
                     

 

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

Plánovaná celková alokace výzvy MAS: 3 090 290,- 

Plánované vyhlášení výzvy MAS: květen 2018, květen 2019, květen 2020 

Plánované uzavření výzvy MAS: bude specifikované výzvou MAS 

Realizace projektu zahájena nejdříve: k 1. 1. 2014 

Realizace projektu ukončena nejpozději: bude upraveno v konkrétní výzvě MAS  

Výše způsobilých výdajů: bude specifikováno výzvou MAS 

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

projektu 

Oprávnění žadatelé: NNO, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, obce, dobrovolné svazky obcí, církve a církevní 

organizace 

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením 

Indikátor: Počet podpořených zázemí pro sociální služby – k naplnění CLLD hodnoty indikátoru 

 

Co by šlo z dotace hradit: 

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.  

 

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb:  

• odborné sociální poradenství 

•  pečovatelská služba 

• osobní asistence 

• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra,  

• terénní programy  

 

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity projektu (minimálně 84% celkových způsobilých výdajů) 

Stavby, stavební úpravy, rekonstrukce  

➢ stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních 

služeb, 

➢ vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb,  

➢ budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která 

je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek 

hlavní stavby, pokud je součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem).  

 

Nákup pozemků a staveb  

➢ nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové budovy, která bude sloužit jako zázemí pro 

poskytování sociálních služeb definovaných a popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, cena 

pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů6,  

➢ nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb definovaných a 

popsaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 7.  

 

Pořízení vybavení budov a zázemí  pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytování služeb.  

 

Pořízení automobilu   pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.  

 

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) 

➢ zeleň v okolí budov a na budovách (zelené zdi a střechy, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky),  

➢ demolice staveb na místě realizace projektu,  

➢ parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení,  

➢ příjezdové komunikace v areálu a nezbytné doprovodné vybavení,  



                     

 

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

➢ projektová dokumentace stavby, EIA,  

➢ studie proveditelnosti,  

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

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

➢ nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí 

pořizovací ceny vybavení,  

➢ 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

