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Výzva č. 6 MAS pro IROP
Opatření / fiche: Investice do sociálních služeb
Výzvy MAS jsou podvýzvami IROP vyhlašované ŘO MMR – podmínky
podvýzev se řídí pravidly nadřazených výzev:
62. Výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
• Výzva č. 62 IROP
• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy
• Specifická pravidla pro žadatele a příjemce + přílohy

6. Výzva – Investice do sociálních služeb
• Vyhlášení: 15. 11. 2019
• Příjem žádostí: 15. 11. 2019 do 30. 12. 2019 14:00 h
• Kolová výzva – vyhodnocení po ukončení příjmu žádostí

• Realizace projektů: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2021 (fotodokumentace a protokol o předání a
převzetí díla a kolaudační souhlas nebo rozhodnutí)

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti.

• Alokace: 4 187 120 Kč z toho 3 977 764 Kč ERDF (95%=míra podpory)
• Celkové způsobilé výdaje: min. 0,5 mil. Kč max. 3 mil. Kč

Místo realizace
projektu

Cílové skupiny
• osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
• osoby se zdravotním postižením
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory
(osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti
podle zákona o sociálních službách).

Zacílení podpory
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
• Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a
vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně
technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými
skupinami.
• Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují
na vybudování zázemí pro:
centra denních služeb, denní stacionáře, zařízení pro krizovou pomoc,
nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné
péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní
asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské
a předčitatelské služby.
Nebudou podporovány pobytové služby.

Hlavní podporované aktivity (min 85 % CZV)
• stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování
sociální služby (vč. souvisejících inženýrských sítí),
• nákup pozemků a staveb (použití limitu 10 % celkových způsobilých
výdajů na nákup pozemku dle Čl. 69 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013),
• pořízení vybavení s přímou vazbou na poskytování dané služby
(pozor na udržitelnost 5 let),
• pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní
sociální služby.

Vedlejší podporované aktivity (max 15 % CZV)
• demolice staveb na místě realizace projektu,
• zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a
parky),
• parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení,
• příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné vybavení,
• zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
• projektová dokumentace stavby, EIA,
• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (studie
proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení),
• povinná publicita.

Povinné přílohy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plná moc
Zadávací a výběrová řízení (smlouva)
Doklady o právní subjektivitě žadatele (zakládací listina, stanovy)
Studie proveditelnosti
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (výpis z KN)
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Čestné prohlášení o skutečném majiteli (mimo veřejnoprávní PO)
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán
sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje
Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit
výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU

Dokumenty k výzvě – www.masbcr.cz
• Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce + přílohy
• Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce + přílohy
• Studie proveditelnosti – závazná osnova
• Postup pro podání žádosti o podporu v prostředí MS2014+

• Výzva č. 6 – MAS Brána do Českého ráje – IROP
• Příloha č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
• Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení

• Interní postupy MAS pro strategický rámec IROP

Doporučení
• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu
• Etapy projektu mohou být minimálně 3 měsíce
• Postupovat v souladu se specifickými a obecnými pravidly pro žadatele a
příjemce
• Žádost o podporu finalizovat a podat v MS2014+ dříve než poslední den
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě
• Projekt musí být předložen do správné výzvy a podvýzvy MAS Brána do
Českého ráje
• Doložit všechny povinné přílohy a u nerelevantních příloh uvést, že příloha
není pro projekt relevantní
• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, rozdělení na hlavní (min
85%) a vedlejší (max 15%) aktivity

Konzultace
Vítězslav Dufek
projektový manažer pro IROP
dufek@masbcr.cz
mobil: 776 280 028

