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Zápis z 9. jednání PS7 ITI: Sociální oblast 
Datum: 27. 7. 2022 

Čas: 9:00 – 10:45 

Téma: Integrované řešení v sociální oblasti Místo: MS TEAMS   

Účastníci: Účastníci: Bartošová Iva, Flégr Ondřej, Harišová Petra, Hoffman Filip, Horák Martin, Chvojka Jan, Jirka 
Milan, Konečná Leona, Kudynová Michaela, Luxová Hana, Pochobradská Radka, Potůčková Pavlína, 
Procházková Jana, Tetrao Michaela, Zeman Jiří, Žíla Jan  

Hosté: Berdychová Martina, Fišerová Jana, Zanina Milan 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace potenciálních žadatelů (J. Zeman, J. Fišerová, M. Zanina), specifická 
kritéria přijatelnosti IROP (aktivita infrastruktura sociálních služeb), monitorovací indikátory pro aktivitu 
infrastruktura sociálních služeb, aktualizace integrovaného řešení v sociální oblasti  

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Změna složení PS7 – M. Kudynová 

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

- viz prezentace  
 

3) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů  
Sociální rehabilitace Hradec Králové (ul. Prokopa Holého) – J. Zeman  

- žadatel: Královéhradecký kraj 

- předpokládané náklady: 20 mil. Kč, dotace EU: 17 mil. Kč 

- stav připravenosti: pravomocné stavební povolení, DPS v 9/2022 

- předpokládaná realizace: 3/2023–3/2025 

- popis: pobytová sociální rehabilitace pro 6 osob, aktuálně řešen budoucí provozovatel služby; 
cílová skupina: osoby s mentálním postižením, případně s kombinovaným postižením – pomoc pro 
zajištění pokud možno nezávislého života 

- dotaz Kudynová: Jaká je poptávka po tomto typu služby? Dotaz se váže na provozní stránku 
organizace, kde jsou dle informací od žadatele uvažovány dvě varianty – buď pouze pobytová 
služba pro 6 osob, nebo část objektu využívána pro krátkodobější pobyty. – Zeman: Poptávka je ze 
dvou oblastí: 1) lidé opouštějící ústavní výchovu (mentálně postižení z dětských domovů) – v řádu 
jednotlivců; dále uživatelé, kteří jsou v pobytových službách a rádi bychom jim umožnili přechod 
do Hradce Králové, kde není dostatek míst; 2) dospívající, kteří žijí v rodině a buď by byli přijati na 
dobu např. 1 roku, případně by se nastavil dlouhodobější proces osamostatňování. Provozní model 
není zcela odladěný, ale nepůjde o velkou kapacitu – předpokládáme, že např. 3 uživatelé zde 
budou na dlouhodobý pobyt, 3–6 osob krátkodobější. Toto nastavení je aktuálně řešeno.  
- Kudynová: Dotaz položen z důvodu stanovení odhadu hodnot monitorovacích indikátorů. 
Nositel ITI aktuálně jedná s ŘO IROP o nastavení požadovaných hodnot indikátorů, které budeme 
muset za Strategii naplnit, proto potřebujeme znát hodnoty od vás, žadatelů, za jednotlivé projekty. 
Informace k indikátorům (názvy, popisy, měrné jednotky) byly žadatelům zaslány, budou ještě 
součástí příloh zápisu. Podrobnější informace budou uvedeny v metodických listech indikátorů 
zveřejněných spolu s výzvou.  
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Modernizace prostor pro školskou poradenskou činnost a sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a 
MŠ Štefánikova – J. Fišerová 

- žadatel: Královéhradecký kraj 

- předpokládané náklady: 100 mil. Kč, dotace EU: 85 mil. Kč; předpoklad žadatele, že všechny výdaje 
jsou způsobilé 

- stav připravenosti: vydáno stavební povolení 

- předpokládaná realizace: 2023–2025 

- popis: výstupem projektu je nástavba 2 podlaží (2. NP je mimo projekt, až 3. NP je předmětem 
projektu pro sociální službu); určeno pro osoby se smyslovým postižením (se sluchovým, zrakovým 
postižením, vč. kombinovaných vad); centrum tlumočnických služeb, sociálně akviziční služba – 
v současnosti není poskytována z důvodu chybějících prostor, zaměření na rodiny s osobou se 
smyslovým postižením 

- podpora několika desítek klientů 

- dotaz Procházková: S kolika poskytovali sociálních služeb počítáte? – Fišerová: Počítáme pouze 
s naší příspěvkovou organizací, která je provozovatelem této služby. 

