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PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem
2) Změny ve složení PS7
3) Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 
4) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+
5) Další role pracovní skupiny
6) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
7) Diskuze 
8) Závěr jednání
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ZMĚNY VE SLOŽENÍ PS7

• nový člen za MAS Bohdanečsko
• Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková
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STRATEGIE ÚZEMÍ HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• 11/2020 – dokončení analytické, návrhové části, SWOT analýzy Strategie
• vypořádány všechny zaslané připomínky členů PS, ŘV ITI
• aktuální verze analytické části, návrhové části, SWOT analýzy

• nositel ITI bude pracovat na dalších kapitolách dle požadavků Metodického
pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v
programovém období 2021–2027 (pracovní verze)

• aktuální verze IROP2
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http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/analyticka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/strategicka-cast_finalni-verze_ciri.pdf
http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2020-12-07/swot-analyza_finalni-verze_ciri.pdf
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty/programovy-dokument-irop-2021-2027-k-25092020


PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ ITI 2021+
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• statutární město Hradec Králové
• Harmonie III – byty, sociální služby, parter, park

• statutární město Pardubice 
• Azylový dům
• Zvýšení kapacit sociálních bytů 
• Revitalizace bytových domů Husova 1116 – 1119 

• město Chrudim
• Zvýšení kapacity a rekonstrukce denního stacionáře v Městském 

parku čp. 828
• Dům komunitních a terénních služeb v regionu Chrudimsko
• Vybudování polyfunkčního  domu se sociálními byty v Chrudimi
• Vybudování sociálních bytů v lokalitě U Stadionu v Chrudimi



PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ ITI 2021+
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• Pardubický kraj
• DUF Přelouč – komunitní péče o seniory
• DUF Přelouč – veřejně přístupný areál
• Transformace DPK Ráby

• Královéhradecký kraj
• Domov důchodců Na Biřičce Hradec Králové
• Chráněné bydlení – HK Prokopa Holého
• Vybudování komunitního DOZP v Jaroměři
• Vybudování komunitního DOZP v Hradci Králové
• Výstavba pobytových služeb pro seniory v Jaroměři
• Výstavba domova pro seniory v Třebechovicích pod Orebem
• Výstavba DOZP v Roudničce – Domov Dědina 



DALŠÍ ROLE PRACOVNÍ SKUPINY
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• postupná prezentace projektových záměrů v zásobníku projektů nositele ITI na 
jednáních PS7

• → následně žadatelé zpracují svůj projekt do podoby tzv. projektového záměru
v Monitorovacím systému ITI
• struktura PZ de facto totožná s tímto programovým obdobím
• → PZ budou sloužit jako podklad pro vytváření tzv. integrovaných řešení

(zdroje ITI, vlastní, národní dotace, návaznost na projekty z programového
období 2014+,…)

• → výběr projektů do tzv. programových rámců, kt. budou obsahovat jen
projekty financované ze zdrojů ITI (= vepsání projektu do Strategie)
• výběr dle předem stanovených kritérií
• PS bude hodnotit, zda daný PZ tato kritéria splňuje → doporučení ŘV,

zda zařadit projekt do programového rámce



AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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• v 11/2020 proběhla online konzultace nositele ITI a zástupců IROP → diskuze o
podporovaných aktivitách, typových projektech, alokacích pro naši aglomeraci

• dotační prostředky budou předmětem dalších jednání – záviset bude mj. na
stavu připravenosti projektů

• infrastruktura sociálních služeb
• pravděpodobně budou podporovány všechny služby dle zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách → nutnost výběru aktivit
podporovaných na území aglomerace

• kapacita sociálních zařízení: ?
• např. domovy pro seniory by mohlo být až 40 osob, ale není

schváleno!
• doporučení IROP: držet se Materiálně-technického standardu pro

služby sociální péče poskytované pobytovou formou (pro azylové
domy není!)

https://www.mpsv.cz/stanoviska-a-doporucene-postupy


AKTUÁLNÍ INFORMACE K ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 
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• sociální bydlení 
• předpoklad zachování koeficientu pro přepočet maximálního počtu bytů 

pro sociální bydlení dle výzev z období 2014+ (zpřísnění by nemělo být)

→ předpoklad konzultace konkrétních projektů s IROP během 1/2021
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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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