
 
 

Zápis z jednání PS Sociální oblast v rámci RSK Pk 

ze dne 21. 10. 2019 
 

 

Datum a místo jednání: 21. 10. 2019, 10.00 - 12:30 KrÚ Pk, zasedací místnost 2001 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

Jednání se zúčastnilo 16 členů. 
 
Mgr. Miroslav Smejkal přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání, které mělo 6 bodů: 
 

1. Příprava na nové programovací období 2021+ a předpokládaná role RSK, včetně jejích pracovních 

skupin  

Mgr. Smejkal, Odbor rozvoje KrÚ Pk 

2. Očekávání Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje od činnosti pracovní skupiny 

Sociální oblast s ohledem na jiné existující platformy 

 Ondřej Flégr, Odbor sociálních věcí KrÚ Pk 

3. Možnosti rozvoje činnosti pracovní skupiny Sociální oblast ve spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování  

Mgr. Hrubá, Mgr. Chovancová, Odbor pro sociální začleňování, Úřad vlády České republiky 

4. Výsledky dotazníkového šetření členů PS Vzdělávání  

Ing. Makarová, Odbor rozvoje KrÚ Pk a komentáře jednotlivých členů PS Sociální oblast k navrženým 
tématům 

5. Představení aktérů a definování podnětů pro činnost pracovní skupiny Sociální oblast a čerpání 

financí v novém programovacím období v Pardubickém kraji  

Ondřej Flégr, Odbor sociálních věcí KrÚ Pk 

6.  Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 

Petra Martinů, Dis., MAS Poličsko z.s. 

 

 
 



 
Závěry z jednání 

1. Regionální stálá konference a její pracovní skupiny by měly hrát významnou roli při připomínkování 

v současnosti vytvářených operačních programů pro období 2021+.  

2. V této souvislosti PS Sociální oblast doporučuje Regionální stálé konferenci Pardubického kraje vznést 

na příslušné Řídící orgány jednotlivých OP požadavek, aby byla metoda CLLD zapojena do 

implementace OP Z+ a aby byl zapojen co největší počet MAS z území Pardubického kraje. Projekty 

financované ESF musí být financované ex-ante. V případě financování projektů realizovaných 

neziskovými organizacemi je nutná 100% dotace.   

3. Jednotliví členové do 14 dnů od zaslání tohoto zápisu zašlou Mgr. Miroslavu Smejkalovi, vedoucímu 

oddělení regionálního rozvoje, připomínky k zaslaným návrhům nových operačních programů (viz 

Příloha), a to na adresu miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz. 

4. PS Sociální oblast v budoucnu zaujme aktivní roli při přípravě dokumentu Strategie rozvoje 

Pardubického kraje (SRR). 

5. V návaznosti na to budou jednotlivá setkání pracovní skupiny plánována mimo jiné i s ohledem na fáze 

přípravy výše uvedeného dokumentu. Příští jednání pracovní skupiny by se tedy uskutečnilo na 

přelomu ledna/února, kdy se dá očekávat, že bude k dispozici první návrh analytické části SRR. 

6. Odbor sociálních věcí poskytne souhrn existujících koncepcí a strategií pro sociální oblast, které jsou 

relevantní pro činnost PS Sociální oblast 

7. Členové PS Sociální oblast byli vyzváni, aby Mgr. Martině Vitkové (martina.vitkova@pardubickykraj.cz) 

průběžně zasílali náměty na témata, která by mohla být projednávána na dalších jednáních pracovní 

skupiny. Členové pracovní skupiny se shodli, že by v případě, kdy se projednávaná témata budou 

prolínat, bylo vhodné a účelné sjednotit jednání pracovní skupiny pro sociální oblast se skupinou 

Vzdělávání. V případě projednávání konkrétní problematiky by se naopak do budoucna mohly vytvořit 

ad hoc pracovní podskupiny pro sociální oblast pouze pro dotčené členy a přizvané subjekty. 

 

Přílohy: 

• Příloha č. 1: Program jednání 

• Příloha č. 2: Prezenční listina 

• Příloha č. 3: Návrhy Operačních programů 2021+ IROP a OP Zaměstnanost 

• Příloha č. 4: Prezentace Příprava ČR na nové programové období EU 2021-2027 (Mgr. Smejkal) 

• Příloha č. 5: Prezentace Agentury pro sociální začleňování (Mgr. Hrubá) 

• Příloha č. 6: Prezentace Dotazníkové šetření (Ing. Makarová) 

• Příloha č. 7: Prezentace Informace o MAS na území Pardubického kraje (Martinů, Dis.) 
 
V Pardubicích 21. 10. 2019 
 
Zapsala:  Mgr. Martina Vitková, sekretariát RSK 


