
11. JEDNÁNÍ PS7 ITI
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE: 

SOCIÁLNÍ OBLAST

PARDUBICE
7. 12. 2022



PROGRAM JEDNÁNÍ

1) Přivítání, seznámení s programem

2) Změna složení PS7

3) Aktuální informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace

4) 6. výzva k předkládání projektových záměrů do programových rámců –

Infrastruktura sociálních služeb 

5) Diskuze 

6) Závěr jednání
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ZMĚNA SLOŽENÍ PS7
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• nový náhradník za Magistrát města Hradec Králové (sociální odbor)
• Mgr. Ivan Dubec

• vystoupení Oblastní charity Hradec Králové z PS7



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• personální změna u nositele ITI
• odchod Ing. Marie Nevrklová → Ing. Eva Holingerová

• koncepční část Strategie
• analytická + návrhová část
• 8. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ŘV A
• 22. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ZmP

→ 27. 9. 2022 předložení do výzvy MMR, aktuálně probíhá zapracování
zaslaných připomínek

• výzvy nositele k předkládání projektových záměrů do programových rámců
• vyhlášeny pro všechny aktivity IROP
• 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022 do 10:00 hodin
• 12/2022 – jednání PS, ŘV A
→ vyhodnocení projektových záměrů předložených do výzev nositele ITI
→ příprava programového rámce IROP pro všechny aktivity
→ v případě sestavení programového rámce na 100 % rezervované alokace pro
všechny aktivity a schválení v PS, ŘV A → předložení ke schválení ZmP v 1/2023



AKTUÁLNÍ INFORMACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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• bude-li schváleno v ZmP → předložení ke schválení do výzvy IROP na
programové rámce

• pokud bude celý proces probíhat dle aktuálního předpokládaného
harmonogramu, v 3/2023 bude moci nositel ITI prvním žadatelům vystavit
„Vyjádření ŘV A o souladu projektu se Strategií území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+/programovým rámcem“

• harmonogram výzev IROP
• infrastruktura sociálních služeb (MRR) – 23. 9. 2022
• infrastruktura sociálních služeb (ITI) – 24. 10. 2022
• ! POZOR: projekt lze podat do výzvy IROP (přes ISKP21+) až po schválení

Strategie, programového rámce IROP a vydání Vyjádření ŘV A, které je
povinnou přílohou žádosti



PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU

• zhodnocení souladu souboru přihlášených/dopracovaných projektových záměrů
s věcným zaměřením příslušné části Strategie území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+, alokací a indikátory vymezenými ve výzvě

• posouzení přihlášených/dopracovaných projektových záměrů podle hodnotících
kritérií (vyplnění kontrolních listů)

• přijetí usnesení k přihlášeným/dopracovaným projektovým záměrům
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6. VÝZVA NOSITELE – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 



6. VÝZVA – INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP SC 4.2: Podpora socioekonomického začlenění

marginalizovaných komunit, domácností
s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin
včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí
integrovaných opatření, včetně bydlení a
sociálních služeb

Specifický cíl Strategie 3.1 Sociální služby a infrastruktura
Opatření Strategie 3.1.1 Investice do infrastruktury a vybavení

sociálních služeb

Příjem projektových záměrů 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022
Min. a max. výše CZV projektu minimální výše nebyla stanovena

maximální výše CZV: 110 000 000 Kč
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

Území realizace Území vymezené ve Strategii území Hradecko-
pardubické aglomerace 2021+, přičemž rozhodující
není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Oprávnění žadatelé NNO, OSS, PO OSS, kraje, obce, dobrovolné svazky
obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji /
obcemi / dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace

Podporované aktivity infrastruktura sociálních služeb – služby poskytované
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů („zákon o sociálních
službách“)
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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

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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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

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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ZACÍLENÍ PODPORY A PODPOROVANÉ AKTIVITY

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



VAZBA NA STRATEGII 



VAZBA NA STRATEGII 

• Strategický cíl 3: Posilovat sociální stabilitu, soudržnost obyvatel a rozvíjet
podmínky pro jejich zdraví

• Specifický cíl 3.1: Sociální služby a infrastruktura
• Opatření 3.1.1: Investice do infrastruktury a vybavení sociálních služeb

• posílení a zajištění dostatečné kapacity a kvality potřebných sociálních služeb formou
investic v souladu s deinstitucionalizací sociální péče

