Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz

Vážení přátelé,
v roce 2019 plánujeme vyhlášení výzvy na opatření Zvýšení kapacity a kvality sociálních služeb
(v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, IROP).
Cílovou skupinou výzvy budou zejména osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním
vyloučením a osoby se zdravotním postižením.
V rámci výzvy bude možné podpořit projekty zaměřené na:




Deinstitucionalizaci sociálních služeb,
Rozvoj sociálních služeb,
Rozvoj komunitních center.

Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a sociální služby určené pouze pro cílovou skupinu
senioři - osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona
o sociálních službách. Dále nelze podpořit domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Kompletní přehled všech typů podporovaných aktivit najdete v dokumentu Popis podporovaných
aktivit (dostupný zde: http://www.kjh.cz/pracovni_skupiny.php).
Rádi bychom Vás přizvali ke společné diskusi o možnostech a omezeních této výzvy.
Chtěli bychom znát Váš názor na možnosti využití finančních prostředků, které máme pro uvedené
opatření rezervované, na území MAS.
Rádi bychom s Vámi diskutovali o podmínkách (např. harmonogramu v roce 2019, výši finančních
prostředků na projekt, podporovaných typech aktivit atd.), které by Vám umožnily a usnadnily
čerpání finančních prostředků.
Za tímto účelem jsme na listopadových jednáních orgánů MAS vytvořili diskusní pracovní skupinu
pro přípravu výzev, a tímto Vás zveme na její setkání.
Zároveň Vás prosíme o přeposlání tohoto e-mailu všem potenciálním zájemcům, žadatelům,
pracovníkům v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování, kteří by mohli přispět do diskuse.
Termín setkání: 27. 2. 2019
Čas: 9.00 – 11.00
Místo: zasedací místnost MAS, Regnerova 143, 542 32 Úpice
V případě, že se budete moci setkání zúčastnit, ozvěte se, prosím, do 25. 2. 2019 na email:
gollova@kjh.cz.
Pokud Vám termín nevyhovuje a máte zájem se do diskuse zapojit, ozvěte se nám s individuálním
návrhem termínu dle Vašich časových možností.
Podrobnější informace o výzvě najdete zde: http://www.kjh.cz/pracovni_skupiny.php
Těšíme se na setkání
Dita Gollová, MAS KJH

