
 
 

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným 
prostřednictvím IROP 

(verze k4.11. 2015) 

 

Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi 

 
1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní centrum pro seniory. V minulých odpovědích na 
dotazy (8.7.) byl uveden rozdíl mezi polyfunkčním a „obyčejným“ komunitním centrem s tím, 
že polyfunkční komunitní centrum musí nabízet min. 4 aktivity (kulturní, environmentální, 
sociální a volnočasové) a není omezena věková skupina osob a klasické komunitní centrum 
může plnit pouze jednu z funkcí a je tedy určeno pouze pro jednu skupinu osob. Znamená to, 
že pokud bude plnit více než jednu z funkcí a méně než 4 potom je to klasické komunitní 
centrum a je určeno pouze pro jednu skupinu osob?  
IROP podporuje vybudování komunitního centra zaměřené na více cílových sk 
upin osob. Komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako 
první kontakt pro navázání dalších sociálních služeb. Cílem není budovat kulturního centra 
nebo prostory pro masovou zábavu.  
Specifický cíl 2.1 je zaměřen na aktivity, poskytované jako registrovaná sociální služba 
vedoucí k sociální inkluzi u osob ohrožené sociálním vyloučením. Evropská komise při 
jednání jednoznačně požadovala, aby z IROP nebyly podpořeny sociální služby určené 
pouze seniorům. Sociální služby pro seniory být podpořeny mohou pouze za předpokladu, 
že budou sloužit i jiným cílovým skupinám. 
 
2. Ve specifických kritériích přijatelnosti pro SC 2. 1 jsou uvedena kritéria „Projekt je v 
souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 –2020 a Národní strategií rozvoje sociálních 
služeb 2014 –2020“, „Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování 
nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb. Musí být splněna obě specifická kritéria?  
ŘO IROP vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané 
výzvě. Podrobnosti budou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Řídicí orgán 
předloží kritéria v září 2015 ke schválení Monitorovacímu výboru IROP. Po jejich schválení 
je uveřejní. 
 
3. Je již známa definice komunitního centra? Jaké požadavky musí centrum splňovat, aby 
bylo možné jej takto označit? V červencových odpovědích se objevila věta, že investice do 
polyfunkčních komunitních center budou vyšší, než do komunitních center. Znamená to, že 
maximální výdaje na vybudování komunitního centra budou nějak omezené?  
V otázce sociálních služeb (včetně jejich výčtu)bude postupováno dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Jednotná definice komunitního centra není stanovena. Může se 
jednat např. o služby komunitní péče zajišťované komunitním centrem, která 
prostřednictvím systému terapie, pomoci a podpory, umožňuje lidem např. s vážnějším 



 
 

onemocněním, se sníženou soběstačností nebo v přechodné krizové situaci žít v 
podmínkách, co možná nejvíce podobných běžnému životu. Výzva na podporu 
komunitních center je plánovaná narok 2016 a ŘO IROP připravuje její pravidla. V nich 
budou uvedené parametry komunitních center a ŘO je uveřejní, jakmile je bude mít ve 
finální podobě. V kapitole 2.2.5.1 Programového dokumentu IROP je uvedený typický 
příklad podpory komunitního centra. IROP nebude podporovat komunitní centra ve 
smyslu kulturních center či prostor pro komerční zábavu.  
 
4. Jaké komunity (cílové skupiny) řadíme mezi způsobilé pro setkávání v rámci komunitního 
centra? Lze např. postavit činnost komunitního centra na setkávání seniorů s dětmi a 
mládeží. Maminky na mateřské dovolené, maminky s dětmi, zdravotně hendikepovaní apod., 
lidé se společnými zájmy (např. sport, hasiči, myslivost apod.)? Které skupiny představují 
komunity?  
Projekt zaměřený na více cílových skupin je pro IROP způsobilým. V IROP se jedná o osoby 
sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením a chudobou. Jedná se zejména o 
etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, bezdomovci, senioři, osoby 
se zdravotním postižením, nízkopříjmové skupiny obyvatel, dlouhodobě nezaměstnaní, 
osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách, v nepříznivě sociální situaci 
žijící rodiny, děti, mládež a osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat osobám ohroženými vícenásobnými riziky. Výzva na 
podporu komunitních center je plánovaná na rok 2016 a ŘO IROP připravuje její pravidla. V 
nich budou uvedené parametry komunitních center a ŘO je uveřejní, jakmile je bude mít 
ve finální podobě. V kapitole 2.2.5.1 Programového dokumentu IROP je uvedený typický 
příklad podpory komunitního centra. IROP nebude podporovat komunitní centra ve 
smyslu kulturních center či prostor pro komerční zábavu.  
 

