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Zápis z 7. jednání PS7 ITI: Sociální oblast 
Datum: 31. 1. 2022 

Čas: 9:00 – 10:00 

Téma: Integrované řešení v sociální oblasti Místo: Turistické informační 
centrum Pardubice/MS 
TEAMS   

Účastníci: Prezenční účast: Kudynová Michaela, Nevrklová Marie, Pochobradská Radka, Štefanča Branislav 
Online účast: Friedrichová Sirůčková Pavla, Hoffman Filip, Horák Martin, Janošková Lenka, Kotala Jiří, 
Králová Pavlína, Luxová Hana, Potůčková Pavlína, Procházková Jana, Šimůnek Marek, Zahálková Helena, 
Zeman Jiří 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, aktualizovaný návrh integrovaného řešení v sociální oblasti, připomínkovací list  

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

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

- programový dokument IROP schválen vládou dne 5. 11. 2021  
o před Vánocemi IROP zaslán do Bruselu k oficiálnímu vyjednávání – aktuální verze dostupná 

zde 
o první zpětná vazba se očekává v průběhu 2/2022 
o předpoklad schválení: 4–5/2022 → 1. individuální výzvy v polovině r. 2022, výzvy ITI ve 2. 

pol. roku 2022 

- v 12/2021 proběhl 0. Monitorovací výbor IROP 
o předmětem jednání zejména návrh kritérií hodnocení projektů IROP 
o → hojné připomínky k nim zaslány 18. 1. 2022 (včetně ITI) 
o → předpoklad schválení na 1. řádném MV IROP v 4–5/2022 

- alokace pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace  
o na základě absorpční kapacity území, jednání s ostatními ITI → navýšení alokace pro naši 

aglomeraci v sociální oblasti x pokles kurzu pro přepočet alokace z 26 Kč na 24,50 Kč  
o sociální bydlení – 0 Kč → důvodem změny v zásobníku projektů, 0 Kč absorpční kapacita  
o infrastruktura sociálních služeb –212 888 158 Kč (původně cca 133 mil. Kč)  
o → otázka podpořitelnosti pobytových služeb přes nástroj ITI?  

▪ Zeman: Pro Královéhradecký kraj je zásadní, aby v rámci nástroje ITI pobytové služby 
byly. Velké aglomerace jsou velmi specifické (ačkoliv ústavy jsou v případě 
Královéhradeckého kraje mimo aglomeraci) a zároveň je v případě těchto projektů 
velmi složitá projektová příprava atd. Prosba, aby aglomerace ITI lobbovaly za to, aby 
byly pobytové služby podpořitelné aspoň přes nástroj ITI (pokud by nebyly 
realizovatelné v individuálních výzvách).  –  Kudynová: Nositel bude usilovat o to, aby 
v ITI aktivita pobytových služeb zůstala. I pro nás je to velká komplikace (z pohledu 
vyjednávání alokace, přípravy integrovaných řešení apod.), s žadateli o projektech 
pobytových služeb dlouhodobě diskutujeme, zapadají nám do integrovaného řešení. 
Jejich nepodpořitelnost by byla velkou komplikací.  

▪ Zahálková: Vyjádření souhlasu s názorem pana Zemana, i pro Pardubický kraje je to 
zásadní problém.  

- aktuálně probíhá finalizace koncepční části Strategie 
o → předpoklad dokončení Strategie (vč. SEA) v 4–5/2022 

- Inspirační fórum SMO ČR 
o karty investičních příležitostí: https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum  

https://irop.mmr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/mmr-irop-2021-2027-ucinil-dalsi-krok-ke-schvaleni
https://www.smocr.cz/cs/inspiracni-forum
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o zatím 4 karty: veřejné osvětlení, vzdělávací infrastruktura v obci, veřejná prostranství, 
brownfieldy → uvedeny přehledy dotačních titulů, kde je možné prostředky čerpat 

o postupně bude aktualizováno  

- podrobnosti viz prezentace  
 

3) Úprava návrhové části strategie – Specifický cíl 3.3: podmínky pro zdraví – M. Kudynová 

