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Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vyhlašuje 
49. výzvu k předkládání žádostí o podporu  

z Integrovaného regionálního operačního programu 
 

DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA 

ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ II. 

 

 

 

 

 

Identifikace výzvy 

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 

Přehled změn k 15. září 2016 

Položka Popis změny Zdůvodnění změny 

Podporovaná aktivita 

Úprava cílové skupiny. 
Rozčlenění cílové skupiny 
osob ohrožených sociálním 
vyloučením a osob sociálně 
vyloučených na samostatné 
cílové skupiny. 

Rozlišení cílových skupn projektu bylo 
provedeno na základě uvedení v soulad 
s věcným hodnocením žádostí o 
podporu. 

Povinné přílohy Doplněna povinná příloha č. 
15 Čestné prohlášení o 
skutečném majiteli 

Povinnost, kterou všem Řídicím 
orgánům uložila Evropská komise a 
Auditní orgán. 
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Specifický cíl 
SC 2.1:  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

 
Číslo výzvy 

 
49 

Druh výzvy Kolová 

Typ výzvy 
Komplementární s prioritní osou 2  Sociální začleňování a boj s 
chudobou OP Zaměstnanost  

Model hodnocení Jednokolový 

 

 

 

 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 24. 8. 2016, 14:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

5. 9. 2016, 15:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

12. 9. 2016, 15:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

31. 5. 2017, 15:00 

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 stanoveno nejdříve na 1.1.2014, a to i v případě, že 
první právní úkon byl učiněn před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 31. 12. 2022.  
 
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 
podporu. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 300 000 000 Kč 
 
Státní rozpočet – max. 229 411 765 Kč 
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Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

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 

%, 
- 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 %, 

- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
– 15 %. 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč 
 
Maximální výše způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč 

Podmínky veřejné podpory 

Budou podporováni žadatelé vykonávající službu obecného 
hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu. 

Forma podpory 
Dotace – ex-post financování 
Převod finančních prostředků – ex post financování (pro 
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace) 

Zacílení podpory 

Typ podporovaných operací 
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování 

Území realizace  
Území ČR mimo hl. m. Prahu 
 

Oprávnění žadatelé 

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

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního 
začleňování 

 
Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace 
pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které 
umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a 
jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.  
 
 
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované 
zákonem o sociálních službách:  

- osobní asistence,  
- podpora samostatného bydlení,  
- pečovatelská služba,  
- odlehčovací služba,  
- raná péče,  
- průvodcovské a předčitatelské služby,  
- tísňová péče,  
- denní stacionář,  
- sociálně terapeutická dílna,  
- sociální rehabilitace,  
- centrum denních služeb,  
- služba následné péče,  
- sociálně aktivizační služby pro a  osoby se zdravotním 

postižením,  
- chráněné bydlení,  
- týdenní stacionář,  
- domov pro osoby se zdravotním postižením,  
- domov se zvláštním režimem.  

 
Podporované služby nemohou být určeny výlučně  pro seniory. 
 

Indikátory 
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 
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5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1. Plná moc 
2. Doklady o právní subjektivitě žadatele 
3. Výpis z rejstříku trestů 
4. Zadávací a výběrová řízení 
5. Studie proveditelnosti 
6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 

předmětem projektu 
7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo 

veřejoprávní smlouva nahrazující územní řízení 
8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 

stavební povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující stavební povolení 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení nebo pro ohlášení stavby 

10. Položkový rozpočet stavby 
11. Transformační plán 
12. Doklad o schválení transformačního plánu 
13. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický 

plán, komunitní plán nebo krajský střednědobý plán 
14. Pověřovací akt 

 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitola 2.6 Specifických pravidel této výzvy. 
 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 - 31. 12. 2022 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné. 
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Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně 
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni 
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna na 
webových stránkách 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP . 
 
Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 
2.2 Obecných pravidel. Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti 
o podporu, které již žadatelé podali. 
 

Příjmy projektu 

Projekty podporované v této výzvě podléhají pravidlům veřejné 
podpory a jsou vyloučeny z aplikace ustanovení čl. 61 a 65. Pro 
stanovení maximální výše podpory platí zvláštní pravidla 
vyplývající z předpisů k veřejné podpoře a je nutné u těchto 
projektů provést individuální posouzení potřeb financování. 

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese 
https://mseu.mssf.cz   
 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla  

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP  
 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – kontakty na 
krajská oddělení jsou zveřejněny na  
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/nebo 
http://www.dotaceEu.cz/irop   

http://www.dotaceeu.cz/
https://mseu.mssf.cz/
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.dotaceeu.cz/irop

