Záznam z jednání pracovní skupiny Sociální oblast při RSK KHK
Datum a místo konání:
29. března 2017, od 10:00 hod., zasedací místnost P1.906 (Albrechta z Valdštejna), Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.
Přítomni: celkem 12 členů PS + sekretariát RSK (viz příloha – prezenční listina)
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvodní slovo zástupce KHK – Ing. Vladimír Derner
Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje
Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro sociální oblast
Monitoring dotací na území kraje, bariéry čerpání
Sociální oblast v integrovaných nástrojích MAS
Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání v kraji
Mapování Agentury pro sociální začleňování
Podněty z regionu na poskytovatele dotací
Další, diskuze a závěr

1. Úvodní slovo
Úvodní slovo přednesl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, zástupce za sociální oblast,
Ing. Vladimír Derner a zahájil tak jednání Pracovní skupiny Sociální oblast (dále PS). Poukázal na postavení
Královéhradeckého kraje v poskytování finančních prostředků do sociální oblasti a zároveň upozornil na
rostoucí problém s poskytováním sociálních služeb pro cílovou skupinu – senioři (nedostatečné či chybějící
kapacity).
2. Aktuální informace RSK v sociální oblasti, Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání v kraji
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka CIRI a zástupce RSK KHK přivítala všechny přítomné účastníky,
představila program jednání a jeho přednášející, a zdůvodnila cíle a význam jednání PS. Dále stručně shrnula
všechny aktivity, které se udály od minulého jednání PS, včetně aktivit RSK s akcentem na sociální oblast.
Zároveň vyzdvihla význam podnětů z jednání PS, které jsou dále projednány na úrovni RSK a následně jsou
po schválení RSK posílány na příslušná ministerstva ČR. Představila současné aktivity v oblasti koncepčního
plánování na úrovni ČR a kraje ve vazbě na sociální oblast.
Podrobněji informovala přítomné o procesu tvorby Programu rozvoje kraje 2017–2020 (význam, příprava,
připomínkování, schvalování) a vyzvala přítomné členy PS, jakožto odborníky v sociální oblasti,
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k předkládání podnětů a připomínek k tomuto dokumentu z důvodu sesbírání nových impulsů ohledně
podoby nového strategického dokumentu formou korespondenčního připomínkování.
Dalším tématem, kterému se ve svém výstupu paní Kučerová věnovala, byla podpora tzv. chytrých řešení.
Stručně představila koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj a uvedla, jaká témata jsou vydefinována
v rámci tohoto konceptu ve vazbě na sociální oblast. Představila závěry z konference Příležitosti pro obce
a města – Chytrý region, kterou pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací (dále jen CIRI) v roce 2016. Na
závěr konference bylo apelováno na zástupce obcí, aby za pomoci CIRI byl vytvářen zásobník chytrých řešení
formou sběru projektových záměrů.
Paní Kučerová předala slovo panu mgr. Horákovi, zástupci ÚP ČR Hradec Králové, který stručně pohovořil
o smluvně uzavřeném partnerství, bez právní subjektivity, které se stává platformou pro vytvoření
spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem
ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje, o tzv. „Paktu zaměstnanosti
Královéhradeckého kraje“. V rámci Paktu jsou realizovány v současnosti 2 projekty: Zaměstnaný absolvent
(spolupráce firem a absolventů středních škol, odborné praxe studentů realizované bezprostředně po
absolutoriu) a Predikce trhu práce – KOMPAS (předvídání potřeb trhu práce).
Paní Kučerová představila také Regionální centrum podpory sociálního podnikání, které v současnosti
připravuje Katalog sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji a dne
19. 4. 2017 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové pořádá ve spolupráci s Královéhradeckým krajem
Veletrh sociálního podnikání, kam jsou všichni členové PS sociální oblast zváni.
3. Absorpční kapacita, dotační zdroje, monitoring čerpání, bariéry
Ing. Ladislav Mlejnek, zástupce CIRI a sekretariátu RSK KHK popsal výsledky stavu čerpání finančních
prostředků z evropských fondů v programovém období 2007–2013, prezentoval porovnání úspěšnosti
čerpání Královéhradeckého kraje s ostatními regiony, zmínil čerpání v Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod (ROP), Integrovaném operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Dále informoval o výsledcích mapování absorpční kapacity v KHK, tvorbě aktualizované
verze RAP KHK a vyhodnocení plnění RAP KHK v roce 2016. Absorpční kapacita regionu v sociální oblasti dle
finančního plánu RAP KHK je cca 7,5 mld. Kč (nejvíce Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb – 2,5
mld. Kč a Rozvoj a podpora sociálních služeb – 2,4 mld. Kč).