5. Budou v rámci budování infrastruktury pro poskytování terénních sociálních služeb 
způsobilé rovněž terénní sociální služby se zaměřením na seniory (pečovatelské apod. 
služby)? Nezpůsobilá pro seniory je v IROPu pobytová forma, avšak terénní či ambulantní 
vnímáme jako způsobilou.  
Péče o seniory není prioritou IROP. Evropská komise při jednání jednoznačně požadovala, 
aby z IROP nebyly podpořeny sociální služby určené pouze seniorům. Služby musí být 
poskytovány různým cílovým skupinám. Projekt zaměřený pouze na seniory, je 
nezpůsobilým.  

 

6. Příspěvková organizace obce, která v jednom areálu a někdy i v jedné budově sdružuje 
služby: domov se zvláštním režimem, domov pro zdravotně postižené a domov pro seniory. 
Záměrem je všestranná rekonstrukce, bezbariérovost a úprava okolních ploch (zahrada) 
kolem budov, kde jsou nakombinovány výše uvedené služby. Je tento záměr způsobilý? A 
pokud ano, bude zde nutné počítat např. nějaký vzorec pro konečnou míru podpory v 
závislosti na kapacitu „nezpůsobilé kapacity domova pro seniory“?  



 
 

Domov pro seniory nelze podpořit. Žadatel musí při podání žádosti vypočítat alikvotní část 
způsobilých výdajů.  
 
7. Respektuje IROP vymezení 10 skupin ohrožených sociálním vyloučením, které identifikuje 
ASZČR? Tzn.: nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně 
nezaměstnaní); v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež; osoby žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách a v jejich okolí; lidé bez domova; senioři, osoby se zdravotním 
postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.  
Cílové skupiny v Integrovaném regionálním operačním programu jsou totožné. Výjimkou 
tvoří cílová skupina seniorů. Evropská komise při jednání jednoznačně požadovala, aby z 
IROP nebyly podpořeny sociální služby určené pouze seniorům. 
 
8. Lze podpořit Hospic z prioritní osy 2 IROP? Např. SC 2.1 infrastruktura pro terénní, 
ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro 
osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a infrastruktura 
sociální práce a komunitních center. Jedná se o specializované nestátní zdravotnické zařízení 
poskytující pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Péče je zaměřená na 
předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.  
Hospice nelze podpořit z IROP. Tato služba nevyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.  
 
9. Jaká bude udržitelnost a povinná náplň pro komunitní centra? Musí být polyfunkční?  
Udržitelnost projektů realizovaných z IROP je 5 let od poslední platby příjemci. Výstupy 
projektu musí zůstat zachovány k účelu, popsanému v žádosti o podporu a na který byla 
dotace vyplacena. 
 
10. Bude možné do stavebních projektů zahrnout i finance na zpracování projektu, příp. je 
možné podat žádost o dotaci bez stav. povolení? Oslovila nás církev, že chtějí zrekonstruovat 
prostory na komunitní centrum, kde bude mítzázemí několik organizací z města vč. soc. 
služeb. Jejich dotaz je, jaká je max. výše podpory na projekt? Chtějí si podávat žádost v roce 
2017, bude se podpora vztahovat i na zařízení a vybavení? Mohou si projekt rozdělit a velkou 
část stavební si žádat na MMR ind. projektem a dílčí části na MAS do SCLLD? Jaká bude míra 
spolufinancování takového investičního projektu, když je žadatelem církev? Je potřeba u 
tohoto typu studie proveditelnosti a udržitelnosti jako součást žádosti? Je akceptovatelné, že 
z důvodu udržitelnosti bude budova pronajímat dalším organizacím z města za nižší ceny, než 
jsou ceny komerční, ale pro udržitelnost financování prostor to potřebují znát. Budou 
potřebovat k projektové žádosti doložit příslib partnerů, kteří budou následně prostory 
využívat?  
Otázky jsou velmi obecné. Především je nutné vědět, které činnosti se budou v 
komunitním centru odehrávat a kdo bude jejich provozovatelem. Výše podpory je pro 
integrovaný projekt, který doporučila k financování MAS, 95 % z EFRR, příjemce hradí 5 %. 
Výše podpory závisí na tom, které činnosti a služby může IROP podporovat. Nejprve je 
potřeba vyčíslit celkové způsobilé výdaje a z nich  