- Kudynová: Opětovné upozornění na nutnost konzultace s CRR min. co se týče uznatelnosti 
nákladů, problém může být např. u střechy budovy, neboť všechna patra budovy nebudou 
způsobilou součástí projektu pro sociální oblast apod., včetně vazby na předchozí konzultaci s CRR 
(pochybnost o uznatelnosti některých částí), a to po vyhlášení výzvy na infrastrukturu sociální 
služeb, která bude v 9/2022. Poté budou moci kolegyně z CRR poskytnout závaznou zpětnou 
vazbu a informace.   

 
Zajištění zázemí pro sociální služby CEDR Pardubice o.p.s. – M. Zanina  

- žadatel: CEDR Pardubice o.p.s. 

- předpokládané náklady: 32 mil. Kč; 30 mil. Kč nákup nemovitosti, 2 mil. Kč vnitřní vybavení; 
dotace EU: 27,2 mil. Kč 

- stav připravenosti: příprava smlouvy o smlouvě budoucí kupní na objekt pro umístění stávajících 
služeb  

- předpokládaná realizace: 2023 – jde zejména o samotný nákup nemovitosti, ideálně hned poté 
zahájení činnosti v nových prostorech 

- popis: zajištění prostor pro poskytování sociálních služeb (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační 
služba); v současnosti CEDR sídlí v nevyhovujícím objektu v pronájmu od města Pardubice, 
potřeba dalšího rozvoje a kvalitnějších prostor pro klienty i zaměstnance 

- předpoklad služby pro 200 klientů 

- dotaz Kudynová: Kdy předpokládáte uzavření kupní smlouvy na tento objekt? – Zanina: Kupní 
smlouva by měla být uzavřena až po rozhodnutí o poskytnutí dotace. – Kudynová: V této chvíli 
nelze říci, zda bude toto v návaznosti na parametry výzvy IROP dostatečné, protože je aktuálně 
neznáme. U jiných aktivit, např. školství, byla podmínka taková, že žadatel musí být buď majitelem 
objektu, případně musí mít dlouhodobý pronájem a současně majitel objektu musí spadat mezi 
oprávněné žadatele. Stejně tak je nezbytné s CRR potvrdit, zda lze v rámci dotace nárokovat 
veškeré náklady na koupi objektu. Toto je určitě nezbytné konzultovat (stejně jako celý projekt) 
s CRR, ať nenastane problém.  

- dotaz Kudynová: V prezentaci je uvedeno zajištění finančních prostředků na kofinancování 
projektu. Má žadatel zajištěné také prostředky na koupi objektu? Upozornění, že dotace je 
proplácena ex-post na základě žádostí o platbu. – Zanina: Vstoupili jsme do jednání s bankou, 
v této chvíli nemáme potvrzené předfinancování a kofinancování. 
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4) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 
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. – 29,75 mil. Kč 

- Zařízení pro seniory – 42,5 mil. Kč 
o CELKEM: 413,525 mil. Kč 
o rezervace alokace: 212 888 158 Kč (dotace EU) 

- Kudynová: Upozornění na vyšší absorpční kapacitu v území, než je výše rezervované alokace. 
Zásobník se bude dále vyvíjet, a to až do vyhlášení výzvy nositele ITI k předkládání projektových 
záměrů do programových rámců (během podzimu), kdy mohou některé projekty vypadnout 
(nesplní podmínky IROP/nositele ITI). Kritéria výběru projektů do programových rámců bude 
schvalovat ŘV A v září 2022, první představení na ŘV A dne 22.6.2022. Další upřesnění budou 
uvedena ve výzvě (např. minimální stav připravenosti, maximální dotační podpora – např. pro 
individuální výzvy uvažována maximální dotace 60 mil. Kč apod.).  