Ing. Mlejnek představil možnosti čerpání financí z fondů EU, národních a krajských dotačních titulů, kde se
pozastavil u vyhodnocení čerpání krajských dotací v období 2014–2016. Podrobně prezentoval aktuální stav
čerpání evropských dotací v současném programovém období, kde se zaměřil na konkrétní vybrané výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). U
konkrétních výzev členům PS sdělil alokace jednotlivých výzev, stav jejich čerpání, konkrétní podané
a schválené projekty, řešil bariéry podání žádostí a sdělil aktuální informace k výzvám na rok 2017:
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IROP
 zrušené výzvy na rok 2017 (Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center, Rozvoj
sociálního podnikání) z důvodu přesunu jejich alokace do výzev 2015 a 2016, kde se
předpokládá velký převis kvalitních projektů.
 plánované výzvy na 04/2017 – Sociální bydlení II. (SVL) a Polyfunkční komunitní centra.
 schválené projekty: Nízkoprahový klub Novopacko (dotace EU 14,9 mil. Kč, 29. výzva Rozvoj
sociálních služeb), Komunitní centrum Nová Paka (dotace EU 15,7 mil. Kč, 38. výzva
Infrastruktura komunitních center), Sociální podnik – OK AQUALIGNUM (dotace EU 4,1 mil.
Kč) a Vznik nového sociálního podniku – zřízení prodejny masa a uzenin (dotace EU 2,3 mil.
Kč) (oba 11. výzva Sociální podnikání).
 velké rozdíly v počtu podaných žádostí o podporu mezi výzvami (území ČR x území SVL),
některé i již ukončené výzvy nemají vyčerpané alokace (např. pouze 13,7% alokace, málo
podaných žádostí) a jiné mají až 4 násobný převis
 bariéry v čerpání:
1. Infrastruktura pro sociální služby – nižší stupeň rozpracovanosti projektových
dokumentací (např. jen investiční záměr), podmínky IROP požadují minimálně
dokumentaci ke stavebnímu povolení (případně i k zemnímu rozhodnutí), které se
zpracovávají i několik měsíců a s tím související krátká lhůta pro podání žádostí
o podporu v rámci jednotlivých výzev
2. Sociální bydlení – nedostatek kvalitních informací, nevyhovující nastavení cílových
skupin (chybí senioři, matky samoživitelky, …), nezájem z důvodu obavy
z nepřizpůsobivých občanů na úkor místních, …
OP Z
 v Královéhradeckém kraji k 1. 3. 2017 podáno celkem 177 projektů za 728 mil. Kč, z toho
schváleno 61 projektů cca za 440 mil. Kč
 schválené projekty: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV (dotace EU 301 mil.
Kč), Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje
(dotace EU 15 mil. Kč), Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém
kraji V (dotace EU 9,1 mil. Kč), atd.
 malá úspěšnost projektů sociálního podnikání z OP Z
 bariéry v čerpání:
1. vyhlášené výzvy v IP 1.2 Rovnost žen a mužů nezohlednily fungující organizace, které
se o děti starají řadu let např. pod záštitou měst a obcí – finanční prostředky jsou
pouze na nově vznikající dětské skupiny, dětské skupiny by měly být podporovány
v území, kde existuje reálná poptávka a nefunguje kapacitně dostatečné zařízení,
zároveň chybí podrobné demografické studie v regionu, které by určily potřebnost
zřizování dětských skupin.
2. v IP 1.3 Adaptabilita – pro firmy je do jisté míry bariérou pro realizaci projektů limit
podpory de minimis.
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Ing. Mlejnek informoval přítomné i o předložení žádosti o podporu do 54. výzvy IROP, SC 2.3
Deinstitucionalizace psychiatrické péče s názvem „Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov“ (celkové
výdaje cca 55 mil. Kč), ve kterém, pokud bude realizován, budou poskytovány i sociální služby. V souvislosti
s reformou psychiatrické péče zmínil podněty z jednání PS Zdravotnictví, které byly odeslána na
Ministerstvo Zdravotnictví ČR.
4. Mapování Agentury pro sociální začleňování (ASZ)
Ing. Ladislav Mlejnek omluvil nepřítomnost zástupce Agentury pro sociální začleňování a představil výsledky
dotazníkového šetření MMR ČR a ASZ, které proběhlo na podzim 2016 a jehož cílem bylo zmapování
rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně finančně pokryty z evropských nebo
národních zdrojů. Dotazník obsahoval celkem 40 oblastí poskytování sociálních služeb rozdělených do
6 tematických okruhů (veřejný prostor, bydlení, vzdělávání, služby, finanční a materiální výpomoc, a různé).
Nejatraktivnější okruhy pro respondenty byli – vzdělávání (Rekvalifikační kurzy i pro osoby bez ZŠ, Podpora
vzdělávání osob do 24 let při návratu do systému vzdělávání) a bydlení (Podpora domovů se zvláštním
režimem, Komunitní aktivity a komunitní činnost).
V Královéhradeckém kraji se šetření zúčastnilo pouze 8 respondentů, kteří dle dotazníků mají zájem
realizovat především projekty v oblasti: Podpora kvalitních veřejných komunitních prostor, Multifunkční
základní sportoviště, Rozvoj uměleckých aktivit a Dostupné rekvalifikační kurzy i pro osoby bez
