Výzva v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
Název opatření

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Maximální délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

31. 12. 2022

Míra podpory

85 – 100 % (dle typu příjemce)

Minimální výše celkových způsobilých
výdajů

400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých
výdajů

bude stanovena po jednáních

Předpokládaná alokace

cca 4 400 000 Kč (bude stanovena po jednáních)

Financování

ex ante = zálohové financování, není třeba projekt předfinancovávat

Vymezení oprávněných žadatelů

Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace
zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace;
Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a
vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a
podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení

Cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.
osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami,
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti,
osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky,
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící
institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo
nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální
pečovatelé atd.
Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v
sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty,
pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na
přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním
vyloučením ohrožených.

Popis podporovaných aktivit:
Příklady projektů, které byly v rámci
obdobných výzev v jiných MAS
finančně podpořeny

Viz příloha Popis podporovaných aktivit
 Rozvojové aktivity pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, s důrazem
na zaměstnanost, 1 949 850 Kč
 Terénní programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob na území MAS,
2 534 875 Kč
 Nejste na to sami, Sociální služby Města Sušice, 2 000 000 Kč
 Kompetence pro stabilnější rodinu, 1 015 197 Kč
 Zřízení a provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché, 1 855 375 Kč
 Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
pomáhají ohroženým osobám, 4 887 380 Kč

