
 

 

ZÁPIS 

z 1. jednání pracovní skupiny „ Sociální infrastruktura“  

Integrované teritoriální investice Karlovarské aglomerace  

k výzvě č. 3 ITIKA° dne 12. 10. 2022 

 

Místo a čas jednání: budova Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, zasedací místnost 

5. patro od 9:00 hodin. 

Přítomni za ITIKA:  dle prezenční listiny   

Program jednání: 

 zahájení, 

 Statut a jednací řád tematických pracovních skupin ITIKA°, 

 představení tematické oblasti A.3.1 „Kvalitní infrastruktura a služby pro seniory 

a znevýhodněné“, parametry výzvy, integrovanost, 

 seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru ITIKA°, 

 představení předložených projektových záměrů, 

 závěr.  

 

1. Zahájení 

Ing. Blanka Heroutová přivítala účastníky jednání a představila kolegy z odboru strategií a dotací a 

zároveň odborné poradce z Centra pro regionální rozvoj.  

 

2. Statut a jednací řád tematických pracovních skupin ITIKA° 

Ing. Blanka Heroutová seznámila přítomné se Statutem a Jednacím řádem pracovních skupin Strategie 

integrované územní investice Karlovarské aglomerace, tyto dokumenty byly přílohou pozvánky na 

jednání. Upozornila přítomné na pořízení zvukového záznamu z jednání, transparentnost (střet zájmů) 

a doložení plné moci statutárním zástupcem pro kontaktní osoby (viz příloha č. 1) z důvodu případných 

změn v projektovém záměru (dále jen PZ) na příští jednání pracovní skupiny (dále jen PS). 



 
3. Představení tematické oblasti vzdělávání A3.1 „Sociální infrastruktura“, parametry výzvy, 

integrovanost 

Ing. Blanka Heroutová představila tematickou oblast vzdělávání A3.1. ve vazbě na aktivitu ITIKA°. 

Veškeré informace jsou zveřejněny na webové stránce www.kvprojekty.cz. 

 

4. Seznámení s kritérii hodnocení a schvalování projektových záměrů v Řídicím výboru 

ITIKA° 

Všichni předkladatelé obdrželi seznam všech projektových záměrů včetně bodového hodnocení 

s nastavením kritérií a indikátorů pro ITIKA°. Upozornila, že se může stát, že ve výzvě ŘO IROP mohou 

být určeny další indikátory, které bude poskytovatel dotace požadovat. 

Předkladatelé byli informováni, že po úspěšné podání žádosti o podporu do výzvy IROP v rámci 

integrovaných nástrojů je potřeba ještě povinná příloha - Vyjádření ŘV ITIKA° tzv. „Soulad s ITIKA°“, 

dokument vydaný nositelem. Tato povinná příloha bude předkladatelům vydaná na vyzvání ze strany 

předkladatelů, v době vyhlášení relevantní výzvy ŘO IROP. O přílohu bude nutné požádat emailem – 

na manažerku ITIKA°, která zajistí projednání žádosti v ŘV ITIKA° a vydání dokumentu předkladatelům.  

Výše podpory zůstává pro ITI stále 85%.  

 

5. Představení předložených projektových záměrů 

Předkladatelé projektových záměrů byli jednotlivě vyzváni k představení svých PZ. Na zahájení se 

dostavil také pan Bc. Ing. Jiří Novák, který schůzku v úvodu jednání opustil bez uvedení důvodu. 

Manažerka sdělila, že projekt Tyfloservisu nebyl projednán a prozatím tak do vyřešení postoje 

předkladatele nebude zařazen na Seznam strategických projektů. 

V průběhu prezentace jednotlivých PZ bylo předkladatelům tematickým koordinátorem Ing. Michaelou 

Strejcovou doporučeno doplnění jejich PZ.  

