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IROP 2021–27 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

KDO může žádat? 

• kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace 

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 

• nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace 

NA CO lze získat podporu? 

• sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro 

kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence) 

• vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb 

pro práci s cílovými skupinami 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory činí 70–100 % ze způsobilých výdajů projektu dle typu žadatele 

• minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč, maximální výše 90 000 000 Kč 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí je od 23. 9. 2022 do 3. 8. 2023 

Co zvážit? 

• projekt musí být v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem 

nebo s Krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb – přílohou žádosti je souhlasné 

stanovisko subjektu, který vydal takový dokument 

• podmínkou pro podání žádosti o podporu do výzvy v rámci KPSV 2021+ (Koordinovaný přístup k sociálnímu 

vyloučení 2021+) je soulad s příslušným Plánem sociálního začleňování; potvrzení souladu projektu s Plánem 

sociálního začleňování vydává Agentura pro sociální začleňování  

• povinnou přílohou žádosti je Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele 

služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise 

2012/21/EU 

• povede-li projekt k technickému zhodnocení majetku, u něhož není žadatel vlastníkem/subjektem s právem 

hospodaření, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v 

nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po 

dobu udržitelnosti projektu 

• v případě nákupu vozidel pro sociální služby se musí jednat o vozidla na alternativní paliva 
(CNG/elektro/vodík) nebo na konvenční paliva (benzín/diesel), v obou případech splňující emisní limit 50 g 
CO2/km 

• projekt zaměřený na pobytové sociální služby je komunitního typu v souladu s Materiálně technickým 

standardem MPSV a umožňující právo na nezávislý život 
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• žadatel musí disponovat projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení vč. položkového 

rozpočtu stavby, pravomocným územním rozhodnutím a alespoň žádostí o stavební povolení (je-li pro 

projekt relevantní) 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Lenka Odehnalová     .        odehnalova@renards.cz    .      739 127 824 

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

  


