
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

Pracovní skupina pro sociální oblast 

 

Zápis z 1. pracovního jednání 27. 4. 2015 

1. Proběhlo vzájemné představení přítomných členů pracovní skupiny 

 

2. Tomáš Grulich představil Regionální stálou konferenci pro území Jihomoravského 

kraje (RSK JMK), Regionální akční plán (RAP JMK), operační programy a jejich 

specifické cíle vztahující se k sociální oblasti – viz prezentace v příloze č. 1.  

 upozornění, že v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 

nemohou být cílovou skupinou senioři - tuto informaci je nutné sdělit do 

zařízení + obcím, které tyto projekty připravují 

 OPZ + IROP – lze očekávat velké množství projektů zaměřených na sociální 

podnikání – definice + podmínky jsou prozatím definovány v operačních 

programech 

 harmonogramy výzev – z prosince 2014, jsou indikativní a lze očekávat posun 

ve vyhlašování výzev o 3-4 měsíce; řídící orgány na svých stránkách indikativní 

harmonogramy upravují 

3. Tomáš Grulich dále informoval o způsobu zjišťování absorpční kapacity území JMK – 

probíhá oslovením obcí, asociací apod.; aktualizace probíhají průběžně – nejbližší je 

plánována na květen 2015: 

 členové pracovní skupiny se dohodli na tom, že při aktualizaci budou osloveny 

subjekty, které připravují „seniorské projekty“ zvlášť s upozorněním, že tyto 

nelze z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) financovat – 

možnost aktualizovat a upravit projektový záměr pro jinou cílovou skupinu 

(pokud je to možné a podložené reálnými potřebami) před vyřazením 

4. Martina Blešová informovala o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v JMK 

pro období 2015-2017:  

 v programovém období 2014-2020 budou v oblasti sociálních služeb 

podpořeny projekty, které jsou v souladu se střednědobým plánem – jde 

v tomto smyslu o základní dokument 

 jedná se o rámcový dokument – aktualizace tzv. akčními plány 1x za rok 

 provazba na komunitní plány ORP  

 více informací viz prezentace v příloze č. 1 

5. Diskuse 

 nutno „protřídit“ a aktualizovat seznam projektů v sociální oblasti – výčet 

projektů není reprezentativní, členové pracovní skupiny zváží, jaké další 

subjekty by mohly být v rámci průzkumu absorpční kapacity osloveny – návrhy 

je možné zasílat Nikole Janíkové na email: janikova.nikola@kr-jihomoravsky.cz 

mailto:janikova.nikola@kr-jihomoravsky.cz
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 v květnové aktualizaci – pro sociální oblast nutno rozšířit karty připravenosti 

projektového záměru min. o: stručný popis projektu; cíle projektu a cílovou 

skupinu projektu  

 existence a možnost financování projektů skrze finanční nástroje (ITI, CLLD) – 

potřeba zpřehlednit situaci a zlepšit informovanost žadatelů – návrh na 

rozšíření informací poskytovaných na www.rskjmk.cz o interaktivní informační 

rozcestník 

 diskutována možnost rozšíření PS pro sociální oblast o případné další členy – 

návrhy je možné zasílat průběžně Nikole Janíkové na email: 

janikova.nikola@kr-jihomoravsky.cz  

 Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území JMK – strategie rozvoje pro 

9 ORP, zakotveny strategické projektové záměry; dokument i informace 

dostupné na:  

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=226437&TypeID=2  

 informace o portále sociálního podnikání MPSV – projektové záměry z území 

Jihomoravského kraje dostupné na tomto portále budou zařazeny do RAP JMK 

 ASZ – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – další 

nástroj pro financování projektů – více informací na dalším setkání pracovní 

skupiny 

 Sekretariát RSK JMK na další jednání osloví Mgr. Holečka – krátká prezentace 

Integrované rozvojové strategie Brněnské metropolitní oblasti (ITI) + zástupce 

řídících orgánů – nejnovější informace o operačních programech a výzvách 

 Další jednání proběhne dne 11. června 2015 v 10:00.  
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