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Zápis z 2. jednání PS7 ITI: Sociální oblast 
Datum: 5. 10. 2020 

Čas: 9:00 – 11:00 

Téma: Představení návrhové části Strategie území Hradecko-
pardubické aglomerace 2021+ 

Místo: Turistické informační 
centrum, Pardubice   

Účastníci: Davidová Michaela, Flégr Ondřej, Hoffman Filip, Horák Martin, Hubálková Marie, Janošková Lenka, 
Kotala Jiří, Kudynová Michaela, Luxová Hana, Nevrklová Marie, Pochobradská Radka, Potůčková Pavlína, 
Štefanča Branislav, Štěpánková Jolana, Šůstek Vojtěch, Zeman Jiří 

Hosté: Hanušová Jana, Kopecká Kateřina, Mlejnek Ladislav 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace CIRI HK, aktualizovaná verze návrhové části Strategie území 
Hradecko-pardubické aglomerace (zapracovány úpravy dle jednání PS7), statut a jednací řád pracovní 
skupiny 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Statut a jednací řád pracovní skupiny – M. Kudynová 

- představení statutu a jednacího řádu pracovní skupiny 

- podrobnosti viz příloha  
 

3) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 

- dle aktuálního vyjednávání by mělo dojít k navýšení dotace EU ze 70 % na 85 % pro naši 
aglomeraci, příspěvek ze SR - ?, mohlo by být podobné jako v tomto období (bližší informace 
zatím nemáme, mělo by být dořešeno do konce r. 2020)  

- nová verze IROP2 bude zveřejněna až po schválení vládou (do 15. 10. 2020) 

- předpokládají avíza výzev → sledovat web https://dotaceeu.cz/cs/uvod  

- příprava Strategie:  
o do konce 11/2020 dokončení aktualizace Strategie  
o → výběr strategických projektů, finalizace Strategie  
o finální verze Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – 2021? 
o → upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty 
o aktuální termín: 6/2021 pracovní verze Strategie, finalizace do konce r. 2021 

- Integrovaný regionální operační program (IROP2) 

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

- domovy pro seniory – bude snaha o podporu zařízení s vyšší kapacitou (rentabilní, dle průzkumů) 

- NNO – budou muset prokázat 5 let poskytování sociální služby (ne sociální práce) 

- stále nemáme k dispozici seznam podporovaných sociálních služeb 

- podrobnosti viz prezentace  

- dotaz Flégr: V prezentaci je uvedeno, že IROP se bude snažit o podporu větších zařízení pro 
seniory, z MPSV však zaznělo omezení kapacit pouze na 18 lůžek. Jaká tedy bude kapacita 
podporovaných zařízení? – Kudynová: Na začátku programového období IROP hovořil o podpoře 
nízkokapacitních zařízení (cca 20 osob), aktuálně hovoří o zařízeních s vyšší kapacitou (důvodem 
rentabilita, zpětná vazba seniorů). Finálně rozhodnuto není, bude potřeba docílit shody mezi MMR 
a MPSV a následné schválení ze strany EU.  
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4) Návrh strategické části v sociální oblasti – J. Hanušová 
- diskuze členů PS7 o návrhové části a jejích úpravách 

 

- Kudynová: Doplnění informace o fondu REACT-EU (bude zařazen pod IROP v rámci nového 
specifického cíle 6.1 ještě v tomto programovém období), zde budou tři oblasti podpory: 
zdravotnictví, IZS, cyklodoprava. 

- Kudynová: Upřesnění, že aktivity týkající se nemocnic, hospiců v novém programovém období 
budou podpořitelné, ale jejich financování bude mimo zdroje ITI (z individuálních výzev, 
Regionálních akčních plánů – RAP). Tyto projekty však budeme moci zahrnout do tzv. 
integrovaných řešení Strategie (budou-li mít návaznost na aktivity financované z ITI).  

- Kudynová: Doplnění informace, že sběr projektových záměrů stále není uzavřen. Nositel ITI stále 
provádí aktualizaci zásobníku projektů, zjišťuje případné změny priorit potenciálních žadatelů 
(např. ve vazbě na covid apod.), dochází k postupnému zpřesňování náplně či finančních nákladů 
na jednotlivé projekty.  

- Kudynová: Dotaz, zda od minulého jednání některý z členů pracovní skupiny (např. na základě 

jednání s NNO) vygeneroval měkký projekt, který by mohl svým zaměřením zapadat do OPZ+? 

MPSV ohledně možné podpory nástroje ITI nezměnilo postoj, dále hovoří o možné podpoře ve 2 

specifických cílech: 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; SC 2.1: Posílit aktivní začleňování občanů a podpořit tak jejich rovné 

příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost) – bez zpětné vazby členů pracovní 

skupiny.  

 

Příští jednání: bude upřesněno 

Zapsaly: Marie Nevrklová, Michaela Kudynová 