• rozvoj kapacit zařízení sociální péče pro seniory v pobytové formě (domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem) a služeb umožňujících setrvání seniorů v jejich
přirozeném prostředí (zejména pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby)

• rozvoj služeb poskytovaných v přirozeném prostředí pro osoby se zdravotním postižením,
osoby s duševním onemocněním včetně věkové skupiny dětí (terénní a ambulantní
služby sociální péče, chráněné bydlení a další pobytové služby péče poskytované
komunitní formou, poradenství, služby sociální prevence)

• podpora sociálních služeb pro vybrané cílové skupiny – např. azylové domy, pobytové
služby sociální péče pro tzv. těžko umístitelné klienty (např. osoby s alkoholovou
demencí, bezdomovci s potřebou ošetřovatelské a zdravotní péče, cizinci s potřebou péče
apod.)

• podpora aktivit zajišťujících bezbariérovost služeb



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ
Podpora institucí a infrastruktury pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území aglomerace



KRITÉRIA HODNOCENÍ

• Strategický projekt je podán v předepsané formě
• V rámci kritéria bude ověřeno zda:

• a) je projektový záměr předložen na formuláři dostupném na webu ITI Hradecko-pardubické
aglomerace;

• b) je projektový záměr v limitech minimálních a maximálních způsobilých výdajů stanovených ve
výzvě nositele ITI;

• c) je projektový záměr v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě nositele ITI;
• d) projektový záměr nepřevyšuje výši alokace výzvy nositele ITI;
• e) souhlasí výše dotace s mírou podpory uvedenou ve výzvě nositele ITI;
• f) je předkladatel projektového záměru zařazen mezi oprávněné žadatele výzvy nositele ITI;
• g) jsou ve všech částech projektového záměru vyplněny všechny požadované informace;
• h) projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podpis statutárního zástupce

předkladatele, datum podpisu, správné číslo výzvy nositele ITI)

• Strategický projekt je součástí alespoň jednoho integrovaného řešení v rámci koncepční části
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+

• Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu



KRITÉRIA HODNOCENÍ

• Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy k předkládání
programových rámců

• Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Strategie území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+

• Strategický projekt je minimálně ve stupni připravenosti požadovaném výzvou nositele k
předkládání projektových záměrů do programových rámců nebo vyšším

• Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění Strategie území Hradecko-pardubické
aglomerace 2021+
• Žadatel v projektovém záměru uvedl výchozí a cílovou hodnotu u veškerých relevantních indikátorů

výzvy nositele ITI odpovídající aktivitám projektového záměru.



KRITÉRIA HODNOCENÍ

• Doklad o schválení strategického projektu kompetentním orgánem žadatele tvoří
přílohu strategického projektu. V případě, kdy je žadatelem:

– Obec, kraj, příspěvková organizace obce / kraje: dokladem je usnesení rady nebo zastupitelstva
– Církev / církevní organizace: dokladem je rozhodnutí zřizovatele nebo statutárního orgánu žadatele
– Obchodní korporace, nestátní nezisková organizace, univerzita, soukromá škola, svazek obcí a další

výše neuvedení: dokladem je rozhodnutí statutárního orgánu žadatele

• Čestné prohlášení o konzultaci projektového záměru na Centru pro regionální rozvoj
ČR tvoří přílohu strategického projektu (v případě projektu v IROP)

• Čestné prohlášení, že strategický projekt v průběhu procesu schvalování
programového rámce (tj. od předložení strategického projektu do výzvy nositele k
předkládání projektových záměrů do programových rámců po jejich schválení ze
strany příslušného ŘO) nebude ve fázi hodnocení nebo výběru projektu v
individuální výzvě ŘO



PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRACOVNÍ SKUPINOU 
Vrácení projektového záměru k dopracování

Pokud je jedna a více z odpovědí ŘV A Ne či Dopracování, je ŘV A oprávněn:

a) vrátit PZ předkladateli k dopracování a znovupředložení do PS;

b) rozhodnout o nezařazení PZ do seznamu strategických projektů v PR

• O vrácení PZ k dopracování je předkladatel informován Výzvou ŘV A, která je odeslána do 7 kalendářních dnů od

jednání, na němž bylo o vrácení PZ k dopracování rozhodnuto.

