařízení EP a Rady o společných ustanoveních 
• Návrh Dohody o partnerství
• Strategie regionálního rozvoje 2021+
• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (NKR)
• Územní dimenze v operačních programech 2021+
• Návrhy operačních programů

• Integrovaných regionální operační program 2 (IROP 2)
• Operační program Doprava 3 (OPD 3)
• Operační program Životní prostředí (OPŽP)
• Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)
• Operační program Technologie a konkurenceschopnost (OPTAK)
• Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS7

9/2020

Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová
e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz
telefon: 466 859 556; 734 877 738 

iti.hradec.pardubice.eu
ITI Hradecko-pardubické aglomerace

iti_hk_pce
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