
Rozvoj sociálních služeb v SVL – výzva č. 30 

Příjem žádostí:   27. 5. 2016 (16:00hod.) – 27. 10. 2016 (16:00hod.) 

Operační program:  Integrovaný regionální operační program 

 Prioritní osa:   PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 

    regionů 

 Investiční priorita:  IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které  

    přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování 

    nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního  

    začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním 

    službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

 Specifický cíl:   SC 2.1.: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Podporované aktivity:   Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a 

    stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování 

    sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny 

    stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby 

    jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 

    znění pozdějších předpisů. 

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: 

- centra denních služeb, 

- denní stacionáře, 

- týdenní stacionáře, 

- domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

- domovy se zvláštním režimem, 

- chráněné bydlení, 

- azylové domy, 

- domy na půl cesty, 

- zařízení pro krizovou pomoc, 

- nízkoprahová denní centra, 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

- noclehárny, 

- terapeutické komunity, 



- sociální poradny, 

- sociálně terapeutické dílny, 

- centra sociálně rehabilitačních služeb, 

- 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. 

Forma podpory:  Dotace – ex-post financování 

 Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč 

 Maximální výše způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč 

Míra podpory:  Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 % 

  Státní rozpočet: 

  - kraje a jimi zřizované organizace – 5 % 

  - obce a jimi zřizované organizace – 5 % 

  - dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 5 % 

  - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 15 % 

  - nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané 

  kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a 

  současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit 

  sociálního začleňování – 10 % 



Území realizace:  Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází  

   sociálně vyloučené lokality. (ORP Písek je území se SVL) 

   Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně  

   vyloučeným lokalitám 

Oprávnění žadatelé:  Kraje, obec, DSO, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo 

   DSO, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní  

   neziskové organizace, církve, církevní organizace 

   

 

  

 


