
                     

Informace k možnostem dotace na sociální bydlení 
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj/prostřednictvím MAS Blaník, z. s. 

Plánované vyhlášení výzvy MAS: 30. 11. 2017 

Plánované uzavření výzvy MAS: 15. 1. 2018 

Realizace projektu zahájena nejdříve: k 1. 1. 2014 

Realizace projektu ukončena nejpozději: bude upraveno v konkrétní výzvě MAS  

Výše způsobilých výdajů:minimální výše 542 000,-, maximální výše 2 170 000,- 

Dotace – spoluúčast žadatele 5%. Na vedlejší aktivity projektu vynaloženo maximálně 15% celkových způsobilých 

výdajů projektu. 

Oprávnění žadatelé: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace 
 

Indikátory:  

Nárůst kapacity sociálních bytů – k naplnění cílové hodnoty indikátorů CLLD 4 byty na všechny projekty 

Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení – k naplnění hodnoty indikátorů CLLD 2,8 osob na všechny 

projekty ( výpočet dle MPSV 0,7 osoby na lůžko) 

 

Cíl realizace dotace: Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a 

osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. Nástrojem dosažení tohoto cíle je 

pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro 

potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

 

Cílová skupina:  

Místní lidé a rodiny, které jsou v bytové nouzi, sociálně vyloučení nebo ohrožené sociálním vyloučením. 

 

Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou nájemní 

smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné 

ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 

nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy. 

 

Parametry sociálního bydlení v IROP  

➢ sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy budov pro bydlení,  

➢  sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez nábytku (byt bude 

vybaven umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou),  

➢ sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle územního plánu,  

➢ sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, která nevede k segregaci cílové skupiny,  

➢  pořízené či rekonstruované bytové objekty sociálního bydlení musí být umístěny v běžné zástavbě s 

občanskou vybaveností,  

➢  v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,  

➢  projekt sociálního bydlení musí naplňovat všechny požadavky na občanskou vybavenost  

➢ sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, tj. osobám v bytové nouzi,  

➢ sociální byt musí být umístěný v zastavěném nebo zastavitelném území podle územního plánu,  

➢ sociální bydlení musí být umístěno v lokalitě, která nevede k segregaci cílové skupiny,  

➢ pořízené či rekonstruované bytové objekty sociálního bydlení musí být umístěny v běžné zástavbě s 

občanskou vybaveností,  

➢ v lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava,  

➢ projekt sociálního bydlení musí naplňovat všechny požadavky na občanskou vybavenost  

  



                     
Způsobilé výdaje hlavních aktivit (minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů) 

 

Nákup nemovitostí  

➢ nákup bytů,  

➢ nákup pozemku (celého, nebo jeho části), na kterém stojí stavba určená pro sociální bydlení, cena pozemku 

nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů19,  

➢ nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit sociálnímu bydlení20  

 

Stavební úpravy, rekonstrukce  

➢ zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů, budov,  

➢ přestavba nebytových prostor na byty sociálního bydlení,  

➢ rekonstrukce společných prostor bytového domu.  

 

Pořízení vybavení  

➢ pořízení základního vybavení bytové jednotky.  

 

DPH  

➢ pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu,  

➢  je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje,  

➢  pokud je žadatel neplátce DPH.  

 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu (maximálně 15% z celkových způsobilých výdajů) 

➢ zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),  

➢ projektová dokumentace,  

➢ zeleň v okolí budov a na budovách  

➢ studie proveditelnosti,  

➢ zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení,  

➢ povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),  

➢ DPH - pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na odpočet 

vstupu,  

- je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje  

- pokud je žadatel neplátce DPH.  

 

 

 

 

 

 

Další podrobnosti k dotaci budou uvedeny ve výzvě MAS Blaník a na následujících odkazech: 

Obecná pravidla IROP: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-

7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf 

Specifická pro žadatele a příjemce: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-

Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – přílohy: https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD 

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0214a19a-5d4a-4734-b1b2-7facb47b9f4a/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-9_2-6.2017.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

