
  

 

Informace k možnosti dotace – MAS Blaník, z. s. 
 

Možnosti dotace pro: „Činnost komunitních center“ 

Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond ČR / prostřednictvím MAS Blaník, z. s. 

Název výzvy: bude upřesněn ve výzvě, předpokládá se: MAS Blaník – III. 2. Činnost 

komunitních center – (II.) 

Číslo výzvy: bude upřesněno ve výzvě 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: bude upřesněno ve výzvě, předpokládá se 

30.11.2017 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: bude upřesněno ve výzvě, předpokládá se 

03.03.2018 

Maximální délka projektu: 36 měsíců 

Výše způsobilých výdajů: min. 400 000 CZK, max. 2 678 130 CZK 

Dotace: Obce a Organizace zřizované obcemi spoluúčast 5 %, Obchodní společnosti, Družstva 

a OSVČ spoluúčast 15% 

Nepřímé náklady = 25 %, pokud podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od 

externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. 

Žadatelé: Obce, Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Obchodní 

korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení 

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

Co by šlo z dotace hradit – neinvestiční výdaje: 

-nehmotný majetek do 60 tis. Kč 

-hmotný majetek do 40 tis. Kč 

-drobné stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud nepřevýší u 

jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč 

-Osobní náklady – mzdy pracovníků, výše úvazku = max. 1,0 (součet veškerých úvazků 

zaměstnance u všech subjektů zapojených do projektu – příjemce + partneři 

-cestovné 

-nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu 

-nákup služeb – tj. zpracování analýz, lektorské služby, školení a kurzy, vytvoření nových 

publikací či materiálů, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou 

-DPH u neplátců či pokud není nárok na odpočet 

-nepřímé náklady = administrativa, řízení projektu (vč. Finančního), účetnictví, personalistika, 

komunikační a informační opatření (= publicita projektu), občerstvení a stravování a podpůrné 

procesy pro provoz projektu- tj. pojištění odpovědnosti za školu, nájem pro administrativní 

zajištění projektu, náklady na úklid, …) 



  
Cíl realizace projektu: Cílem je podpořit nabídku aktivit v rámci tzv. „míst pro setkávání“ 
v obcích na území MAS Blaník. Komunitní centra budou poskytovat prostor pro setkávání 
komunity, včetně snahy o pomoc s řešením obtížné sociální situace jejich členů. 
Podporované aktivity – Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity. Cílovou 

skupinou je komunita a její členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením 

ohrožené a další členové komunity). 

Vznik komunitního centra je součástí procesu realizace a rozvoje komunitní (sociální) práce v 

území. Členové komunity se aktivně účastní na všech fázích vzniku a fungování komunitního 

centra – plánování vzniku komunitního centra, rozhodování o jeho podobě, jeho budování, 

řízení a zajištění běžného provozu, vyhodnocování funkčnosti a efektivity. Činnost 

komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci 

sociálního vyloučení osob. Musí být koordinována a zastřešena minimálně jednou osobou s 

odbornou způsobilostí sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, popř. dalšími odbornými pracovníky, pokud to vyžaduje daný druh aktivity. Aktivity 

realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování základních činností 

registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, avšak 

nenahrazují poskytování sociálních služeb. 

Vedle aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů komunity a jejích členů mohou 

komunitní centra realizovat také: 

a) kulturní/multikulturní aktivity 

b) výchovně /vzdělávací aktivity 

c)aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ 

d)environmentální aktivity a podpora jejich využití 

e) aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti 

-i zde musí být popsán jednoznačný vliv těchto aktivit na sociální začleňování osob -> těžištěm 

všech aktivit uskutečňovaných v KC je vždy přímá podpora cílových skupin 

 

Další podrobnosti k dotaci budou upřesněny ve vyhlášené výzvě MAS Blaník a na 

následujících odkazech: 

Obecná pravidla pro ESF: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-
/dokument/797767 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně 
vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817 
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