INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II

KDO může žádat?
•
•
•
•
•
•

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

NA CO lze získat podporu?
• zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny
sociálních služeb je poskytována dotace na tyto hlavní aktivity:
o

nákup objektů

o

rekonstrukce, stavební úpravy či výstavba objektů či zázemí pro poskytování sociální služby

o

pořízení zařízení a vybavení

o

pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby

• podporovány jsou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro následující sociální služby:
domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní
asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře, azylové domy.

KDY lze žádat?
•

příjem žádostí probíhá od 28. 6. do 29. 11. 2018

KOLIK lze získat?
•

•

míra dotace činí:
o 90 % ze způsobilých výdajů pro obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené a zakládané
organizace
o 95 % ze způsobilých výdajů pro nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace
o 100 % ze způsobilých výdajů pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
minimální způsobilé výdaje projektu činí 0,5 mil. Kč, maximální 60 mil. Kč

CO zvážit?
•
•
•
•

projekt musí být v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, Národní strategií rozvoje
sociálních služeb 2014 – 2020 a relevantními strategickými plány (plánem sociálního začleňování,
komunitním plánem, krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb)
v případě staveb je nutné mít zahájené stavební řízení – povinnou přílohou žádosti je v tomto případě
doklad o zahájeném stavebním řízení a projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení včetně
rozpočtu
je nutné disponovat smlouvou o závazku veřejné služby
není možné podpořit domovy pro seniory, hospice či zařízení, kde výhradní cílovou skupinou jsou senioři

NA KOHO je možné se obrátit?
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