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Zápis z 5. jednání PS7 ITI: Sociální oblast 
Datum: 1. 9. 2021 

Čas: 9:00 – 10:45 

Téma: Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ Místo: MS TEAMS   

Účastníci: Bartošová Iva, Flégr Ondřej, Harišová Petra, Hoffman Filip, Horák Martin, Hubálková Marie, Kotala Jiří, 
Králová Pavlína, Kudynová Michaela, Luxová Hana, Maclová Anna, Nevrklová Marie, Pochobradská 
Radka, Potůčková Pavlína, Procházková Jana, Štefanča Branislav, Zeman Jiří 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace B. Štefanči (statutární město Pardubice), prezentace R. 
Pochobradské (město Chrudim), prezentace J. Zemana (Královéhradecký kraj), prezentace H. Luxové 
(statutární město Hradec Králové), návrh koincidenčních matic (na úrovni Strategie, v sociální oblasti), 
textový popis matice v sociální oblasti, strategická část v sociální oblasti (revidovaná verze, čistopis), 
připomínkovací list 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů  
Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice – B. Štefanča 

- cílem projektu vytvoření moderního centra, kt. by integrovalo služby pro osoby se smyslovým a 
zdravotním postižením na jednom místě – částečná rekonstrukce stávajících prostor a přístavba, vč. 
řešení prostranství v okolí centra  

- 10/2021 – dokončení návrhu stavby, vč. odhadovaného rozpočtu 

- předpokládané náklady: 40 mil. Kč 

- předpokládaná realizace: 2023 

- viz prezentace 
 
Vybudování zázemí pro novou pobytovou službu a rozšíření stávajících ambulantních 

sociálních služeb v objektu v Tovární ulici – R. Pochobradská  

- cílem projektu kompletní rekonstrukce objektu, zajištění bezbariérovosti (výtah), nástavba nového 
podlaží (mělo by být z hlediska statiky objektu možné) 

o 1. NP: noclehárna a nízkoprahové denní centrum; kapacita 23 klientů 
o 2. a 3. NP: stávající ubytovna (nezpůsobilý výdaj) 
o 4. NP: nová pobytová služba (domov se zvláštním režimem); kapacita 18 klientů  

- předpokládané náklady: 30 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 17 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 2023–2024  

- dotaz Maclová: V jakém bude služba režimu? – Pochobradská: Původně to měla být pobytová 
služba, stavební podmínky však nesplňovala. V tuto chvíli se přikláníme k terénní službě.  

- dotaz Bartošová: Kdo bude službu (i tu rozšířenou) poskytovat? – Pochobradská: O zajištění této 
služby by město Chrudim chtělo požádat charitu. 

- viz prezentace 
 
Chráněné bydlení – Domov důchodců Černožice – J. Zeman 

- vybudování 18 lůžek chráněného bydlení  

- předpokládané náklady: 92 mil. Kč bez DPH 

- 2022 – tvorba projektové dokumentace  

- 2023 – stavební povolení  
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- 2024–2025 – fyzická realizace 

- viz prezentace 
  

Denní stacionář pro OZP – H. Luxová  

- výstavba denního stacionáře s kapacitou max 32 klientů, úpravy ploch v okolí stacionáře 

- předpokládané náklady: 120 mil. Kč 

- předpokládaná dotace EU: 84 mil. Kč 

- připravenost: v 10/2021 studie 

- předpokládaný harmonogram: 1/2023–12/2025  

- dotaz Maclová: Jak bude řešena demolice, je součástí rozpočtu (120 mil. Kč)? – Luxová: Výdaje na 
stacionář by měly zahrnovat nezbytné bourací a zemní práce propočtené pro objekt stacionáře, ne 
celého území, resp. areálu. 

- viz prezentace 
 
3) Výsledky hlasování PS7 o projektech v portfoliu nositele ITI – M. Kudynová 

- Kudynová: upozornění, že prioritizace projektů nebyla provedena dle žádných kritérií, jednalo se 
pouze o subjektivní prioritizaci ze strany členů/náhradníků PS7 a výstupy tedy nejsou nijak 
závazné. 

- viz prezentace  

- Maclová: Dotaz, proč vypadl projekt Harmonie III ze zásobníku nositele ITI? – Luxová: Projekt je 
finančně velice nákladný a dle konzultací s CRR nesplňuje některé parametry IROP2, a proto byl ze 
zásobníku ITI stažen. I nadále je však připravován, pouze nebude směřovat k dotační podpoře 
z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.  

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

- proběhla aktualizace návrhové části Strategie (viz dále) 

- zpracování návrhu koincidenčních matic (viz dále) 

- zpřesňování a zužování portfolia projektových záměrů v zásobníku nositele 
o → komunikace se všemi žadateli, zpřesňování popisných částí → samostatná aktualizace  
o → tvorba integrovaných řešení – podzim 2021 
o → výběr strategických projektů – do konce roku 2021 

- zpracovány další dílčí kapitoly  
o dokončení vázáno na finální verzi MPINRAP 

- Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. (po konzultacích s MŽP) 
o 4. 8. 2021 zveřejněno v Informačním systému SEA  

- alokace pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ (dotace EU) 
o aktivita „infrastruktura sociálních služeb“ – 133,5 mil. Kč 
o aktivita „sociální bydlení“ – 52,3 mil. Kč  
o → alokace ještě nejsou finální  
o → nositel vede jednání s ostatními aglomeracemi a metropolitními oblastmi, kt. spadají do 

kategorie „méně rozvinutých regionů“, o možné směně finančních prostředků v rámci 
jednotlivých aktivit 

o → jisté je, že v rámci naší aglomerace evidujeme téměř ve všech aktivitách větší poptávku, 
než jsou očekávané dotační prostředky 