- nutnost aktualizace návrhové části Strategie týkající se PS7  
o → opatření Podpora zdraví a sportu včetně pohybových aktivit nemá v příslušných kapitolách oporu v 

analytické části (kapitolách sociální oblast, zdravotnictví) 
o → odstranění tohoto opatření  
o → úprava návrhové části Strategie, koincidenční matice (vč. jejího popisu) 

- podrobnosti viz prezentace  
 

4) Návrh integrovaného řešení v sociální oblasti – M. Kudynová 

- Podpora nezávislého života znevýhodněných osob v Hradecko-pardubické aglomeraci 
o viz prezentace, zaslaný podklad  
o Zahálková: Návrh, aby došlo k úpravě části „doprovodné měkké projekty“ na „doprovodné 

měkké a investiční projekty“ (pokrývá např. projekty na nákupy vozidel).  Další návrhy úprav 
budou zaslány.  

o Zeman: Pošle připomínky. Formální připomínka týkající se seznamu projektů na konci 
integrovaného řešení, které by navrhoval lépe zorganizovat (např. podle témat, regionů apod.). 
V současném řazení logiku nevidí. V popisné části doporučení zobecnění některých částí, které 
zabíhají do příliš velkých detailů v pardubické části aglomeraci, ačkoliv podobné projekty jsou 
realizovány i v královéhradecké části aglomerace. Návrh úpravy názvu integrovaného řešení, 
odstranit termín „bydlení“ (i ve vazbě na fakt, že aktuálně žádné projekty sociálního bydlení 
nebudou ze zdrojů ITI realizovány). – Kudynová: Název bude upraven dle výše uvedeného 
návrhu. Textová část popisující integrované řešení bude dle zaslaných připomínek zobecněna. 
Seznam projektů byl řazen dle dostupných informací dle logiky jejich vazby na cílové skupiny. 
Některé z nich však pokrývají více cílových skupin, a proto může tabulka působit nepřehledně. 
Dalším návrhem je řazení projektů dle zdroje financování (IROP 2014–2020, ITI 2021+, NPO 
apod.). – Zeman: Zamyslí se nad logikou, komentář zašle v připomínkovacím řízení.  

- po jednání budou členům PS zaslány podklady k připomínkování s možností návrhu úprav 
o → termín: do středy 9. 2. 2022 do 12 hodin na e-mail tematické koodinátorky výhradně 

prostřednictvím připomínkovacího listu 

- podrobnosti viz prezentace  
 

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

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

- aktuálně téma „spí“ – důvodem nástup nové vlády a snaha všech ministrů se s tématem seznámit 
(vnímáno jako priorita) 

- stále řešeno téma DPH 
o neuznatelný výdaj 
o SMOČR toto dlouhodobě rozporuje – nezajímavost výzev pro žadatele z důvodu vysoké 

spoluúčasti 
o → žádost SMO ČR o jednání s MPO k tomuto tématu 

- viz prezentace  
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6) Vliv Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace (2014–2020) na životní prostředí – 
M. Kudynová 

- zpracování dokumentu Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
(za období 2021) vyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ze 
stanoviska MŽP k této koncepci   

- posuzování je vždy prováděno zpětně (aktuálně za rok 2021), bude zpracováno každoročně do r. 2024 

- dokument sleduje projekty schválené ŘV ITI a jejich možný dopad na ŽP 

- hlavní závěr:  
o Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemá 

nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví a není tedy 
nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. 
Potenciálně negativní vliv záboru ZPF při výstavbě cyklostezek je vyhodnocen v textu a není v kontextu 
realizace Strategie ITI považován za významný, neboť pozitivní vlivy jej významně převyšují (str. 12). 

- dokument dostupný na webu zde 

- viz prezentace  
 

7) Diskuze  
 

8) Závěr jednání 
 

Příští jednání: 14. 2. 2022 od 9 hodin (prostřednictvím MS TEAMS) 

Zapsaly: Marie Nevrklová, Michaela Kudynová 

http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2022-01-24/postmonitoring-hradec-pardubice_za-2021---fin.pdf

