
Výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 
 

Název opatření 
 

ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Maximální délka, na kterou je žadatel 
oprávněn projekt naplánovat  

není stanovena 

Datum zahájení realizace projektu  
 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního 
úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé 
výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 
1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto 
datem.  
 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace projektu 

30. 6. 2023 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu 
do MS2014+. 
 

Míra podpory 95 % 

Minimální výše celkových způsobilých 
výdajů 

bude stanovena po jednáních  

Maximální výše celkových způsobilých 
výdajů 

bude stanovena po jednáních 

Předpokládaná alokace 5 917 000 Kč (95 %) 
6 228 440 Kč (100 %) 
 

Financování 
 

ex post = nutnost předfinancovat 

Vymezení oprávněných žadatelů 
 

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,  
 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,  
 nestátní neziskové organizace,  
 církve,  
 církevní organizace  

 
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,  
 církevní 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.   
 

Popis podporovaných aktivit 
 

Viz příloha Popis podporovaných aktivit 
 



Příklady projektů, které byly v rámci 
obdobných výzev v jiných MAS 
finančně podpořeny 

 Rekonstrukce nemovitosti a pořízení automobilu v Městě Březnice 
za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS 
Podbrdsko, žadatel Město Březnice, 2 228 257 Kč 

 
 Rekonstrukce nemovitosti a pořízení automobilu v obci Hvožďany 

za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS 
Podbrdsko, žadatel Obec Hvožďany, 2 708 047 Kč 

 
 Sociálně terapeutická dílna Králíky, žadatel Město Králíky,  

1 180 374 Kč 
 

 Nákup tří osobních automobilů pro Charitní pečovatelskou službu 
Letohrad a Ústí nad Orlicí, žadatel Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 
683 715,00 Kč 

 
 Mobilní pečovatelská služba, žadatel Centrum sociální péče 

města Ústí nad Orlicí, 551 760,00 Kč 
 

 Vybavení pro sociální služby Domova pod hradem Žampach, 
žadatel Domov pod hradem Žampach, 1 103 900,00 Kč 

 
 Středisko osobní hygieny, Masarykova 1400, Česká Třebová, 

žadatel Město Česká Třebová, 1 019 770,04 Kč 
 

 KOMUNITNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE STAŇKOV, žadatel Město 
Staňkov, 10 000 000 Kč 

 

 


