
Název opatření Opatření IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Strategický cíl: 4) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb, vzhledu obcí a stavu 
 zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity  
                             a zvýšení četnosti a rozsahu společenských, kulturních  
                             a sportovních akcí a tradic 
Specifický cíl:  4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb 
Opatření:  4-1-1) Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního 
 bydlení 

Vazba na SC IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis opatření Podpora bude směřovat ke službám terénního, ambulantního a pobytového 
charakteru, které odpovídají současným principům sociálního začleňování. 
Sociální služby musí být poskytovány v souladu se zákonem o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb.  
Podpořeny budou i služby primární prevence, které mají komunitní charakter. 
U komunitních center není cílem budování kulturních center nebo prostor pro 
masovou zábavu. 
Sociální byty slouží jako infrastruktura pro sociální začleňování.  
Cílem opatření je zvýšení kvality života cílových skupin obyvatel (osoby sociálně 
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním 
postižením a osoby v bytové nouzi). 
Na aktivity v tomto SC navazují aktivity v prioritní ose 2 OP Zaměstnanost. 

Typy projektů  Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb: nákup objektů, 
zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 
poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Například: 
- rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup 

objektů pro realizaci stávající sociální služby poskytované v dosud 
nevyhovujícím prostoru,  

- vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, 
rekonstrukce objektu a jeho adaptace, 

- vybudování zázemí pro terénní služby. 
 Sociální bydlení: pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich 

adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního 
vybavení. Předmětem podpory nebudou ubytovny a domovy pro seniory. 
Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně 
standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. 

Příjemci podpory Sociální služby: 
 NNO 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 DSO 
 organizace zřizované nebo zakládané DSO 
 církve 
 církevní organizace 
Sociální bydlení: 
 obce 
 nestátní neziskové organizace 



 církve 
 církevní organizace 

 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách 
MAS. 

 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 5 54 01 
Název  Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

Kód NČI2014+ 5 54 02 
Název  Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

Kód NČI2014+ 5 53 01  
Název  Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 6 75 10 
Název  Kapacita služeb a sociální práce 

Kód NČI2014+ 5 53 20 
Název Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 

Kód NČI2014+ 5 53 10 
Název  Nárůst kapacity sociálních bytů 

 


