
 

Zápis z jednání PS Sociální oblast v rámci RSK Pk 
ze dne 29. 6. 2016 

 
Datum a místo jednání: 29.6.2016, 13.00 – 16.15 KrÚ Pk, sál Zastupitelstva Pk 

Přítomní: viz přiložená prezenční listina 

 

Průběh jednání 

 
Jednání se zúčastnilo 16 členů a 4 hosté. 
 

1. Úvodní slovo 
Ing. Šotola přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Zároveň nastínil účel založení 
této pracovní skupiny a představil její složení. 
 
 
2. Představení problematiky – informace sekretariátu RSK  Pk 
Ing. Šotola předal slovo Mgr. Smejkalovi, který přítomné informoval o činnosti Regionální stálé 
konference Pardubického kraje (dále jen „RSK Pk“) a o důvodu založení PS Sociální oblast. 
Pracovní skupiny obecně by měly RSK Pk dávat podněty či doporučení pro jednání. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v prezentaci, která je součástí zápisu. 
 
 
3. Mapování absorp ční kapacity a tvorba RAP Pk v sociální oblasti 
Mgr. Smejkal informoval členy pracovní skupiny o dokumentu Regionální akční plán Pk (dále jen 
„RAP Pk“). Jde o základní dokument RSK Pk zpracovaný podle metodiky MMR a založený na 
sběru dat z území. Ambicí RAP Pk je dávat podklady pro řídící orgány jednotlivých operačních 
programů k přípravě výzev, případně pro koncipování národních dotačních programů. Slouží i 
kraji při nastavování jeho priorit v konkrétní oblasti.  
Dále Mgr. Smejkal přítomné seznámil s databází www.rozvoj-pk.cz, která slouží jako zdroj 
informací o připravovaných projektech v území Pardubického kraje a tím i pro přípravu RAP Pk. 
Východiskem pro členění projektů v databázi jsou operační programy a jejich specifické cíle. 
Z diskuze vyplynul požadavek na sekretariát RSK na zpracování stručného materiálu, který 
zdůvodní smysl databáze, vysvětlí postup registrace a zadávání projektových záměrů. Materiál 
je uveden jako příloha tohoto zápisu. Mgr. Smejkal upozornil, že žadatel vidí v databázi jen svoje 
projekty, nikdo jiný se kromě administrátora databáze k informacím o cizích projektech 
nedostane.  
 
 
4. Informace k OP Zam ěstnanost 
Informace k tomuto bodu podali zástupci MPSV J. Procházka, MSc. a Mgr. Mixová. Členům 
pracovní skupiny představili možnosti, které OP Zaměstnanost žadatelům nabízí, a seznámili je 
s vyhlášenými i připravovanými výzvami. Zároveň upozornili, že žadatelé mohou konzultovat své 
projektové záměry přímo na MPSV. Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci, která je 
součástí zápisu. 
 
 
5. Zapojení do projektu OPZ a IROP v oblasti sociál ních v ěcí v gesci OSV Pk 
S tímto bodem seznámila členy pracovní skupiny Ing. Zahálková. Představila projekty, do kterých 
je Pardubický kraj zapojen, a služby a cílové skupiny, které jsou díky tomu podporovány. Dále 
upozornila na postup při vydávání pověření k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu (SOHZ), které žadatel musí doložit jako přílohu k žádosti do výzvy IROP č. 29 Rozvoj 
sociálních služeb. V závěru vyzvala členy pracovní skupiny k zasílání námětů pro další jednání 
této pracovní skupiny.  
 



 

6. Individuální projekty ú řadu práce 
K tomuto bodu podala informace Mgr. Králová. Přítomné seznámila s projekty, které realizuje 
úřad práce na národní i regionální úrovni. Informace k jednotlivým projektům jsou uvedeny 
v prezentaci, která je součástí zápisu.  
 
 
7. Koordinovaný p řístup k sociáln ě vylou čeným lokalitám 
O tomto bodu informoval zástupce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR Mgr. Čáp. 
Tato instituce má na starost problematiku sociálně vyloučených lokalit (SVL). Ke spolupráci se 
na základě vyhlášených výzev mohou přihlásit obce, které mají na svém území SVL. V současné 
době Agentura spolupracuje s 37 lokalitami z celé České republiky, v Pardubickém kraji zatím 
nebyl o spolupráci projeven zájem. 
  
 
8. Komunitn ě vedený místní rozvoj (CLLD) 
Manažerka MAS Poličsko P. Martinů, DiS. představila členům pracovní skupiny MAS působící 
v Pardubickém kraji. U každé z nich nastínila její fungování a předpokládanou alokaci z IROP a 
OPZ pro témata související s problematikou sociálních věcí v rámci strategií CLLD. V současné 
době jsou strategie pěti MAS ve fázi věcného hodnocení a osmi MAS ve fázi hodnocení 
formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti. Podrobnější informace jsou v prezentaci, která je 
součástí zápisu. 
  
 
9. Různé 
  
 
 
 
Přílohy: 

• Příloha č. 1: Program jednání 
• Příloha č. 2: Prezenční listina 
• Příloha č. 3: Regionální akční plán Pardubického kraje a databáze www.rozvoj-pk.cz     
• Příloha č. 4: Informace k možnostem čerpání z IROP – sociální oblast  
• Přílohy č. 5 – 9: prezentace 

 
 
 
 
V Pardubicích 4.7.2016 
 
Zapsala: Mgr. Lucie Bisová - sekretariát RSK Pk 


