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Přihláška ke KPSV

Datum vyhlášení výzvy: 2. 11. 2022

Datum zahájení příjmu přihlášek: 1. 12. 2022

Datum ukončení příjmu přihlášek: 2. 1. 2023



Co je KPSV

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 
2021+) je nástroj vládní politiky určený k podpoře územně 
samosprávných celků a jejich klíčových partnerů. Je založen 
na meziresortní spolupráci a strategii sociálního začleňování 
s využitím prostředků národních či evropských fondů. Důraz 
je kladen na podporu začleňování sociálně vyloučených 
obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení.



Jak se přihlásit

Přihláška do spolupráce může být doručena v listinné či 
elektronické podobě, a to buď na adresu Ministerstva pro 
místní rozvoj nebo datovou schránkou.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
ID datové schránky: 26iaava



Kde naleznu dokumenty

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/agentura-
pro-socialni-zaclenovani/vyzva-pro-predkladani-
prihlasek-ke-spolupraci-v-ra

www.mmr.cz + hledání výrazu KPSV

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/agentura-pro-socialni-zaclenovani/vyzva-pro-predkladani-prihlasek-ke-spolupraci-v-ra
http://www.mmr.cz/




Lokality pro KPSV - index sociálního vyloučení
Libchyně (ORP Nové Město nad Metují) - 8,33 bodů 
Borovnička (ORP Dvůr Králové nad Labem) – 10 bodů 
Hradec Králové (ORP Hradec Králové) - 10,66 bodů 
Nový Bydžov (ORP Nový Bydžov) - 13,33 bodů 
Smiřice (ORP Hradec Králové) - 8,66 bodů 
Šaplava (ORP Nový Bydžov) - 8,33 bodů 
Jičín (ORP Jičín) – 8 bodů 
Úhlejov (ORP Hořice) - 10,66 bodů 
Vysoké Veselí (ORP Jičín) - 9,66 bodů 
Náchod (ORP Náchod) - 9,66 bodů 
Broumov (ORP Broumov) - 23,66 bodů 
Jaroměř (ORP Jaroměř) - 15,33 bodů 
Hynčice (ORP Broumov) – 10 bodů 
Trutnov (ORP Trutnov) - 10,66 bodů 
Dvůr Králové nad Labem (ORP Dvůr Králové nad Labem) - 10,33 bodů 
Úpice (ORP Trutnov) - 18,33 bodů 



Děkuji za pozornost
Jan Kratochvíl
Lokální konzultant
Odbor pro sociální začleňování 
(Agentura)
Regionální centrum střed

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
pracoviště: U Sila 1139, 463 11 Liberec

tel.: +420 705 695 319
mail: jan.kratochvil@mmr.cz
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