 
 

spočítat výši podpory. Žadatel musí postupovat při pronajímání prostor podle obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce (veřejné zakázky), to znamená, že musí vybrat nájemce ve 
veřejné soutěži. Podpora se bude vztahovat i na vybavení a zařízení. Příslib partnerů není 
potřeba. Církev pronajímá prostory na základě veřejné soutěže. V případě, že církev 
pronajímá prostory za úplatu, bude nutné příjmy vykázat řídicímu orgánu, který může 
přiznanou dotaci snížit, pokud příjmy postačují k financování provozu. Rozdělení projektu 
na velkou část stavební jako individuální projekt a dílčí části jako integrované projekty do 
SCLLD je možné, pokud bude SCLLD podobné akce uvádět. Existuje zde riziko, neschválení 
projektu jako individuálního z důvodu větší konkurence, v případě stavební části, bude 
projekt realizován s nižší mírou podpory oproti integrovanému projektu. 

 
10. Jaký je rozdíl mezi komunitním a polyfunkčním komunitním centrem?  
Polyfunkční komunitní centrum poskytuje zázemí pro služby poskytované v terénní nebo 
ambulantní formě. Nejedná se o zázemí, ve kterém jsou poskytovány sociální služby v 
pobytové formě. Charakter služeb v takovémto zázemí, které je začleněno do běžné 
komunity, musí nabízet více služeb/aktivity  
nebo zázemí pro ně; konkrétně minimálně v tomto rozsahu:  

 kulturní/multikulturní služby a výchovně/vzdělávací,  

 environmentální služby a podpora jejich využití  

 sociální služby – především sociální služby sociální prevence, případně i zdravotní 
služby (např. domácí zdravotní péče)  

 volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas  
V kombinaci těchto služeb spočívá jeho polyfunkčnost oproti klasickému komunitnímu 
centru, které může plnit pouze jednu z funkcí pro místní komunitu. Personální zabezpečení 
polyfunkčního centra musí splňovat podmínky odpovídající požadavkům zmíněných aktivit.  
Maximální okamžitá kapacita polyfunkčního komunitního centra je – 30 osob.  
Polyfunkční centra musí ctít principy komunitního rozvoje a komunitní péče, přičemž jejich 
náplň a tematické zaměření (min. v rozsahu všech čtyř uváděných služeb/aktivit) musí vést k 
rozvoji komunity, dané lokality a k osvětě veřejnosti. Věková skupina osob, které bude 
využívat služeb  
polyfunkčního komunitního centra, není omezena. Investice do polyfunkčního komunitního 
centra jsou výrazně vyšší než investice směřující do komunitního centra. 
 
11. Kdo je vhodným příjemce podpory z IROP na sociální byty přes MASky?  
Vhodnými příjemci k podpoře sociálních bytů jsou:  

 obce  

 nestátní neziskové organizace  

 církve  

 církevní organizace  
 
12. Budou NNO (neziskové organizace) vhodným příjemcem dotace, které v oblasti 
sociálního podnikání (ať už investice IROP, nebo neinvestiční projekty OPZ) budou 
přerozdělovány přes MAS?  



 
 

Podle harmonogramu výzev na rok 2015 bude ŘO IROP vyhlašovat výzvu pro předkládání 
individuálních projektů v říjnu. Výzva musí být komplementární s výzvou OP Z. Z tohoto 
důvodu nebude možné, aby žadatelem v případě sociálního podnikání byly přímo obce a 
nestatní neziskové organizace, přestože jsou v Programovém dokumentu IROP mezi 
oprávněnými žadateli. Obce jako žadatelé v sociálním podnikání nenaplňují jeden ze 
základních principů sociálního podnikání, kterým je nezávislost v řízení na externích 
zakladatelích. Obec může zřídit obchodní společnost, ve které bude mít spoluvlastnický 
podíl, předpokládáme, že by měl být menší než 50 %. Pokud je zřizovatelem více obcí, 
vlastnický podíl každé z těchto obcímusí být menší než 50 %. Podnikat ve vedlejší činnosti 
mohou rovněž právní formy neziskových organizací, avšak tato skutečnost nese zvýšená 
rizika. V případě neúspěchu podnikání je ohrožena celá organizace, a to včetně aktivit v 
hlavní činnosti, které nejčastěji spočívají v poskytování sociálních služeb. Dosavadní praxe 
ukazuje na nezbytnost oddělení činnosti sociálního podniku od běžného poskytování 
sociálních služeb, a to i s ohledem na zvolený režim financování činnosti sociálního podniku z 
pohledu pravidel podpory de minimis. ŘO IROP vyhlásí další výzvy v návaznosti na výzvu OP Z 
pro oblast sociálního podnikání v roce 2016. Tato další výzva bude moci již zohlednit vývoj v 
připravované legislativní úpravě sociálního podnikání, včetně možných právních forem 
sociálního podniku a způsobu jeho financování a ujednotit tak pohled na oblast sociálního 
podnikání. 
 
