
9. JEDNÁNÍ PS7 ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE: 

SOCIÁLNÍ OBLAST

MS TEAMS
27. 7. 2022



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem

2) Změna složení PS7

3) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů

4) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

5) Diskuze 

6) Závěr jednání
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ZMĚNA SLOŽENÍ PS7

• nový řádný člen za statutární město Pardubice (ORS) – Ing. Jan Chvojka 



1) Královéhradecký kraj – Sociální rehabilitace Hradec Králové (ul. Prokopa
Holého)

2) Královéhradecký kraj – Modernizace prostor pro školskou poradenskou
činnost a sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova

3) CEDR Pardubice, o.p.s. – Zajištění zázemí pro sociální služby CEDR
Pardubice o.p.s.
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PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Aktuální zásobník nositele ITI v sociální oblasti: 
• Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 – 52,275 mil. Kč 
• Denní stacionář pro OZP – 170 mil. Kč
• Modernizace prostor pro školskou poradenskou činnost a sociální služby 

při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – 85 mil. Kč
• Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby 

objektu pro sociálně potřebné – 17 mil. Kč
• Sociální rehabilitace Hradec Králové (ul. Prokopa Holého) – 17 mil. Kč
• Zajištění zázemí pro sociální služby CEDR Pardubice o.p.s. – 27,2 mil. Kč
• Zařízení pro seniory – 42,5 mil. Kč

• CELKEM: 410,975 mil. Kč
• rezervace alokace: 212 888 158 Kč (dotace EU)
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DALŠÍ POSTUP

• diskuze PS7 o vhodnosti zařazení prezentovaných projektů do integrovaného řešení 

• → úprava integrovaného řešení ze strany tematické koordinátorky

• → zaslání aktualizace návrhu (v režimu změn) spolu s hlasováním PS7

• korespondenční hlasování PS7 ve dnech 1. – 3. 8. 2022

• schvalování aktualizace ŘV A, korespondenční hlasování ve dnech 8. – 10. 8. 
2022
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PŘÍPRAVA STRATEGIE 2021+

• koncepční část Strategie zpracována
• vč. návrhu koincidenčních matic
• vč. podoby integrovaných řešení

• probíhá proces získání stanoviska SEA – 8/2022
• → schválení v ŘV A – 9/2022
• → schválení v ZmP – zastupitelstvu nositele ITI – 9/2022

• 12. 9. 2022 seminář pro ZmP a ZMHK v Pardubicích
• → předložení Strategie do výzvy MMR

• zpřesňování a zužování portfolia projektových záměrů v zásobníku nositele ITI
• → komunikace se všemi žadateli, aktualizace projektových záměrů 
• → výběr strategických projektů, tvorba programových rámců – 9–11/2022
• → schválení programových rámců v PS a ŘV A – 12/2022
• → schválení programových rámců v ZmP – zastupitelstvu nositele ITI – 12/2022
• → předložení programových rámců do výzev ŘO – 12/2022
• → vyhlášení 1. aglomeračních výzev – 2/2023
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• dne 1. 7. 2022 programový dokument IROP schválen Evropskou komisí
• → 1. řádný Monitorovací výbor IROP (12. 7. 2022)

• schválení harmonogramu výzev pro rok 2022 (individuální; ITI – nerelevantní do 
schválení Strategie!)

• schválení hodnotících kritérií projektů (obecná kritéria přijatelnosti a formálních 
náležitostí, specifická kritéria přijatelnosti pro jednotlivé specifické cíle IROP)

• podklady dostupné zde 

• 9/2022 plánováno vyhlášení individuální výzvy na aktivitu infrastruktura 
sociálních služeb 

• příprava dalších seminářů IROP pro žadatele ve spolupráci Centry pro 
regionální rozvoj (CRR)
• seznámení s podporovanými aktivitami, podmínkami dané výzvy, postupy při 

podání a hodnocení projektové žádosti, Monitorovacím systémem 2021+ a s 
procesem zadávání a kontroly veřejných zakázek

• informace o seminářích IROP a seminářích CRR

https://irop.mmr.cz/getmedia/27fb166e-6d31-48f3-bdbb-c00d4a2eddd2/PD-IROP-2021-2027_20220622.pdf.aspx
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/schvaleni-hodnoticich-kriterii-a-systemu-hodnoceni
https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci
https://www.crr.cz/kalendar
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

• na jaro 2023 plánována série seminářů CRR zaměřených na oblast veřejných 
zakázek 
• bude v každém krajském městě
• zaměření na aktuální postřehy z kontrolní praxe 

• nadále možné využívat Konzultační servis IROP

• pro osobní konzultace není možné využít pobočky CRR v Pardubicích a 
Hradci Králové

• pro osobní/online konzultaci lze oslovit pobočku CRR Vysočina
• Mgr. Ilona Turinská – specialistka pro specifický cíl sociální služby
• kontakty zde

https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-kraj-vysocina/


10

AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. 
Zákon o sociálních službách 

Pobytová Ambulantní Terénní 

centra denních služeb X

denní stacionáře X

týdenní stacionáře z IROP nelze

domovy pro osoby se zdravotním postižením z IROP nelze

domovy pro seniory z IROP nelze

domovy se zvláštním režimem z IROP nelze

chráněné bydlení z IROP nelze

tlumočnické služby X X

azylové domy X

domy na půl cesty X

krizová pomoc X X X

nízkoprahová denní centra X X
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Zákon o sociálních službách 

Pobytová Ambulantní Terénní 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež X X

noclehárny X

terapeutické komunity X

sociálně terapeutické dílny X

sociální rehabilitace X X X

raná péče X X

intervenční centra X X X

služby následné péče X X

podpora samostatného bydlení X

pečovatelská služba X X

osobní asistence X
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Zákon o sociálních službách 

Pobytová Ambulantní Terénní 

odlehčovací služby z IROP nelze

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

X

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi X X

kontaktní centra X X

terénní programy X

tísňová péče X

průvodcovské a předčitatelské služby X X

odborné sociální poradenství X X
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

Národní plán obnovy (NPO)
• 5/2022 vyhlášena výzva Rozvoj a modernizace materiálně technické základny 

sociálních služeb
• podporován 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

• informace dostupné zde

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_003-rozvoj-a-modernizace-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb
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DISKUZE



PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ PS7

KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ 
1. – 3. 8. 2022

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/

