VÝZVA KE SBĚRU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
„INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB “
MAS ORLICKO z. s. , plánuje
na podzim 2018 vyhlášení výzvy pod opatřením IROP/6 –
Infrastruktura sociálních služeb. V současnosti sbíráme projektové záměry možných žadatelů. Sběr
nám umožní lepší nastavení parametrů výzvy a žadatelům naopak dostatek času na přípravu
projektů. Prosíme o zaslání i těch projektových záměru, které zcela nesplňují podmínky níže.
Rozvoj sociálních služeb
Opatření je určeno na podporu infrastruktury sociálních služeb definovaných 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,
- týdenní stacionáře,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- chráněné bydlení,
- azylové domy,
- domy na půl cesty,
- zařízení pro krizovou pomoc,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- terapeutické komunity,
- 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.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. Podporované aktivity musí
vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně
postižených osob.
Z výzvy nelze podpořit domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 ani domovy se zvláštním
režimem dle §50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může žádat?
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace.
Upozornění: Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace vykonávají činnost v jedné
z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením znevýhodněných osob; sociální
služby; aktivity sociálního začleňování. Účelem hlavní činnosti není vytváření zisku.

Na co a kolik lze žádat?
Minimální a maximální výše projektu bude nastavena ve výzvě MAS. Dle charakteru projektu MAS
plánuje dotaci 100 000 – 2 000 000 Kč.
Hlavní podporované aktivity:
- stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
- nákup pozemků a staveb,
- pořízení vybavení,
pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.
Vedlejší aktivity projektu – max. do 15% rozpočtu:
- demolice staveb na místě realizace projektu,
- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty a parkování v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky)
- zabezpečení výstavby (technický odbor investora, BOZP, autorský dozor)
- projektová dokumentace stavby, EIA,
- zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,
- studie proveditelnosti,

Konzultace k jednotlivým projektovým záměrům probíhají průběžně - čím dříve, tím lépe. Své
projektové záměry prosím pošlete do 31. července 2018.
Konzultace:
Ing. Mgr. Marie Kršková
projektová manažerka, IROP
e-mail: krskova@mas.orlicko.cz
tel.: 734 318 889
tel:: 468 003 528