13. Lze v rámci SC 2.1 v objektu pro sociální bydlení vybudovat společenskou místnost, 
upravit zahradu, apod.?  
Společenská místnost není způsobilým výdajem projektu zaměřeného na sociální bydlení. 
Zeleň v okolí budovy může být doplňkovou aktivitou projektu. 
 
14.  Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení 
uplatnitelnosti na trhu práce -podporovány projekty v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). DOTAZ/PŘIPOMÍNKA NS MAS ČR: Co 
znamená „vyrovnávací platby za závazek veřejné služby“? A jak lze získat „pověření 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu“?  
Vyrovnávací platba, definovaná v článku 5 Rozhodnutí 2012/21/EU, nepřesáhne rozsah 
nezbytný k pokrytí čistých nákladů, vynaložených při plnění závazků veřejné služby, a na 
tvorbu přiměřeného zisku. Výše vyrovnávací platby ≤ čisté náklady služby obecného 
hospodářského zájmu. Dále bude řešeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Příjemcem 
nemůže být někdo, kdo není pověřený poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu. Pověření uděluje ŘO IROP, jeho formu v současné době upřesňuje. Pověření získá 
příjemce po schválení žádosti o podporu. 
 
15. Co znamená „veřejně prospěšnou činnost“? 
Vycházíme z metodického pokynu pro spolufinancování ESI fondů kde na str. 10, se doslova 
píše, že se jedná o soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření 
zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti a) komunitního a 



 
 

lokálního rozvoje, b) odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, 
náboženství, či jiné zákonem zakázané diskriminace, c) ochrany dětí a mládeže, d) ochrany 
kulturního dědictví a péče o ně, e) ochrany občanských a lidských práv, f) ochrany 
spotřebitele, g) ochrany zdraví, h) ochrany životního prostředí, i) podpory nebo ochrany osob 
se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, j) pomoci při přírodních a jiných 
katastrofách a podobných událostech, k) pomoci uprchlíkům, l) práce s dětmi a mládeží, m) 
rozvoje demokracie a posilování právního státu, n) sociálního, kulturního a hospodářského 
rozvoje a sociálního dialogu, o) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, p) školství, 
q) úsilí směřující k odstranění chudoby, r) vývoje a výzkumu, s) vzdělávání, školení a osvěty.  
Seznam činností byl převzat z návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a byl zúžen 
pouze na ty aktivity, které lze spolufinancovat z ESI fondů. 
 
16. Bude možné přes MAS řešit sociální bydlení, když bude žadatelem obec?  
Je možné podpořit projekt, kdy žadatelem bude obec. Z IROP lze podporovat sociální bydlení, 
splňující parametry definované v Programovém dokumentu IROP, (viz kapitola 2.2.5) nebo 
sociální služby, definované zákonem o sociálních službách, a komunitní centra. Cílem všech 
projektů v SC 2.1 musí být sociální inkluze. Programový dokument IROP je k dispozici na 
adrese:  
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty 
  
17. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – je potřeba, aby sociální služba již 
byla poskytována, nebo postačí, že bude poskytována až v nově vybudovaném zázemí. Je 
potřeba, aby tato služba byla registrována resp., do kdy musí být zaregistrována. 
Výsledkem projektu může být registrace sociální služby. Poskytovaná sociální služba musí 
být v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Evropská komise při 
jednání jednoznačně požadovala, aby z IROP nebyly podpořeny sociální služby určené 
pouze seniorům. Sociální služby lze podpořit za předpokladu, že budou sloužit i jiným 
cílovým skupinám. 
 