 

Níže je k jednotlivým projektovým záměrům uveden doporučený popis doplnění či úpravy:  

1) PZ 3/01 Centrum pro dítě a rodinu Valika z.s.: 
 

Opravit na počet etap projektu – bude jednoetapový. V odstavci „Cíl projektu“ – Potlačit zmínky o 

úsporách a více vyzvednout předmět podpory a jeho účel pro rozvoj služby.  Cílem projektu by mělo 

http://www.kvprojekty.cz/


být zajištění dopravní obslužnosti pracovníků sociálních služeb ve vymezeném území aglomerace. Pro 

doplnění je zde uveden odkaz na seznam obcí, zahrnutých do území ITIKA°.  

Vymezené území | KVProjekty - odbor strategií a dotací MMKV, který naleznete v sekci Integrované 

nástroje, ITIKA°. 

V odstavci „Popis pozitivního dopadu na vymezené území“  - vynechat obce, které nejsou součástí 

území ITIKA°.  

V odstavci „Způsob zajištění udržitelnosti projektu“ doplnit technické zajištění provozu vozidla (servis).  

Dále v tabulce finanční plán v jednotlivých letech uvést částku o řádek níže do roku 2024. V tabulce 

příjmy – nic neuvádět, projekt nevytváří příjmy.  

Indikátory 554301, 554401, 554010 doplnit podle předloženého souhrnu hodnocení PZ, neboť jsou 

předepsané pro Strategii ITIKA°.  

Manažerka položila pracovníkům CRR dotaz, zda lze v případě pořízení vozidel zároveň použít indikátor 

554010 a 554301 (vytváří pořízení vozu novou kapacitu?). Dotaz bude doplněn ze strany CRR. Do doby 

zodpovězení dotazů manažerka navrhuje uvést indikátor 554010 – počet podpořených zázemí 

v počtu 1. 

2) PZ 3/02 města Chodov: 
 

 V odstavci „Je projekt součástí nějaké strategie“ doplnit i koncepci na regionální úrovni například -  

Projekt je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2021–

2023, který byl schválen usnesením č. ZK 68/06/20 ze dne 15. 6. 2020. Aktualizace dokumentu byla 

schválena dne 13. 9. 2021, usnesením č. ZK 322/09/21. Popřípadě další koncepcí např. na národní 

úrovni řešící oblast sociální infrastruktury.  

V odstavci popisu cílové skupiny doplnit i další klienty, kteří budou službu užívat skupiny podle specifik 

v IROP.  

Doplnit parametry indikátorů 554 301 a 554401- počet podpořených zázemí.  

 

3) PZ 3/03 Pomoc v nouzi o.p.s. 
 

V odstavcích „Popis projektu“ a „Popis cílové skupiny“ je uvedeno, že budou těmito automobily 

obsluhováni klienti z Karlových Varů a Sokolova. V názvu projektu je uvedeno jako místo realizace 

projektu pouze město Sokolov - sladit.  

https://kvprojekty.cz/cs/vymezene-uzemi-0


V odstavci „Popisu dopadu na vymezené území“ více popsat účel dotace a to zkvalitnění a zlepšení 

sociálních služeb a upozadit dopad na životní prostředí. 

U části „Připravenost projektu“ uvést aktuální připravenost – co je nyní zpracováno.   

V tabulce „Příjmy“ nebude uvedena v roce 2024 žádná částka, projekt negeneruje žádné příjmy. 

V odstavci „Popis projektu“ byl vznesen dotaz na pracovníky CRR, zda Pravidla IROP připouští nepřímé 

náklady ve výši 7%, které jsou odvozeny od přímých nákladů. Ze strany CRR bylo odpovězeno, že 

v podmínkách IROPU se tyto nepřímé náklady ve výši 7% připouští.  

Uvést indikátor 554010 v počtu tří vozů.  

 

4) PZ 3/04 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s. 
 

V části „Přepokládaný harmonogram“ opravit termín předložení žádosti na 1. 3. 2023. Zahájení 

realizace projektu koresponduje s termínem o předložení žádosti o dotaci a znamená, že je připraven 

k podání do portálu ISKP 2021+. 

V odstavci „Popis projektu“ doplnit, že služby budou poskytovány ve vymezeném území aglomerace, 

odkaz na vymezené území je výše v textu. 

V odstavci „Připravenost projektu“ doplnit vyhotovenou technickou specifikaci vozidel. 

