3. výzva IROP – Sociální služby
MAS Česká Kanada o.p.s.
19.3.2019

Program semináře
• Úvod
• Návaznost na výzvu IROP č. 62
• 3. výzva IROP Sociální služby – základní informace
• Zaměření výzvy na jednotlivé aktivity
• Přílohy k žádosti
• Způsob podání žádosti o dotaci prostřednictvím ISKP2014+
• Dotazy, diskuse

Návaznost na výzvu IROP č. 62
Výzva č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty
CLLD
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialniinfrastruktura-integrovane-pro

Výzva MAS se řídí
pravidly výzvy č. 62 IROP

Základní informace k výzvě
Vyhlášení výzvy:
Příjem žádostí do:

5. 3. 2019
6. 5. 2019

Celková částka:
Ukončení realizace projektu:
Míra podpory:

2 504 500,00 Kč
31. 12. 2021
95% dotace, financování ex-post (po
realizaci díla)

Min. a max. výše CZP:

minimální výše CZP: 100 000,- Kč
maximální výše CPZ: 2 504 500,- Kč
území MAS Česká Kanada o.p.s.

Územní vymezení:

Oprávnění žadatelé – aktivita 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
- Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
- Nestátní neziskové organizace
- Církve a církevní organizace
Oprávnění žadatelé – aktivita Rozvoj komunitních center
- 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 a církevní organizace

Typy podporovaných projektů: Rozvoj sociálních služeb
- Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu
- Výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny
stávajících sociálních služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální
služby jsou definovány zákonem 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 výhradně pro seniory.

Typy podporovaných projektů: Rozvoj komunitních center
- Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního
centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro
poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v
projektu poskytovány
- Nákup pozemků, budov a staveb

- Pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních
služeb
- Vybavení pro zajištění provoze zařízení

Oprávnění žadatelé
Aktivita Rozvoj sociálních služeb:
- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce, organizace zřizované nebo 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
Aktivita Rozvoj komunitních center
- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
- obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými
svazky obcí
- nestátní neziskové organizace
- církve, církevní organizace

Místo realizace projektu
Území MAS vymezené ve strategii CLLD.

Terénní sociální služby v aktivitách Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj
komunitních center – území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace
projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy
nezpůsobilé.

Přílohy k žádosti:
- Plná moc
- Zadávací a výběrová řízení
- Doklady o právní subjektivitě
- Studie proveditelnosti
- Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
- 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
- Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Aktivita Rozvoj sociálních 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
- Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb
pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím
Komise 2012/21/EU.

Přílohy k žádosti, aktivita Rozvoj komunitních center
- Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení
- Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajských
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
- Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu
poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise
2012/21/EU (pouze komunitní centra poskytující jednu a více
sociálních služeb).

Monitorovací indikátory:
67510 Kapacita služeb a sociální práce
55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Postup podání Žádosti o podporu a obecné informace
- Veškeré žádosti o podporu se podávají pouze elektronicky prostřednictvím
systému MS2014+
- MS2014+ je monitorovací systém, který nevyžaduje instalaci do PC, je
potřeba pouze platný e-mail a telefonní číslo
- Registrace do systému: http://mseu.mssf.cz/ (pouze MS Explorer!)
- Vyplnění elektronické verze žádosti a její finalizace

- Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti (je potřeba mít
elektronický podpis. Žádost elektronicky podepisuje statutární
zástupce, příp. osoba k podpisu pověřená na základě plné moci či
pověření. V případě, že žádost zpracovává externí firma, měl by žadatel
mít k žádosti o podporu přidělen přístup s rolí správce přístupu)
- Kvalifikovaní poskytovatelé el. podpisu:
První certifikační autorita, a.s. (www.ica.cz)
Česká pošta, s.p. (www.postsignum.cz)
Eidentity, a.s. (www.eidentity.cz)

- Edukační videa: http://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskatdotaci/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

- Udržitelnost projektu: 5 let po ukončení od provedení poslední platby
příjemci od ŘO IROP

- Zveřejňování smluv do registru smluv – nad 50 tis. Kč (při nezveřejnění
budou výdaje ze smlouvy či dodatku NEZPŮSOBILÉ)
- Povinná publicita: dle příručky pro publicitu na
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

DĚKUJEME ZA POZORNOST
TĚŠÍME SE NA VAŠE PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY
Kontakt:
Eva Tunklová
tel. 606 123 379
tunklova@masck.cz

Ing. Mgr. Vilma Szutová
tel. 602 101 346
szutova@masck.cz

