
2. JEDNÁNÍ PS7 ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE: 

SOCIÁLNÍ OBLAST

PARDUBICE
5. ŘÍJNA 2020



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Statut a jednací řád pracovní skupiny 
3) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
4) Představení návrhu strategické části v sociální oblasti 
5) Diskuze 
6) Závěr jednání
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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PRACOVNÍ SKUPINY 

• představení statutu a jednacího řádu PS
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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• 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 ITI: 
• do konce 11/2020 dokončení aktualizace Strategie 
• → výběr strategických projektů, finalizace Strategie 
• finální verze Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace – 2021?
• → upřesňování ve vazbě na nezbytnou legislativu, dokumenty
• aktuální termín: 6/2021 pracovní verze Strategie, finalizace do konce r. 2021

https://dotaceeu.cz/cs/uvod


AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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Téma

Podíl alokace SC na celkové 

alokaci IROP v aktuálním období 

(%)

Podíl alokace SC na celkové 

alokaci IROP pro nové období 

(%)

Silnice 20 % 6 %

Doprava 13 % 18 %

IZS 3 % 5 %

Sociální infrastruktura 7 % 8 %

Zdravotnictví 8 % 8 %

Vzdělávání 14 % 12 %

Kultura a cestovní ruch 9 % 7 %

eGovernment 7 % 19 %

CLLD 8 % 8 %

Veřejné prostranství x 8 %



AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY IROP
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Úkol Termín Garant

Vyjednávání PD IROP s EK 2019 - 2021 ŘO IROP/EK

Roadshow po krajích k IROP 2 Jaro a podzim 2020 ŘO IROP a CRR ČR

Návrh IROP 2021-2027 na vládu 15. 10. 2020 MMR - NOK/vláda

Dohoda o partnerství 2021-2027   15. 10. 2020
MMR - NOK/vláda

Pravidla spolufinancování programů 15. 10. 2020 MF/vláda

Schválení Obecného nařízení, nařízení k EFRR  a 

Víceletého finančního rámce (VFR)
2. pololetí 2020 Evropský parlament

Dokončení integrovaných strategií (ITI a CLLD) 1Q/2021 MAS a nositelé ITI

Schválení PD IROP 2021-2027 ze strany EK 1. pololetí 2021 Evropská komise

PRVNÍ VÝZVY IROP 2021 - 2027 2. pololetí 2021 ŘO IROP



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2 (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
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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

• 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 pobytové sociální služby je v souladu s materiálně technickým standardem 
MPSV.

• 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.
• Projekt je v souladu s Regionálním akčním plánem.
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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

• Zásady pro výběr operací
• Aktivita sociální bydlení:

• Žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení.
• Projekt splňuje parametry sociálního bydlení v IROP:

• sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými 
pro výstavbu budov pro bydlení;

• sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez 
dalšího zařízení nábytkem;

• sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu a ochranu obyvatelstva;

• v lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava;
• sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin dle metodiky ETHOS;
• podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin;
• pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout limit stanovený ve výzvě k 

předkládání žádostí o dotaci.
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PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉ ČÁSTI 
V SOCIÁLNÍ OBLASTI
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS7

BUDE UPŘESNĚNO

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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