18. Bude podporována infrastruktura (zázemí, stavební úpravy nebo výstavba) pro 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež?  
V SC 2.1 lze podporovat sociální služby, definované zákonem o sociálních službách 
(č.108/2006 Sb.), a komunitní centra. Cílem všech projektů v SC 2.1 musí být sociální 
inkluze. Lze tedy podpořit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  
 
19. Za jakých podmínek bude podporováno pořízení domova se zvláštním režimem, kde 
většina klientů budou osoby v seniorském věku (65+)?  
Tento záměr není možné podpořit z IROP. EK při vyjednávání jednoznačně požadovala, aby 
z IROP nebyly podporovány sociální služby určené výhradně seniorům. Sociální služby 
podpořeny být mohou za předpokladu, že slouží zároveň i jiným cílovým skupinám.  
 
20. Jaké parametry musí splňovat komunitní centrum?  
Jednotná definice komunitního centra není stanovena. Může se jednat např. o služby 
komunitní péče zajišťované komunitním centrem, která prostřednictvím systému terapie, 
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pomoci a podpory umožňuje lidem např. s vážnějším onemocněním, se sníženou 
soběstačností nebo v přechodné krizové situaci žít v podmínkách, co možná nejvíce 
podobných běžnému životu. Taktéž se může jednat např. o veřejné zařízení, ve kterém se 
setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních aktivit s 
cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců i komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů 
je v zařízení poskytována libovolná kombinace komunitních a veřejných služeb, včetně služeb 
zaměstnanosti, minimálně však základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a 
terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. 
Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat, jak vzájemné kontakty mezi 
příslušníky cílové skupiny, tak jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. Výzva na 
podporu komunitních center je plánovaná na rok 2016 a ŘO IROP připravuje její pravidla. V 
nich budou uvedené parametry komunitních center a ŘO je uveřejní, jakmile je bude mít ve 
finální podobě. V kapitole 2.2.5.1 Programového dokumentu IROP je uvedený typický příklad 
podpory komunitního centra. IROP nebude podporovat komunitní centra ve smyslu 
kulturních center či prostor pro komerční zábavu.  
 
21. Je možné si podat žádost do IROP na rekonstrukci staré ZŠ, kde je nutná oprava stropů, 
ZTI + elektro, vybudování výtahu pro tělesně postižené děti. Do této budovy bude 
přestěhováno mateřské centrum, obecní knihovna, učebna pro IT. Může si obec podat 
žádost o dotaci na SCLLD a pod jakým názvem je vybudování – polyfunkční centrum?  
Způsobilé jsou stavební úpravy stávajících budov, pořízení vybavení pro čtyři klíčové 
kompetence: komunikace v cizích jazycích, oblast technických a řemeslných oborů a 
přírodních věd, schopnost práce s digitálními technologiemi. Nebude tedy podporována 
obecná infrastruktura mimo klíčové kompetence. Veškeré projektové záměry, které 
nespadají do klíčových kompetencí, nejsou podporovatelé z IROP a budou považovány za 
nezpůsobilé výdaje (viz knihovna, mateřské centrum apod.). Součástí úprav budovy a 
nákupu zařízení musí být i zajištění bezbariérovosti a speciálních vzdělávacích potřeb žáků.  
Uvedený projektový záměr nesplňuje parametry komunitního polyfunkčního centra, které 
svým tematickým zaměřením spadá do SC 2.1. Jednotná definice komunitního centra není 
dosud s konečnou platností stanovena, ale Z IROP lze podporovat pouze sociální služby, 
definované zákonem o sociálních službách (č.108/2006 Sb.), a komunitní centra. Cílem 
všech projektů v SC 2.1 musí být sociální inkluze. 
 
22. V rámci IROP, specifickém cíli 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi“ chce obeckoupit objekt pro zřízení zázemí terénních služeb. Problémem je, že 
stavební povolení pro tento účel můžebýt vydáno po prokázání vlastnictví objektu. Je tedy v 
rámci příslušného opatření Strategie CLLD možnépodat projekt, kde by se nejdříve koupil 
objekt a pak následně po nezbytné době zajistilo stavební povolenínebo bude stavební 
povolení povinnou součástí projektu při podání? 
Obec nemusí být vždy vlastníkem nemovitosti. U nemovitého majetku, kde žadatel není 
zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, žadatel 
dokládá listiny, které osvědčují jinéprávo, které k uvedenému majetku má (např. nájemní 
smlouvu, smlouvu o výpůjčce či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k 
užívání nemovitosti, který bude předmětem projektu). Stavební povolení pravděpodobně 



 
 

nebude povinnou přílohou žádosti o podporu. Žadatel ho bude předkládat před vydáním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
23. V rámci specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
- Bude možné podpořit denní stacionář -rekonstrukce a vybavení stávajících prostor, 
vybudování zvedacího zařízení proklienty? 
V SC 2.1 lze podporovat sociální služby, definované zákonem o sociálních službách 
(č.108/2006 Sb.), akomunitní centra, tedy i denní stacionář. Je nutné, aby se jednalo o 
registrovanou sociální službu, která nebude zaměřena pouze na seniory, neboť péče o 
seniory není prioritou IROP. Služby musí být poskytovány různým cílovým skupinám. 
 
