
6. JEDNÁNÍ PS7 ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE: 

SOCIÁLNÍ OBLAST

PARDUBICE
20. 10. 2021



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem

2) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

3) Koincidenční matice – aktualizace 

4) Návrhy integrovaných řešení ve vzdělávání, kultuře – příklady 

5) Návrh integrovaného řešení v sociální oblasti  

6) Národní plán obnovy (NPO)

7) Diskuze 

8) Závěr jednání
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• dokončen Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních
akčních plánů v programovém období 2021 – 2027
• dokument schválen 4. 10. 2021

• bude zpracován etický kodex pro členy PS

• Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. (po konzultacích s 
MŽP)
• dne 13. 9. 2021 zaslána zpětná vazba nositeli ITI a závěr zjišťovacího řízení zveřejněn 

v Informačním systému SEA 
• „Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace“ je koncepcí naplňující dikci

ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a
proto bude předmětem procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.

• Tisková konference Kláry Dostálové k novému IROP 2021–2027 (21. září 2021)

• operační programy: 9/2021 schválen OPJAK, OPZ+, OPŽP, OPTP (finální verze), 
11/2021 IROP předložení na vládu

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP295K?lang=cs
https://www.youtube.com/watch?v=DQPCcv9ewUA&t=1s


AKTUALIZACE KOINCIDENČNÍ MATICE NA ÚROVNI STRATEGIE
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0 = slabá až žádná vazba mezi opatřeními 
x = silná vazba mezi opatřeními
xx = zásadní vazba mezi opatřeními

Doprava
ŽP a veřejná 
prostranství

Sociální 
oblast a 

zdravotnictví

Podnikání, 
VaVaI, 

digitalizace
Vzdělávání

CR, kultura, 
památky

SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 SC 6

Doprava SC 1 xx x x x x

ŽP a veřejná 
prostranství

SC 2 xx x x x x

Sociální oblast a 
zdravotnictví

SC 3 x x x x x

Podnikání, VaVaI, 
digitalizace

SC 4 x x x xx xx

Vzdělávání SC 5 x x x xx xx

CR, kultura, 
památky

SC 6 x x x xx xx



KOINCIDENČNÍ MATICE PRO SOCIÁLNÍ OBLAST – AKTUALIZACE 
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0 = slabá až žádná vazba mezi opatřeními 
x = silná vazba mezi opatřeními
xx = zásadní vazba mezi opatřeními

Sociální služby a infrastruktura Dostupnost bydlení Podmínky pro zdraví

Investice do 
instrastuktury a 

vybavení 
sociálních 

služeb

Stabilizace, 
zvyšování 

kvality a rozvoj 
lidských zdrojů 

v sociálních 
službách

Rozvoj 
průřezových a 

návazných 
aktivit v 

sociálních 
službách

Rozvoj 
dostupného 

bydlení v 
obcích dle 

potřeb 
jednotlivých 

cílových skupin

Podpora a 
rozvoj 

sociálních a 
dalších služeb 
navázaných na 
sociální bydlení

Investice do 
infrastruktury a 

vybavení 
vybraných 

zdravotních 
služeb

Stabilizace, 
zvyšování 

kvality a rozvoj 
lidských zdrojů 
ve zdravotnictví

Podpora 
provázanosti 
zdravotní a 

sociální péče

Podpora zdraví 
a sportu včetně 

pohybových 
aktivit

Opatření O 3.1.1 O 3.1.2 O 3.1.3 O 3.2.1 O 3.2.2 O 3.3.1 O 3.3.2 O 3.3.3 O 3.3.4

Sociální služby a infrastruktura

Investice do instrastuktury a 
vybavení sociálních služeb O 3.1.1 xx xx xx xx x x xx x

Stabilizace, zvyšování kvality a 
rozvoj lidských zdrojů v 

sociálních službách
O 3.1.2 xx xx xx xx xx xx xx 0

Rozvoj průřezových a 
návazných aktivit v sociálních 

službách
O 3.1.3 xx xx xx xx x x xx x

Dostupnost bydlení 

Rozvoj dostupného bydlení v 
obcích dle potřeb jednotlivých 

cílových skupin
O 3.2.1 xx xx xx xx 0 x xx x

Podpora a rozvoj sociálních a 
dalších služeb navázaných na 

sociální bydlení
O 3.2.2 xx xx xx xx x x xx x

Podmínky pro zdraví

Investice do infrastruktury a 
vybavení vybraných 
zdravotních služeb

O 3.3.1 x xx x 0 x xx xx 0

Stabilizace, zvyšování kvality a 
rozvoj lidských zdrojů ve 

zdravotnictví
O 3.3.2 x xx x x x xx xx 0

Podpora provázanosti 
zdravotní a sociální péče O 3.3.3 xx xx xx xx xx xx xx 0

Podpora zdraví a sportu včetně 
pohybových aktivit O 3.3.4 x 0 x x x 0 0 0



TEXTOVÁ ČÁST KE KOINCIDENČNÍ MATICI – BEZE ZMĚN
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SC 3 Sociální oblast 

Strategický cíl 3 zahrnuje širší škálu aktivit, konkrétně sociální služby, problematiku bydlení a podmínky pro

zdraví, mezi jejichž opatřeními lze identifikovat vazby různé intenzity. Nesporná je zejména provazba mezi

sociální oblastí a zdravotnictvím, jejichž návaznosti a spolupráci mají navrhovaná opatření dále posilovat.

