IROP REACT-EU - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
KDO může žádat?
·
·

obce, DSO, kraje, organizační složky státu a jimi zakládané či zřizované organizace
nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

NA CO lze získat podporu?
·

nákup objektů k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

·

výstavba či stavební úpravy objektů či zázemí k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

·

vybudování či stavební úpravy inženýrských sítí, zeleně v okolí budov, administrativního zázemí,
parkovacích stání a venkovního prostranství

·

opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov (zateplení, výměna oken a dveří, rekonstrukce střechy,
lodžií, rekuperace, výměna zdroje tepla, FVE, akumulační nádrže apod.)

·

pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek, zdravotnických prostředků a technologií

·

pořízení automobilů pro výkon sociálních služeb

KDY lze žádat?
·

příjem žádostí v období 31. 5. 2021 – 3. 2. 2022

KOLIK lze získat?
· míra dotace činí 100 % pro příspěvkové organizace organizačních složek státu
· míra dotace činí 90 % samosprávné celky a jimi zřizované organizace
· míra dotace činí 95 % pro NNO, církve a církevní organizace
· celková alokace činí 2,43 mld. Kč

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
· poskytované služby musí být uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: centra denních
služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se
zvláštním režimem, chráněné bydlení, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, krizová pomoc,
nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity,
odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, raná péče, intervenční
centra, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence,
odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče,
průvodcovské a předčitatelské služby
· nelze podpořit domovy pro seniory
· je-li pro projekt relevantní, musí splňovat materiálně-technické standardy MPSV (týká se vybraných
pobytových sociální služeb)
· projekty musí splňovat minimální parametry pro energetické úspory stanovené výzvou
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· u projektů zaměřených na pořízení vozidel se musí jednat o vozidla na CNG/elektro/vodík nebo o vozidla na
benzín/diesel splňující emisní limit 95 g CO2/km (dobíjecí či plnící infrastruktura není způsobilá)
· žadatel musí doložit pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro projekt relevantní
· žadatel musí doložit alespoň žádost o stavební povolení (příp. ekvivalentní dokument), pravomocné
stavební povolení musí doložit do 6 měsíců od podání žádosti o dotaci
· žadatel musí doložit Průkaz energetické náročnosti budovy
· žadatel musí doložit souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb,
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 - 2025
· v případě projektů společného stavebního a územního řízení je nutné doložit pravomocné společné povolení
· v žádosti o dotaci musí být rozpočtově vyčleněny výdaje na snížení energetické náročnosti budovy
· maximální způsobilé výdaje na jeden automobil činí 1,4 mil. Kč, resp. 1,7 mil. Kč s úpravou pro převoz osob
s omezenou schopností pohybu
· časová způsobilost výdajů je v období 1.2.2020 – 31.12.2023
· realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2023, do stejného data musí být uhrazené veškeré
způsobilé výdaje
· udržitelnost činí 5 let

NA KOHO je možné se obrátit?
Mgr. Ondřej Stolar . stolar@renards.cz . 731 656 847

PŘIPRAVENOST
SUBJEKTŮ NA
ŘEŠENÍ HROZEB

RENARDS, a.s. . www.renards.cz

