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Zápis z 11. jednání PS7 ITI: Sociální oblast 
Datum: 7. 12. 2022 

Čas: 9:00 – 10:30 

Téma: Výzva č. 6 k předkládání projektových záměrů do 
programových rámců 

Místo: Pardubice (Pernštýnské 
náměstí 1, Historický sál) 

Účastníci: Bartošová Iva, Flégr Ondřej, Hoffman Filip, Hubálková Marie, Chvojka Jan, Janošková Lenka, Konečná 
Leona, Kudynová Michaela, Luxová Hana, Potůčková Pavlína, Procházková Jana, Součková Ivona, Šecová 
Renáta, Tetrao Michaela, Zeman Jiří  

Host: Chmel Petr 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, kontrolní listy předložených projektových záměrů   

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová 
 

2) Změna složení PS7 – M. Kudynová  

- nový náhradník za Magistrát města Hradec Králové (sociální odbor) 
o Mgr. Ivan Dubec  

- vystoupení Oblastní charity Hradec Králové z PS7 

- viz prezentace  
 

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

- personální změna u nositele ITI  
o odchod Ing. Marie Nevrklová → Ing. Eva Holingerová  

- koncepční část Strategie 
o analytická + návrhová část  
o 8. 9. 2022 schválení koncepční části Strategie v ŘV A  
o 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 
o vyhlášeny pro všechny aktivity IROP 
o 24. 10. 2022 – 21. 11. 2022 do 10:00 hodin 
o 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 
o bude-li schváleno v ZmP → předložení ke schválení do výzvy IROP na programové rámce 
o 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 
o infrastruktura sociálních služeb (MRR) – 23. 9. 2022   
o infrastruktura sociálních služeb (ITI) – 24. 10. 2022   
o ! 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 

- viz prezentace  
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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 
 

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

- parametry výzvy viz prezentace  

- vazba na Strategii:  
o Strategický cíl 3: Posilovat sociální stabilitu, soudržnost obyvatel a rozvíjet podmínky pro jejich zdraví 
o Specifický cíl 3.1: Sociální služby a infrastruktura 
o 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 – viz prezentace  

- kritéria hodnocení – viz prezentace 

- postup vrácení projektového záměru k dopracování – viz prezentace  

- prezentace projektových záměrů předložených do 6. výzvy 
o celkem: 217 902 177,20 Kč (dotace EU) 
o alokace výzvy/Strategie na opatření 3.1.1: 217 902 177,20 Kč (dotace EU) 
o Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 – J. Procházková 

▪ žadatelem statutární město Pardubice 

▪ cílem projektu vytvoření prostor a rekonstrukce stávajících prostor pro organizace 
poskytující registrované sociální služby osobám se smyslovým postižením v jedné 
budově  

▪ harmonogram realizace: 1/2024–12/2025   

▪ celkové náklady: 68 mil. Kč 

▪ dotace EU: 55,3 mil. Kč 

▪ dotaz Zeman: Poskytovatelé, kteří se do objektu přestěhují v současné době 
působí někde jinde? – Procházková: Ano. – Zeman: A prostory, kde sídlí stávající 
poskytovatelé, budou rekonstruovány? – Procházková: Ano. 
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▪ Flégr: Všechny poskytované služby, které budou v centru SMYSL sídlit a byly 
v rámci prezentace zmíněny, nepatří mezi registrované sociální služby. – 
Procházková: Ano, je to pravda, tyto služby budou z projektu vyčleněny. 

▪ Flégr: Předpoklad dokončení projektu je v roce 2025. Podmínkou přijatelnosti 
projektu je mj. doložení pověření k výkonu sociální služby, přičemž střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb má Pardubický kraj zpracovaný do roku 2024. – 
Zeman: Vzhledem k tomu, že žadatelem je město, není pověření potřeba. – Flégr: 
Pro jistotu na tuto skutečnost upozorňuje, kdyby bylo potřeba toto doložit 
k žádosti, bude potřeba reagovat v dostatečném předstihu. – Zeman: K žádosti by 
toto nemělo být vyžadováno. – Kudynová: Všechny přílohy žádosti budou řešeny 
primárně zpracovatelem žádosti o dotaci, a to v součinnosti s kolegy ze sociálního 
odboru, aby bylo vše nezbytné doloženo v požadované formě a termínech.  

▪ Flégr: Udržitelnost projektu je 5 let, takže je potřeba prověřit, zda nebude nutné 
doložit k žádosti i potvrzení kraje o podpoře dané služby na 5 let. – Kudynová: 
V tomto směru je nutné komunikovat s Centrem pro regionální rozvoj ČR. – 
Součková: Město Hradec Králové kvůli svému projektu již oslovilo 
Královéhradecký kraj, aby mělo příslib podpory služby. Tento příslib se prodlužuje 
po dvou letech. 

