
ROP MORAVSKOSLEZSKO– VÝZVA DO PODOBLASTI PODPORY 
2.1.2 ROZVOJ INFRASTRUKTURY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

KDO může žádat? 

• Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené 

• Obce a organizace zřízené a založené obcemi 

• Nestátní neziskové organizace 

• Organizace zřízené státem 

• Podnikatelské subjekty 

KDY lze žádat? 

• předpokládaný termín pro příjem žádostí o dotaci probíhá od 10. 3. 2015 do 14. 5. 2015 

NA CO lze získat podporu? 

Investiční projekty zaměřené na pořízení vozidel následující sociální služby:  

• pobytová zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů 
(týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, atd.), a služby a 
sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, atd.) 

• pobytová a ambulantní zařízení sociálně - právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. v platném 
znění (zařízení pro výkon náhradní rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) 

• pobytová zařízení pro domovy pro seniory 

• zařízení poskytujících terénní a ambulantní služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. 
(odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, pečovatelská služba, 
tísňová péče, průvodcovská a předčitatelská služba, podpora samostatného bydlení, atd.) 

• zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů 
(kontaktní centra, intervenční centra, nízkoprahová denní centra a zařízení pro děti a mládež, sociálně 
aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny a komunity, služby 
následné péče, atd.) a zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (tlumočnické služby, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby, atd.) 

• chráněné dílny dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb./chráněných pracovních míst dle novely 
zákona o zaměstnanosti 367/2011 Sb.  

JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy? 

• Jedná se o průběžnou výzvu k předkládání náhradních projektů 

• Žadatel musí projekt ukončit a uhradit do 31.12.2015 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů, konkrétní výše dotace bude záviset na 
zbytkové finanční alokaci programu, realizaci stávajících projektů a vývoje kurzu koruny vůči euru 

• Minimální výše dotace jsou 2 mil. Kč  

NA KOHO je možné se obrátit? 

• Mgr.Ondřej Stolar  .  stolar@renards.cz  .  731 656 847 