• Ve Výzvě ŘV A je uveden závazný termín, do kterého musí předkladatel dopracovaný PZ, včetně všech Výzvou ŘV A

požadovaných příloh, jedním ze stanovených způsobů předložit. Lhůta pro doložení dopracovaného PZ nesmí být

kratší než 10 kalendářních dnů od odeslání Výzvy ŘV A.

• V případě vrácení PZ předkladateli k dopracování bude předkladatel pozván k novému jednání PS, která zasedne

nejpozději 30 kalendářních dnů od rozhodnutí ŘV A a následně je PZ znovu předložen na nejbližší jednání ŘV A.

Předkladatel se může jednání PS zúčastnit.

• Pokud předkladatel nepředloží ve stanovené lhůtě dopracovaný PZ jedním ze stanovených způsobů, PZ není znovu

projednáván na PS. V takovém případě ŘV A posuzuje původně předložený PZ.

• PZ předložený na základě Výzvy ŘV A není možné po datu stanoveném ve Výzvě ŘV A dále doplňovat či jakkoli

upravovat.

• ŘV A dopracovaný PZ již nemůže vrátit k dalšímu dopracování a rozhodne tak na tomto jednání o tom, zda bude PZ

zařazen do seznamu strategických projektů v PR, či nikoliv.

• Po schválení PZ ze strany ŘV A je příslušný PR předložen ke schválení ZmP. Po jeho schválení nositel ITI tento PR

předkládá k posouzení příslušnému ŘO. Až po kladném stanovisku daného ŘO jsou finanční prostředky finálně

rezervovány a žadatel může předložit projektovou žádost do ISKP21+.



PREZENTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO 6. VÝZVY

• Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 (statutární město Pardubice): 
55 339 019,20 Kč

• Denní stacionář pro OZP (statutární město Hradec Králové): 93 500 000 Kč
• Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 

(Královéhradecký kraj): 69 063 158 Kč

• celkem: 217 902 177,20 Kč (dotace EU)

• alokace výzvy/Strategie na opatření 3.1.1: 217 902 177,20 Kč (dotace EU)

20



USNESENÍ

Usnesení PS7 11/1:
Pracovní skupina „Sociální oblast“ (PS7) na základě 6. výzvy k předkládání projektových
záměrů do programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednala
předložený projektový záměr „Centrum sociálních služeb Bělehradská 389“ a
posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS7 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Centrum sociálních služeb Bělehradská 389“ je v souladu se
Strategií.
Na základě výše uvedeného PS7 doporučuje projednání tohoto projektového záměru
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle
přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ

Usnesení PS7 11/2:
Pracovní skupina „Sociální oblast“ (PS7) na základě 6. výzvy k předkládání projektových
záměrů do programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednala
předložený projektový záměr „Denní stacionář pro OZP“ a posoudila jeho soulad se
Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS7 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Denní stacionář pro OZP“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS7 doporučuje projednání tohoto projektového záměru
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle
přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.



USNESENÍ

Usnesení PS7 11/3:
Pracovní skupina „Sociální oblast“ (PS7) na základě 6. výzvy k předkládání projektových
záměrů do programových rámců (Infrastruktura sociálních služeb) projednala
předložený projektový záměr „Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ
a MŠ Štefánikova“ a posoudila jeho soulad se Strategií.
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS7 došla
k následujícímu závěru:
Projektový záměr „Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova“ je v souladu se Strategií.
Na základě výše uvedeného PS7 doporučuje projednání tohoto projektového záměru
předloženého manažerem ITI v ŘV A, posouzení jeho souladu se Strategií dle
přiloženého Kontrolního listu a jeho zařazení do programového rámce IROP.
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554 301
Nová kapacita podpořených zařízení 

nepobytových sociálních služeb

554 401
Rekonstruovaná či 

modernizovaná kapacita 
podpořených zařízení 

nepobytových sociálních 
služeb 

(osoby)

554 611 
Počet uživatelů nových nebo 

modernizovaných zařízení 
sociální péče za rok 

(uživatelé/rok)

554 010 
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální 

práci 
(zázemí)

Centrum sociálních služeb 
Bělehradská 389

4 413 4 413 7

Denní stacionář pro OZP 32 32 1

Modernizace prostor pro 
sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a 
MŠ Štefánikova

100 100 1

CELKEM 132 4 413 4 545 9

hodnoty uvedené ve 
Strategii

105 250 320 9

PŘÍSPĚVEK PROJEKTŮ K PLNĚNÍ STRATEGIE
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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/