V odstavci „Popis cílové skupiny“ zvážit doplnění případných dalších relevantních klientů dle 

dokumentu IROP v příslušném opatření. 

Počet podpořených zázemí - 2, Karlovy Vary a Sokolov. Bude uveden indikátor 554 010 a počet 

podpořených zázemí 2. 

 
5) PZ 3/05 a PZ 3/06 Městské zařízení sociálních služeb 
 

Paní Michlová představila oba projekty. U PZ č. 3/05 bude stanoven indikátor 554 010.  

Dále u projektového záměru zaměřeného na zkvalitnění poskytované odlehčovací služby bude použit 

indikátor 554401 – rekonstruovaná či modernizovaná kapacita.  

Pan Bc. Jan Novotný uvedl, že ve výzvě pro ITI byl vynechán jako uznatelný náklad pořízení 

zdravotnických pomůcek. U projektu 3/05 bude nutné tuto změnu řešit.  



Dále paní Michlová uvedla, že odlehčovací služba v tuto chvíli není registrovaná, očekávaný termín 

jejího zapsání bude od 1. 1. 2023 a bude zavedena do akčního plánu.  Vznesla na pracovníky CRR dotaz, 

zda je nutné disponovat pověřovacím aktem při podání žádosti. Odpověď je, že před vydáním právního 

aktu je nutné mít pověřovací akt, jak  je uvedeno v 15 výzvě specifických pravidel. 

Paní Michlová se dále dotázala, zda je možné, aby nově vytvořené zázemí využívali klienti jak 

odlehčovací, tak pečovatelské služby tak, aby byl efektivně využit prostor budoucích 

zrekonstruovaných zahradních prostor, a zároveň by tím mohla být zajištěna aktivizace klientů. Pan 

Bc. Jan Novotný sdělil, že vznese dotaz na metodické oddělení MMR. 

Manažerka projektu požádala předkladatele, aby opětovně zkontrolovali stav příprav na svých 

projektech a to zda znají technické specifikace k vozidlům, zda odpovídají stanovené normě, zda jsou 

správně nastaveny rozpočty PZ. Manažerka dodala, že v případě že výzvy č. 3 nenaplní rezervovanou 

alokaci ITIKA°, bude vyhlášena výzva další tzv. do sběru projektových záměrů, aby mohl být naplněn 

programový rámec strategie.  

 

PZ 3/07 nebyl v PS projednán.  

 

6. Závěr 

Finanční potřeba předložených projektových záměrů činí 62 121 810,00 Kč, rezervovaná alokace na 

opatření pro ITIKA° z IROP činí 93 848 303,71 Kč  (částka představuje 85%  CZV). 

Předkladatelé projektových záměrů zašlou koordinátorce na e-mail m.strejcova@mmkv.cz do 

24. 10. 2022 aktualizované projektové záměry ve formátu PDF (s podpisem statutárního zástupce). 

Po dohodě s přítomnými předkladateli byl odsouhlasen termín pro 2. jednání PS Sociální infrastruktura 

za 14 dní na den 26. 10. 2022 od 13:00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře na MMKV Moskevská.  

Po skončení jednání pracovní skupiny bylo umožněno všem předkladatelům konzultovat své projekty 

se zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky. 

 

Dotazy směrem k CRR do příštího jednání:  

Dotaz, zda lze v případě pořízení vozidel zároveň použít indikátor 554010 a 554301 (vytváří pořízení 

vozu novou kapacitu?  

mailto:m.strejcova@mmkv.cz


Je možné, aby nově vytvořené zázemí využívali klienti jak odlehčovací, tak pečovatelské služby tak, aby 

byl efektivně využit prostor budoucích zrekonstruovaných zahradních prostor, a zároveň by tím mohla 

být zajištěna aktivizace klientů? 

 

 

Přílohy: 

1. Vzor - Plná moc 

2. Tabulka hodnocení PS Sociální infrastruktura 

 

Zpracovala:  

Ing. Michaela Strejcová  
tematický koordinátor ITIKA° za sociální oblast 
Odbor dotací a strategií  
tel.: +420 353 151 348, e-mail: m.strejcova@mmkv.cz 

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary 
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