- dotaz Procházková: Uvažuje nositel ITI o rozdělení alokace mezi více menších projektů, nebo se 
přiklání spíše k podpoře 1 velkého projektu? – Kudynová: Obecně logika nástroje ITI směřuje k 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs
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podporu velkých strategických projektů. Co se týče sociální oblasti, jsou de facto všechny projekty 
v zásobníku nositele ITI nosné – hlavní roli proto bude hrát hlavně připravenost, projekt musí mít 
jasné kontury. Klíčové pak bude, jak dobře se jednotlivým záměrům podaří naplnit kritéria výběru 
projektů, podle kterých bude pracovní skupina jednotlivé záměry hodnotit. Projekt musí zároveň 
zapadat do tzv. integrovaného řešení, jež bude tvořeno nejen projekty podpořenými z finančních 
prostředků ITI. V případě sociální oblasti bude hledání vazeb o něco komplikovanější než 
v ostatních oblastech, a to proto, že sociální oblast nebyla v programovém období 2014–2020 
prostřednictvím ITI řešena. I proto budou součástí integrovaných řešení také projekty zaměřené na 
deinstitucionalizaci financované prostřednictvím krajských regionálních akčních plánů (RAP). 

- dotaz Štefanča: Dle jakého klíče budou vybírány strategické projekty? – Kudynová: Pro výběr 
projektů budou stanovena kritéria, která však musí být v souladu se MPINRAP (na schválení 
metodického pokynu však stále čekáme). Je jisté, že jedním z kritérií bude určitě stav připravenosti 
projektu, to však určitě nebude jediné kritérium výběru. 
 

5) Přestavení návrhu koincidenční matice v sociální oblasti – M. Kudynová 

- viz prezentace  

- úkol pro členy PS7 
o do 15. 9. 2021 poslat na e-mail tematické koordinátorky své připomínky k návrhu 

koincidenčních matic (na úrovni Strategie, SC 3: Sociální oblast) a souvisejícího textového 
popisu vazeb mezi opatřeními, a to ve formě zaslaného připomínkovacího listu 

- dotaz Flégr: Máme v rámci matice uvažovat o konkrétních projektech, nebo k ní máme přistupovat 
spíše obecně? – Kudynová: Doporučení uvažovat o matici spíše obecně, nicméně pro konkrétní 
představu a určování síly vazeb lze určitě pracovat s příkladem nějakého konkrétního projektu. 
Toto hodnocení je velice subjektivní a primárním cílem je vytvoření matice, na které se shodne 
většina členů PS7.   
 

6) Integrovaný regionální operační program 2 (IROP 2) – M. Kudynová 

- dne 20. 8. 2021 zveřejněna nová verze PD IROP – k dispozici zde 
o spíše drobné úpravy, zpřesnění aktivit (např. „zásady pro výběr operací“ v aktivitě 

„infrastruktura sociálních služeb“ – zpřesnění souladu projektu se strategickými 
dokumenty, zacílení projektu, rozšíření okruhu žadatelů v aktivitě „sociální bydlení“)  

- → v 9/2021 předpoklad schválení operačního programu vládou → jednání projektových týmů pro 
jednotlivé aktivity → příprava výzev, specifických pravidel pro žadatele a příjemce (např. způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje) 

- 1. individuální výzvy: předpoklad 1. čtvrtletí 2022 

- informace ke kapacitám v domovech pro seniory:  
o EK by chtěla v ČR uplatnit limit 18 míst v domovech pro seniory → ČR s hranicí 

nesouhlasí, ještě jsou vedeny debaty 

- → opakovaná výzva, aby žadatelé své projektové záměry konzultovali 
o → nutné zpřesňování projektových záměrů před výběrem strategických projektů 
o → osobní jednání  
o → dotazy přes Konzultační servis IROP 

 
7) Národní plán obnovy (NPO) – M. Kudynová 

- možný zdroj pro financování projektů v oblasti vzdělávání 
o není součástí alokace ITI!  

- dokument ke stažení zde 

https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/nova-verze-pd-irop-2021-2027
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://www.planobnovycr.cz/o-planu
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- alokace cca 191 mld. Kč 

- předpoklad schválení Radou EU v 9/2021 
o → první výzvy spíše zač. r. 2022, do konce roku by mělo být zazávazkováno 70 % 

alokace  
o → výše dotace: ?  

- pilíř 3: Vzdělávání a trh práce 
o 41,801 mld. Kč 

- komponenty: 

- 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce 
o alokace: 22,993 mld. Kč bez DPH 
o Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb 

▪ nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny stávajících sociálních služeb 

 
8) Diskuze  

- Procházková: dotaz na alokaci v rámci NPO určenou pro sociální oblast, která je ve srovnání 
s prostředky pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace nesrovnatelně vyšší. – Kudynová: Ano, 
skutečně to tak je, bude se jednat o „rychlé“ peníze, které bude potřeba vyčerpat. NPO de facto 
představuje „konkurenci“ pro ITI ve smyslu předložení připravených projektů do těchto výzev.  
 

9) Závěr jednání 
 

Příští jednání: bude upřesněno 

Zapsaly: Marie Nevrklová, Michaela Kudynová 


