
 
 
 
 

 

 

 

Možnosti čerpání dotací na sociální služby přes 

     MAS ORLICKO 

(výzva IROP č. 62 – Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD – tato výzva upravuje 

pravidla pro podávání projektů sociálních služeb a komunitních center) 

Tyto pravidla se vztahují na plánované dvě opatření IROP, která má MAS ORLICKO, z.s. obsažené ve 

své strategii – SCLLD. Výzvu na opatření IROP/6 plánuje vyhlásit na jaře 2017 (více informací viz níže). 

 
IROP 6/ Infrastruktura sociálních služeb 
 

Příjem žádostí předpokládáme na březen/duben 2017  

 

Žadatelem mohou být: 

Nestátní neziskové sektory, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek 

státu, kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

církve a církevní organizace 

 

Výše alokace – první výzva 7,62 mil. Kč (celkem 14,62 mil. Kč) 

 

Výše dotace - maximální velikost dotace pro první výzvu – 1,2 mil. Kč (malé projekty 300 – 400 tis. Kč) 

 

Míra podpory - vždy 95 % 

 

Hlavní podporované aktivity: (min. 85% způsobilých výdajů) 

• 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. 

 



 
 
 
 

 

 

Vedlejší aktivity: (max. 15% způsobilých výdajů) 

 demolice staveb na místě realizace projektu, 

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

• příjezdové komunikace v areálu zařízení a nezbytné doprovodné vybavení, 

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

• projektová dokumentace stavby, EIA,  

• studie proveditelnosti, 

• zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení, 

• povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),  

 

Podmínky  

 Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením 

ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob. 

 Podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která upravuje 

materiálně technické zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tento prováděcí předpis má plánovanou 

účinnost 1. 1. 2017 

Upozornění 

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. 

108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zvláštní přílohy 

• Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní 

plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje 

• Pověřovací akt 

 

Konzultace k jednotlivým projektovým záměrům probíhají průběžně - čím dříve, tím lépe. Pracovníci 

kanceláře MAS ORLICKO, z.s. Vám bezplatně poradí, aby pro Vás podání žádostí bylo co nejméně 

náročné.  

Konzultace: 
Ing. Mgr. Marie Kršková  Ing. Alice Brožková  
projektová manažerka, IROP  referentka, IROP  
e-mail: krskova@mas.orlicko.cz email:brozkova@mas.orlicko.cz 
tel.: 734 318 889 tel.: 734 318 889 
tel:: 468 003 528 tel:: 468 003 528 
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