- další postup:  
o diskuze PS7 o vhodnosti zařazení prezentovaných projektů do integrovaného řešení  

▪ Kudynová: Návrh na ponechání popisu integrovaného řešení beze změn (text 
zaslán před jednáním, představen na jednání členům PS7) a pouze doplnění tří 
nově představených projektů do seznamu projektů zahrnutých v integrovaném 
řešení.  

▪ Procházková: Připomínka k projektu CEDRu, který nebyl představen v rámci 
komunitního plánování. – Kudynová: Poděkování za připomínku, připomenutí, že 
dle programového dokumentu IROP musí být každý projekt v souladu se 
Strategickým plánem sociálního začleňování/Plánem sociálního začleňování nebo 
s komunitním plánem nebo s Krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb. Doporučení všem členům PS7/žadatelům, aby si prostudovali alespoň 
schválený programový dokument IROP (viz dále), který doznal změn. – 
Zahálková: Upřesnění, že v případě projektu CEDRu nejde o rozšiřování služby, 
pouze o novou budovu – tyto služby jsou v krajských plánech zařazeny a tato 
služba je potřebná. Bude tedy dobré záměr projednat také na platformě 
komunitního plánování. – Procházková: Souhlas s potřebností projektu, projekt by 
bylo vhodné v rámci komunitního plánování projednat. V této věci se spojí 
s panem Zaninou. – Potůčková: Pan Zanina v minulosti na komunitním plánování 
zmínil, že by chtěl řešit koupi nové budovy. Předpoklad, že došlo pouze 
k časovému nesouladu a na dalším jednání v září tuto informaci předá.  

o → úprava integrovaného řešení ze strany tematické koordinátorky 

▪ Kudynová: Poděkování za zaslané návrhy na úpravy integrovaného řešení před 
jednáním PS7 (zejména názvy projektů). Prosba, aby všichni členové PS podklady 
prostudovali a případné pozměňující návrhy (názvy projektů, zdroje financování, 
stav) zaslali do pátku 29., kdy bude možné připomínkovat podklady z jednání PS.  

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



 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 

 
 

4/5 

o korespondenční hlasování PS7 ve dnech 1. – 3. 8. 2022 
o schvalování aktualizace ŘV A, korespondenční hlasování ve dnech 8. – 10. 8. 2022 

- příprava Strategie 2021+:  
o koncepční část Strategie zpracována 

▪ vč. návrhu koincidenčních matic 

▪ vč. podoby integrovaných řešení 
o 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 
o 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 

- informace k IROP:  
o dne 1. 7. 2022 programový dokument IROP schválen Evropskou komisí 
o → 1. řádný Monitorovací výbor IROP (12. 7. 2022) 

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

• Kudynová: Upozornění na nemožnost podat zároveň žádost do 
individuální výzvy i do programového rámce ITI. Prosba, aby v případě, 
že žadatel plánuje předložit projekt do individuální výzvy, informoval 
nositele ITI. Zdroj financování je nezbytné vyjasnit do vyhlášení výzvy 
nositele ITI k předkládání projektových záměrů do programových rámců 

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

▪ podklady dostupné zde  
o 9/2022 plánováno vyhlášení individuální výzvy na aktivitu infrastruktura sociálních služeb  
o příprava dalších seminářů IROP pro žadatele ve spolupráci s 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 

- na jaro 2023 plánována série seminářů CRR zaměřených na oblast veřejných zakázek  
o bude v každém krajském městě 
o 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 
o Mgr. Ilona Turinská – specialistka pro specifický cíl sociální služby 
o kontakty zde  

- přehled sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. podpořitelných z IROP 

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
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/
https://www.crr.cz/kontakty/kontakty-sekce-irop/uo-irop-kraj-vysocina/
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- další dotační zdroje:  
Národní plán obnovy (NPO) 
o 5/2022 vyhlášena výzva Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb 
o 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 

o informace dostupné zde 

- viz prezentace  
 

5) Diskuze  
 

6) Závěr jednání 
 

Příští jednání: 1. – 3. 8. 2022 (korespondenční hlasování)  

Zapsali: Filip Hoffman, Michaela Kudynová 

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

