
Všeobecné informace o projektu: 

 3.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro sociální 

inkluzi“  

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty 

CLLD“ 

 

vztahuje na projekty s datem zahájení realizace od 1. 1. 2014 do 25. 2. 2022 

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %  

Státní rozpočet - 0 % 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000,00 Kč 

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 500 000,00 Kč 

Podmínky veřejné podpory:    

Bude podpořena infrastruktura, ve které je vykonávaná služba 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 (2012/21/EU). 

Forma podpory:   Dotace – ex-post financování 

Typy podporovaných projektů: 

Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, 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. 

Pořízené vybavení musí sloužit k realizaci projektu s přímou vazvbou na poskytování daných 

služeb. Jedná se o standardní, nezbytné a obvyklé výdaje podle typu služby. Pořízený majetek 

podléhá kontrole a při nákupu vybavení, včetně drobného vybavení, je nutné udržet výstupy 

z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany 

ŘO). 

Na hlavní aktivity musí být vynaloženo minimálně 85% celkových způsobilých výdajů 

projektu. Hlavní aktivity projektu vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu. 

Oprávnění žadatelé:  

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 

 

Konkrétní informace o projektu: 

 

Realizátor:  Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. 

Předběžný rozpočet projektu:  cca 3.251.559,- Kč 

Spoluúčast:            5% -  162.578,- Kč 

Realizace projektu:    1.3.2020 – 31.7.2020 (1.etapa) 

    1.8.2020 – 30.6.2021 (2.etapa) 

Cíl projektu: 

Očekávaným cílem realizace projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb: Pečovatelské 

služby a Denní stacionář. Tyto sociální služby jsou Centrem sociálních služeb Kyjov, p.o. 

poskytovány jak seniorům, tak i osobám zdravotně handicapovaným již řadu let. Struktura 

uživatelů sociálních služeb, jakož i jejich potřeby se v průběhu let vyvíjí a mění. Zejména 

v poslední době je velký tlak na poskytování služeb těm „nejpotřebnějším“ klientům v jejich 

přirozeném prostředí – tzn. často osobám upoutaným na lůžko nebo osobám se sníženou 

schopností pohybu. Je evidentní snaha zajistit klientům možnost zůstat v přirozeném prostředí 

a zmírnění jejich sociální izolace. S ohledem na tyto skutečnosti je nutné také přizpůsobovat 

materiálně technické zázemí služeb tak, aby kvalita péče byla odpovídající. V rámci 

projektu dojde k rekonstrukci částí prostor, ve kterých bude zajištěna sociální péče, 

včetně obnovy základního vybavení a zázemí pro uživatele a pracovníky přímé péče. 

Jedná se o potřebnou infrastrukturu pro rozvoj těchto služeb. Pořízené vybavení, zařízení 

a majetek, včetně stavebních úprav vytvoří podmínky pro kvalitní realizaci služeb a dojde 

ke zkvalitnění materiálně technické základny.  

Globálním cílem projektu je eliminace a snížení rizika sociální izolace osob se zdravotním 

postižením, které mají specifické potřeby, jimž je potřeba věnovat nemalou pozornost – 

především prostřednictvím aktivit a projektů zaměřených na zlepšení prostředí a podmínek pro 

jejich integraci do společnosti.  

 

Dokládat se bude: 

 Žádost v systému IS KP14+, 

 Přílohy – studie proveditelnosti 

 souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, 

komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

kraje 

 pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb 

pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím 

Komise 2012/21/EU 

 Dohoda o spolupráci – partner projektu 

 



 

 

 


