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Představení opatření

Alokace: 

• 6 228 440 (= CZV = 100 %)

• 5 917 000 Kč (= 95 %)

• Vyhlášení výzvy: k diskusi, pravděpodobně do konce roku 2019

• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: k diskusi

• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: k diskusi

• Udržitelnost: 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO 
IROP



Představení opatření

• Místo realizace: území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

- Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu 

- Území MAS KJH musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch

• Maximální délka projektu: není stanovena

• Datum zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 1. 2014

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+

• Míra financování: 95 %, spolufinancování 5 %

• Časová způsobilost nákladů: musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do 
data ukončení realizace projektu uvedeného Rozhodnutí

• Způsob financování: ex post



Oprávnění žadatelé – všechny aktivity
• 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 

Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních 
služeb navíc:

• 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 službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Aktivity Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj komunitních center:

• Osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
osoby se zdravotním postižením.  



Podporované aktivity

•Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb

•Aktivita Rozvoj sociálních služeb

•Aktivita Rozvoj komunitních center

• V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity

• Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu



Deinstitucionalizace sociálních služeb

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. 

Cílem je prosazení národní strategie a národního přístupu při 
deinstitucionalizaci pobytových zařízení, aby sociální služby umožnily uživateli 
návrat či setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh 
práce a do společnosti. 

Projekt musí splňovat Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria 
transformace a deinstitucionalizace (příloha č. 6 Specifických pravidel pro 
žadatele a příjemce, výzva č. 62, IROP).

Společné znaky sociálních služby komunitního charakteru, Terénní služby, Ambulantní služby a denní 
programy, Pobytové služby, Kritéria transformace a deinstitucionalizace: transformační či rozvojový 
plán, snížení kapacity ústavních služeb v kraji, atd.



Deinstitucionalizace sociálních služeb
Financováno bude zázemí pro sociální 
služby definované a popsané 
zákonem o sociálních službách:

• osobní asistence,

• podpora samostatného bydlení, 

• pečovatelská služba, 

• odlehčovací služba (terénní, ambulantní, 
pobytová), 

• raná péče, 

• průvodcovské a předčitatelské služby, 

• tísňová péče, 

• denní stacionář, 

• sociálně terapeutická dílna, 

• sociální rehabilitace

• centrum denních služeb, 

• služba následné péče, 

• sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zdravotním postižením, 

• chráněné bydlení, 

• týdenní stacionář,

• domov pro osoby se zdravotním 
postižením,

• domov se zvláštním režimem



Deinstitucionalizace sociálních služeb

Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují 
tyto služby. Zázemí pro management transformovaného zařízení bude 
financováno pouze v případě, uzavírá-li se celé původní zařízení. 

Sociální služby nesmí být zaměřeny výhradně na cílovou skupinu 
seniorů.

Řídit se také Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016 Materiálně-
technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou 
formou, ze kterého bude vycházet vyhláška stanovující podmínky pro 
registraci nových služeb.



Deinstitucionalizace sociálních služeb

Hlavní podporované aktivity: 

• stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, který splňuje Kritéria sociálních služeb 
komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, 

• nákup pozemků a staveb (domů, bytů), 

• pořízení vybavení, 

• pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních 
služeb. 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu. 



Deinstitucionalizace sociálních služeb
Vedlejší aktivity projektu (max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu) 

• demolice budov v areálu původního objektu, ve kterém probíhala ústavní péče před procesem transformace, demolice 
nemůže být jedinou aktivitou projektu, 

• demolice staveb na místě realizace projektu, 

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

• parkovací stání nezbytné pro provoz zařízení, 

• příjezdové komunikace v areálu zařízení, 

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

• projektová dokumentace stavby, EIA, 

• studie proveditelnosti, 

• osobní náklady manažera projektu, 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení), 

• povinná publicita, 

• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí 
pořizovací ceny vybavení (např. školení ovládaní pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny 
vybavení). 



Rozvoj sociálních služeb

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. 

Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených 
osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně 
postižených osob.



Rozvoj sociálních služeb
Projekty se zaměřují na podporu 
infrastruktury služeb: 

• 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. 



Rozvoj sociálních služeb
Z této výzvy nelze podpořit: 

• sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

• sociální služby určené pouze pro cílovou skupinu senioři - osoby starší 
65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle 
zákona o sociálních službách

a) stupeň I (lehká závislost) = osoby částečně bezmocné,
b) stupeň II (středně těžká závislost) = osoby převážně bezmocné,
c) stupeň III (těžká závislost) = osoby úplně bezmocné.

• domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

= pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 
návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění



Rozvoj sociálních služeb

Hlavní podporované aktivity: 

• stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální 
služby, 

• nákup pozemků a staveb, 

• pořízení vybavení, 

• pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní 
sociální služby. 

Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují tyto služby. 

Terénními službami se rozumí sociální služby, které jsou cílové skupině poskytovány v jejím 
přirozeném sociálním prostředí. 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých 
výdajů projektu. 



Rozvoj sociálních služeb
Vedlejší aktivity projektu (max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu) 

• demolice staveb na místě realizace projektu, 

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

• parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení, 

• příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné vybavení, 

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

• projektová dokumentace stavby, EIA, 

• studie proveditelnosti, 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a 
výběrových řízení), 

• povinná publicita, 

• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li 
tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li 
tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 



Rozvoj sociálních služeb

Řídit se také Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016 Materiálně-
technický standard pro služby sociální péče poskytované 
pobytovou formou, ze kterého bude vycházet vyhláška stanovující 
podmínky pro registraci nových služeb.



Rozvoj komunitních center
Podpora vzniku komunitních center. 

Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové 
komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 

Komunitní centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a 
zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou 
přístupné všem obyvatelům lokality. 

Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o 
jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování 
funkčnosti komunitního centra.

Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního 
sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se 
zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.



Rozvoj komunitních center

V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho 
pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude 
působit v rámci komunitního centra. 

Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměřenou na členy 
komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování 
registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho 
sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách 
volitelné.

Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou 
zábavu. 



Rozvoj komunitních center
Hlavní podporované aktivity: 

• 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, 

• vybavení pro zajištění provozu zařízení, 

• pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb. 

Pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástí projektu další opatření (stavby, rekonstrukce 
a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování aktivit komunitních center). Pořízení vybavení nemůže 
být samostatný projekt. 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. 



Rozvoj komunitních center
Vedlejší aktivity projektu (max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu) 

• demolice staveb na místě realizace projektu, 

• úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky), 

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

• projektová dokumentace stavby, EIA, 

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace 
zadávacích a výběrových řízení), 

• studie proveditelnosti, 

• povinná publicita, 

• nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na 
ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 



Vybrané povinné přílohy k žádosti
Projekt, který počítá se stavbou nebo stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 
povolení nebo ohlášení: 

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 
povolení 

Nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace doložit: 
– platné stavební povolení nebo společné povolení s nabytím právní moci, 
– platný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo společný souhlas, 
– platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu, 
– nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s platným právem provést stavbu. 

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

• Položkový rozpočet stavby 

• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 
– je-li tato příloha relevantní dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

• 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 



Podání projektové žádosti

• Zřízení elektronického podpisu

• Registrace do systému IS KP14+

• Vyplnění žádosti o podporu

• Finalizace žádosti o podporu

• Podepsání a odeslání žádosti o podporu

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím 
aplikace IS KP14+: https://mseu.mssf.cz/

https://mseu.mssf.cz/


K DISKUSI

•Alokace

•Datum vyhlášení a ukončení výzvy

•Minimální výše CZV

•Maximální výše CZV

•Věcná kritéria

•Další



DĚKUJI ZA POZORNOST

Kontaktní osoba: Dita Gollová

E-mail: gollova@kjh.cz

Mobil: 731 543 676


