ZÁPIS PS Sociální
09/12/21 10:00, Zoom meeting
Účastníci – Kubičková, Terčová, Jindrová
Zapletal, Kubernát, Mařan, Gondorčín, Duda, Holý, Švarc, Karásek, Sobotka, Palánová,
Brabcová

ÚVODNÍ INFORMACE
Kubičková
Aktuální vývoj SPA 21+, stav příprav a schvalování dokumentů IROP, informace o
připravované výzvě ITI pro sběr projektových záměrů, aktualizace harmonogramu.
Akcentování potřeby návrhu dalších kritéria do programových rámců

Jindrová
Představení programového rámce – velký důraz ve výběru projektů bude hrát stav jeho
připravenosti; harmonogram výzev OPZ - konzultace záměrů leden/únor, výzva v březnu;
převis alokace ITI vs. odhad absorpční kapacity ve všech oblastech, v SC 4.1 IROP je
extrémní;
Představení obecných a specifických kritérií pro výběr záměrů IROP
OP Zaměstnanost – výhodné udělat jeden zastřešující projekt v oblasti integrace cizinců neboť
většina subjektů pracuje se stejnou skupinou

Diskuze
Kubičková – hledáme další kritéria (prioritizaci), která dále zúží výběr záměrů
Gondorčín RRA – potřeba uchopení tématu (přes 70 tis. cizinců v kraji), snaha iniciovat
projekt, schůzka s centrem lidských zdrojů, soukromé společnosti nechtějí jít do
spolufinancování
RRA se soustřeďuje na předčasné ukončování vzdělávání (odchod ze škol) – zaměřování se
na vracení lidí do systému, debata s úřadem práce, aby nedošlo k dublování. Konzultováno
s MPSV

Kubernát – k prioritizaci projektů: dát větší body těm, kteří nebyli v minulém období
podpořeny, dále podle připravenosti projektů. Kde byl přetlak v minulém období, dát šanci
v novém období, přesunout peníze z/do jiných specifických cílů

Kubičková – komunikujeme s dalšími aglomeracemi ohledně přesunu peněz; pokud bychom
hodnotili pouze podle připravenosti, mohli bychom odseknout peníze pro projekty, které
s realizací počítají v druhé polovině programového období
Kubernát – zohlednit historickou zkušenost realizátorů z minulého období, v rozhodování se
opřít o analytickou část strategie ohledně podpory oblastí
Sobotka (Dobřany) – sociální bydlení jsme čerpali v minulém období, kvůli limitu de minimis
jsme nemohli dále čerpat, ačkoliv jsme projekty měli připravené; kvůli rostoucí demografii
musíme brzdit rozvoj měst – návrh prioritizace škol dle nárůstu obyvatel, nutně potřebujeme
1. stupeň rozšířit o 14 tříd

Duda – budou znovu sběry záměrů?
Kubičková – výzva bude až budeme znát specifické požadavky ŘO, jsme připraveni
okamžitě vypsat výzvy; dosud zaslané projekty se budou do výzvy muset přihlásit znovu
Návrh – jedna z možností v oblasti 4.1 je podpořit více škol s nižší dotací
Duda – podporuje návrh nižších subvencí škol

Brabcová – zkušenost s projekty ITI vzdělanost starších lidí – u společensky prospěšných
měkkých projektů je spolufinancování velký problém, myšlenka snížení dotace je vhodná
jako stimul pouze pro investiční projekty

Závěr
V prvních měsících roku 2022 budu nutná větší interakce pracovní skupiny kvůli komunikaci
specifických kritérií.

