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DOTAČNÍ INFO K 1. 6. 2018 

 

IROP 

Výzva č. 81 
Rozvoj sociálních služeb II 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionál-
nímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního za-
členění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od insti-
tucionálních ke komunitním službám 
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 

Územní realizace: 
Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. 
m. Prahu 
 

Alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 150 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 26 470 588 Kč 

 

Oprávnění žadatelé: 
 
 kraje 
 organizace zřizované kraji 
 organizace zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované obcemi 
 organizace zakládané obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 
 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 

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 kra-

ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a součas-
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ně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního za-

čleňování – 10 % 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  28. 6. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   29. 11. 2018 
 

Podporované aktivity: 
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby. 

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 zá-

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

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách: 

- domovy se zvláštním režimem 
- domovy pro osoby se zdravotním postižením 
- chráněné bydlení 
- osobní asistence 
- denní stacionáře 
- týdenní stacionáře 
- azylové domy 

 

Více informací: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-81-Rozvoj-socialnich-sluzeb-II 

 

Výzva č. 82 
Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionál-
nímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního za-
členění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od insti-
tucionálních ke komunitním službám 
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
 

Územní realizace: 
Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. 
Prahu 
 

Alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 350 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 61 764 706 Kč 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-81-Rozvoj-socialnich-sluzeb-II
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Z toho alokace pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám (KPSVL): 145 000 000 (EFRR) 

 

Oprávnění žadatelé: 
 
 kraje 
 organizace zřizované kraji 
 organizace zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované obcemi 
 organizace zakládané obcemi 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí 
 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí 
 organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 

 

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 kra-

ji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a součas-

ně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního za-

čleňování – 10 % 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  28. 6. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   29. 11. 2018 
 

Podporované aktivity: 
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby. 

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 zá-

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

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách: 

- domovy se zvláštním režimem 
- domovy pro osoby se zdravotním postižením 
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- chráněné bydlení 
- osobní asistence 
- denní stacionáře 
- týdenní stacionáře 
- azylové domy 

 
Projekty v rámci KPSVL se zaměří na tyto sociální služby: 

- azylové domy 
- zařízení pro krizovou pomoc 
- nízkoprahová denní centra 
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- noclehárny 
- odborné sociální poradenství 
- sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě 
- intervenční centra 
- zařízení následné péče 
- terénní programy 

 

Více informací: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-82-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL-II 

 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-82-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL-II

