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PROGRAM SEMINÁŘE

 Co je obsahem výzvy

 Závazné dokumenty

 Povinné přílohy



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb

 Číslo výzvy MAS: 7. výzva

 Číslo výzvy v ISKP2014+: 233/06_16_072/CLLD_16_01_117

 Název výzvy v ISKP2014+:  MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

 Druh výzvy: kolová

 Opatření integrované strategie: IROP 03: Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních 
služeb 

 Datum a čas vyhlášení výzvy: 1.9.2019

 Datum zahájení příjmu žádosti o podporu:                 1.9.2019 ve 12:00

 Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu:     31.12.2019 v 16:00

 Datum ukončení realizace projektu: 30. 06. 2023



Podpora 

Celková částka dotace: 5 088 850,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt:                               není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt:                               5 088 850,- Kč 

Míra podpory:                    95 %

Veškeré informace a aktuality o výzvách naleznete na 

stránkách http://www.maskrnovsko.cz/



Závazné dokumenty
 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

 Závazná pro všechny specifické cíle a výzvy. Žadatel se řídí platnými pravidly v den vyhlášení výzvy MAS, tj. k 1.9.2019 

( platná verze Obecných pravidel pro tuto výzvu je z 6.3.2019 http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-
prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/Obecna-Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-
aktualne-p)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

 Pro každou výzvu specifický dokument

 Obsahuje informace o oprávněných žadatelích, podporovaných aktivitách, způsobilých výdajích atd. 

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 62 (platnost 29.6.2018), žadatel se řídí platnými specifickými 
pravidly v den vyhlášení výzvy MAS. Dokumenty naleznete v odkaze: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-k-jednotlivym-vyzvam/Vyzva-c-62-
Socialni-infrastruktura-in-pr-CLLD

Dokumenty i s přílohami naleznete na stránkách IROP.

Interní postupy MAS Rozvoj Krnovska 

 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, Interní postupy jsou MAS upraveny podle svých vnitřních 
dokumentů http://www.maskrnovsko.cz/ 

 DO VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU SE ŽADATEL ŘÍDÍ VERZÍ OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH PRAVIDEL PLATNÝCH V DEN 
VYHLÁŠENÍ VÝZVY INTEGROVANÉHO NÁSTROJE CLLD.

 V DOBĚ REALIZACE, TJ. OD VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU, SE PŘÍJEMCE ŘÍDÍ VŽDY AKTUÁLNÍ PLATNOU VERZÍ OBECNÝCH I 
SPECIFICKÝCH PRAVIDEL. 



Oprávnění žadatelé

AKTIVITY DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ROZVOJ

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

- 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

- Nestátní neziskové organizace

- Církve

- Církevní organizace

- Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace



Cílové skupiny  

AKTIVITA DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních služeb 

AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním 

vyloučením, osoby se zdravotním postižením 



TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem

sociálního začleňování a zvýšení uplatitelnosti na trhu

práce

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Zázemí pro terénní služby

Ambulantní sociální služby

Pobytové sociální služby

Rozvoj sociálních služeb

Doplňková aktivita



Povinné přílohy

SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY AKTIVTY 

 Plná moc

 Zadávací a výběrová řízení

 Doklad o právní subjektivitě žadatele

 Studie proveditelnosti 

 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem 
projektu 

 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

 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



Povinné přílohy

AKTIVITA DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní řízení

Transformační plán

Doklad o schválení transformačního plánu

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán 
sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb na 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu 
poskytovatele služeb pověřit výkonem služeb obecného 
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 
2012/21/EU



Povinné přílohy

AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÁCH SLUŽEB 

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



Indikátory 

 6 75 10 - kapacita služeb a sociální práce

 5 54 01 - počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce

 5 54 02 - počet poskytovaných druhů sociálních služeb 