dokončeného základního vzdělání. Zároveň respondenti navrhli další témata v sociální oblasti, kterým je
třeba věnovat pozornost (preventivní programy, domácí násilí, děti a senioři, realizace reformy
psychiatrické péče, dostupnost, pravidla a finanční zajištění hospicové péče). Pozornost je třeba věnovat
také narůstajícímu problému v příhraničních oblastech kraje, kde se vyloučenými lokalitami postupně
stávají i menší příhraniční obce, odkud odchází původní obyvatelé (zejména mladí), zůstávají pouze staří
a do uvolněných bytů se stěhují sociálně vyloučení z jiných lokalit, kde ztratili bydlení.
Jedním z tematických okruhů dotazníku byl okruh „finanční výpomoc“, pod kterým se skrývají programy
snižování materiální a potravinové deprivace pro potřeby dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Nejznámější
je program „obědy do škol“. V současnosti Královéhradecký kraj ve spolupráci s MPSV ČR připravují seminář
pro MŠ, ZŠ a obce, který se uskuteční dne 19. 4. 2017 na KÚ KHK a na kterém bude prezentován programy
„obědy do škol“.
5. Integrovaný nástroj - CLLD místní akční skupiny
Ing. Ladislav Mlejnek upozornil na skutečnost, že integrovaný nástroj ITI Hradecko-pardubické aglomerace
si v rámci své strategie neidentifikovala prioritu, která řeší sociální oblast a zaměstnanost, a proto v rámci
tohoto nástroje není vyčleněna finanční alokace.
Následně předal slovo paní Kuthanové, zástupci Krajské sítě Místních akčních skupin, která seznámila PS se
současným děním. V Královéhradeckém kraji je 15 místních akčních skupin (MAS), které se pravidelně
1xměsíčně scházejí a předávají si své zkušenosti, tak aby co nejvíce čerpaly finanční prostředky (Program
rozvoje venkova - PRV, IROP, OP Z, OP Životní prostředí) na schválené smysluplné projekty v rámci svých
výzev CLLD. V současnosti 6 MAS má zpracovanou a schválenou strategii komunitně vedeného místního
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rozvoje dle podmínek IROP (MAS Broumovsko, Hradecký venkov, MAS Podchlumí, Sdružení Splav, Společná
CIDLINA a MAS POHODA venkova), ostatní MAS mají strategii v různé fázi hodnocení a rozpracovanosti.
MAS, které mají schválenou strategii, postupně vyhlašují, hodnotí a ukončují své výzvy (PRV, IROP a OP Z)
a i schvalují první projekty. Jedná se například o výzvy1 v sociální oblasti:
 z OP Z
 MAS Broumovsko+: Prorodinná opatření I. (01/2017)
 MAS Společná Cidlina: Prorodinná opatření I. (01/2017)
 MAS POHODA venkov: Prorodinná opatření I. (12/2016)
 MAS Hradecký venkov: Sociální služby, další aktivity sociálního začleňování a komunitní
centra (01/2017)
 Společná CIDLINA: Investice do sociálních služeb - rozvoj sociálních služeb a komunitních
center (05/2017)
Paní Kuthanová dále sdělila zkušenosti s komunikací se Řídícími orgány (ŘO) jednotlivých operačních
programů, nejlepší zkušenosti (ochota, vstřícnost, komunikativnost) mají MAS s ŘO OP Z, nejhorší s ŘO IROP
– při tvorbě strategií (neustálá změna podmínek výzvy vč. jejích příloh, nastavení nereálných indikátorů,
atd.) a komunikace při vyhlašování plánovaných výzev MAS.
6. Strategie a plán sociálních služeb v KHK
Na závěr jednání PS sociální oblast vystoupil Mgr. Jiří Zeman z Odboru sociální věcí KHK, jehož odbor
v březnu 2017 zahájil přípravu Střednědobého plánu sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2018–2020
a Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018–2026. V polovině března 2017 KHK
uspořádal informační setkání pro Hradec Králové a pro území obcí s rozšířenou působností Hradec Králové,
Nový Bydžov a Jaroměř, která měla sloužit k získání podnětů ze strany obcí a poskytovatelů sociálních služeb
k přípravě tohoto plánu.
Mgr. Zeman účastníky PS seznámil se strukturou připravovaného dokumentu, harmonogramem přípravy
dokumentu (schválení na podzim 2017) a požádal i účastníky o případné podněty a záměry k problematice
sociálních služeb či předání informací o obcím a poskytovatelům sociálních služeb
7.

Závěry

Závěry pracovní skupiny:
1. Větší a cílená finanční podpora seniorů v Královéhradeckém kraji z národních a krajských zdrojů
(infrastruktura, služby, …)
2. Zlepšení komunikace mezi ŘO IROP a MAS

1

OP Zaměstnanost – viz https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
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Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimírem
Dernerem v 12:00 hod. Termín příštího jednání nebyl stanoven. Další zasedání RSK bude 19. dubna 2017.

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Prezentace na PS
Prezentace a další dokumenty Pracovní skupiny Sociální oblast RSK KHK jsou dostupné na
http://www.cirihk.cz/pracovni-skupina-socialni-oblast.html.
Záznam vyhotovil:
Ing. Kateřina Kopecká - sekretariát RSK/CIRI
V Hradci Králové, dne 31. 3. 2017
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