Základním opěrným bodem je opatření směřující do investic do infrastruktury a vybavení sociálních služeb,

které má zásadní, popř. silné vazby na všechna navrhovaná opatření. Nejsilnější vazby lze identifikovat

v rámci specifického cíle 3.1 „Sociální služby a infrastruktura“, který zahrnuje také oblast lidských zdrojů a

návazných aktivit v sociálních službách. S investicemi do sociálních služeb souvisí také zajištění dostupnosti

bydlení (vč. sociálního), zdravotnických služeb, a to včetně podpory zdraví a sportu, které v širším kontextu

slouží mj. jako prevence sociálně patologických jevů. Na investice do infrastruktury navazuje také rozvoj

lidských zdrojů, a to jak v sociální, tak zdravotnické oblasti. Zásadní vazby se projevují také na úrovni

specifického cíle 3.2 „Dostupnost bydlení“, jenž zahrnuje jak investice do infrastruktury, tak sociální a další

služby navázané na sociální bydlení. Opatření 3.2.2 „Podpora a rozvoj sociálních a dalších služeb navázaných

na sociální bydlení“ má silnou souvislost také s oblastí zdravotnictví, a to zejména ve smyslu rozvoje lidských

zdrojů ve zdravotnictví a zvyšování jeho kvality a podpory včetně odpovídající provázanosti zdravotní a

sociální péče. Zásadní je pak také provázanost opatření 3.3.1 a 3.3.2 směřující k investicím do rozvoje

infrastruktury a lidských zdrojů v oblasti zdravotnictví.



NÁVRHY INTEGROVANÝCH ŘEŠENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ, KULTUŘE –

PŘÍKLADY 
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SŠ KHK č. 
aglomerace

ZŠ KHK č. 
aglomerace

SŠ PCE č. 
aglomerace

ZŠ PCE č. 
aglomerace

ZŠ PCE č. 
aglomerace

MŠ PCE č. 
aglomerace

MŠ KHK č. 
aglomerace

ZŠ KHK č. 
aglomerace

Centrální 
polytechnické 

dílny II

Soukromé 
firmy v 

aglomeraci

VO 
v aglomeraci

Řemeslná huť 
(Jaroměř)

SŠ KHK č. 
aglomerace

(RAP)

SŠ PK č. 
aglomerace

(RAP)



Zámek 
Pardubice 
(2. etapa)Archeodepozitář

pro VČM

Muzeum 
východních 

Čech –
revitalizace 

parku

Muzejní 
kampus v 

Hradci 
Králové

Zámeček 
Pardubice –
Larischova

vila

Areál Vrbenského 
a Gayerových

kasáren –
revitalizace 
veřejného 

prostranstvíŘemeslná huť 

Automatické 
mlýny – 2. 

etapa

Depozitáře 
MVČ Jaroměř 

– Josefov

Modernizace 
prostor pro 
veřejnost a 

ochrana fondu a 
dat SVK HK

Modernizace prostor 
pro veřejnost a 

ochrana fondu a dat 
SVK HK

Expozice v 
Muzeu války 

1866 na 
Chlumu

Úprava 
centrálního 
bojiště na 
Chlumu

Severní 
terasy a 
Žižkovy 

sady



NÁVRH INTEGROVANÉHO ŘEŠENÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI

?
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)
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• možný zdroj pro financování projektů v sociální oblasti
• není součástí alokace ITI!

• dokument ke stažení zde
• alokace cca 191 mld. Kč (179 mld. RRF, 12 mld. národní zdroje)

• dokument schválen Radou ministrů
financí a Radou EU 14. 9. 2021

→ první výzvy 11/2021
→ do konce roku 2022 by mělo být

zazávazkováno 70 % alokace
→ výše dotace: dle aktivity

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

https://www.planobnovycr.cz/o-planu


NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
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• komponenty:
• 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

• 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální práce
• alokace: 9 mld. Kč
• 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

• cílem reformy řešit výzvu spočívající v roztříštěné správě a financování
dlouhodobé péče a nízkém podílu komunitních a domácích služeb v Česku;
podstatou opatření je legislativní reforma, jejímž cílem bude integrace
zdravotní a sociální dlouhodobé péče, zajištění stabilního systému
odpovídajícího financování kvalitních dlouhodobých služeb, poskytování
pobídek pro komunitní a domácí péči, umožnění přístupu soukromých
poskytovatelů a zlepšení dohledu nad sociální péčí

• předpoklad prvních výzev: 11/2021 (cca 1/3 celkové alokace)
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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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mailto:Michaela.Kudynova@mmp.cz
http://www.iti.hradec.pardubice.eu/