24. Komunitní centrum: Je zde popsáno: Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována 
kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální 
služba v ambulantní aterénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a 
sociální začleňování. To znamená, že vkomunitním centru musí být zajištěno sociální 
poradenství a sociální služba v ambulantní a terénníformě, nebo stačí pouze například 
sociální poradenství. Platí, že musí být zaměstnána minimálně jednaosoba s odbornou 
způsobilostí sociálního pracovníka, dle zákona č.108/2006 Sb.? 
V SC 2.1 lze podporovat služby mimo zákon o sociálních službách a sociální služby, 
definované zákonem o sociálních službách (č.108/2006 Sb.), a komunitní centra. Cílem 
všech projektů v SC 2.1 musí být sociální inkluze. Příslušná registrovaná sociální služba 
musí naplňovat veškerá pravidla stanovená zákonem včetně odpovídajícího personálního 
zajištění. Platí, že musí být zaměstnána minimálně jedna osoba s odbornou způsobilostí 
sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb. 
 
25. Člen MAS se sídlem v území MAS provozující sociální službu terapeutickou komunitu, 
která se věnuje lidem závislým na drogách motivovaným ke změně životního stylu a nyní 
potřebuje s ohledem na nedostatek kapacit přemístit své stávající působiště. Je takový 
projekt způsobilý za předpokladu, že by nově nalezená lokalita byla mimo území MAS, pokud 
sídlo žadatele zůstane zachováno v území MAS? Intenzivně jsme hledali v našem území, ale 
ze strany zástupců obcí panují silné předsudky, které brání využití tamějších brownfields. Je 
možné, aby v tomto novém umístění komunitního centra mimo území MAS byla umístěna 
provozovna sociálního podniku? 
Tento záměr není možné podpořit z IROP, neboť rozhodující je místo realizace projektu 
(musí být na území MAS) a nikoliv sídlo žadatele. Zároveň žadatelem nemůže být NNO 
respektive MAS, která by zároveň projekt hodnotila a vybírala. 
NNO, respektive MAS, mohou podat projekt jako individuální v SC 2.1 nebo 2.2, který 
nemusí být realizovaný na území MAS. 
 
26. Může žadatel z SC 2.1 a 2.2 pro pokrytí spolufinancování použít dary případně dotaci od 
města či kraje? 
Výdaje, financované z EFRR a státního rozpočtu, nemohou být hrazené z  
jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu 
EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních 



 
 

mechanismů nebo nástroj finančního inženýrství. Dary nebo dotace z veřejných prostředků 
lze použít na spolufinancování, pokud příjemce neporuší pravidla veřejné podpory tím, že 
využitím těchto prostředků poruší stanovenou míru podpory. 
 

27. Je možné financovat rekonstrukci objektu za účelem poskytování odlehčovacích služeb 
pro seniory?  
Tento záměr není možné podpořit z IROP. Je nutné, aby se jednalo o registrovanou sociální 
službu (č.108/2006 Sb.), která nebude zaměřena pouze na seniory, neboť péče o seniory 
není prioritou IROP. Služby musí být poskytovány různým cílovým skupinám. Cílemvšech 
projektů v SC 2.1 musí být sociální inkluze.  
 
28. V IROP je popsán příklad komunitního centra, přičemž je zde uvedeno, že v centru musí 
být poskytovány sociální služby, minimálně sociální poradenství, sociální služba terénní či 
ambulantní k řešení nepříznivé situace klienta. V území máme obec, která by chtěla takovéto 
centrum vybudovat rekonstrukcí jednoho objektu, přitom by poskytované sociální služby 
byly kombinovány s možností komunitního setkávání a nabídkou volnočasových aktivit. 
Předpokládá, se, že by bylo poskytováno odborné sociální poradenství a nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. Nicméně vzhledem k velikosti obce nelze předpokládat, že by tato 
služba byla poskytována každý den, ale například jen dvakrát týdně. Bylo by možné v 
takovéto podobě financovat komunitní centrum z IROP?  
Odpověď upřesňujeme s MPSV, zašleme ji v dalším kole.  
 