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
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.  

SCHVÁLENO KONSENZEM  
 

o Denní stacionář pro OZP – H. Luxová  

▪ žadatelem statutární město Hradec Králové  

▪ cílem projektu je vybudování denního stacionáře (4 oddělení po 8 klientech) pro 
osoby se zdravotním postižením s předpokladem navazující sociální služby pro 
žáky vycházející ze speciálních skol; součástí projektu jsou také např. úpravy 
veřejného prostranství 

▪ harmonogram realizace: 1/2021–12/2027   

▪ celkové náklady: 201 mil. Kč 

▪ dotace EU: 93,5 mil. Kč 

▪ dotaz Flégr: Co je myšleno tím, že se jedná o pobytovou službu? – Luxová: Objekt 
bude nabízet pobytovou službu přes den, nikoliv ubytování. 

▪ dotaz Flégr: V prezentaci zaznělo, že město bude prostory pronajímat? –
Součková: Ano, město bude prostory pronajímat zapsanému ústavu, a to 
Sociálním službám města Hradec Králové. 

▪ dotaz Zeman: Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace zatím ještě 
není zadána? – Součková: Rada města 6. 12. 2022 schválila zadání veřejné zakázky 
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na zpracování PD, které musí schválit prosincové Zastupitelstvo. 

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 
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.  

SCHVÁLENO KONSENZEM  
 

o Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova  
▪ žadatelem Královéhradecký kraj  

▪ cílem projektu je nástavba 2. NP a jeho vybavení, které bude částečně sloužit pro 
sociálně aktivizační službu (SAS) 

▪ harmonogram realizace: 9/2022–12/2025   

▪ celkové náklady: 85 mil. Kč 

▪ dotace EU: 69 mil. Kč 

▪ podrobnosti viz prezentace žadatele 

▪ dotaz Kudynová: Co bude součástí prostor 2. NP spolu se SAS? Co bude 
umístěno ve 3. NP? Doplnění, že projektový záměr byl s Centrem pro regionální 
rozvoj ČR konzultován velmi komplexně, a to včetně upozornění ze strany CRR 
na nutnost důkladné oddělení jednotlivých částí projektu (z hlediska způsobilosti 
výdajů). – Chmel: Zbývající část 2. NP bude určena pro tlumočnické služby, 3. NP 
chce kraj podat do výzvy na zájmové a neformální vzdělávání. 

▪ Flégr: Bude SAS zaměřena na poskytování služby také pro rodiny, kde budou mít 
komunikační problémy rodiče, nikoliv děti? – Chmel: Pracuje se s celými rodinami, 
potvrzení od J. Zemana.  

▪ Součková: Dotaz na indikátor 554 611: Počet uživatelů nových nebo 
modernizovaných zařízení sociální péče za rok, kde je uvedena cílová hodnota 
100. Jak byla stanovena? – Chmel: Dle konzultace s Centrem bylo postupováno 
v souladu s kapacitou zařízení (indikátor 554 301), a to dle počtu smluv, které 
budou uzavřeny s konkrétními klienty (informace k cílové hodnotě poskytla přímo 
škola). – Zeman: Charakter poskytovaných služeb je v tomto případě jiný než u 
stacionáře, proto je kapacita vyšší. 

▪ dotaz Luxová: V prezentaci bylo uvedeno, že pozemek je ve vlastnictví žadatele, 
budova také? – Chmel: Ano, oboje je majetkem žadatele, tedy Královéhradeckého 
kraje. 

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:  
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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.  

SCHVÁLENO KONSENZEM  
 

- příspěvek projektů k plnění Strategie – viz prezentace  
 

5) Diskuze  

- dotaz Flégr: Projednávané projekty budou 14. 12. 2022 schvalovány na ŘV A? – Kudynová: Ano. 
Všechny záměry budou na základě výstupů z jednání této pracovní skupiny posuzovány a ŘV A k nim 
vydá finální stanovisko, zda budou, či nebudou zařazeny do programového rámce a bude pro ně 
rezervována požadovaná alokace.  

- dotaz Procházková: Pokud v březnu žadatel předloží plnou projektovou žádost, kdy lze očekávat její 
vyhodnocení? – Kudynová: Toto bude záležet na vytíženosti kolegů z Centra pro regionální rozvoj ČR 
a počtu projektů, které budou mít v daný moment k hodnocení.  V Obecných pravidlech pro žadatele a 
příjemce jsou nastavené konkrétní termíny, do kdy mají hodnocení provést. 

 
6) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsali: Filip Hoffman, Michaela Kudynová 


