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MAS Partnerství venkova, z. s.  
IROP – Investice do rozvoje sociálních

služeb (II.)

nestátní neziskové organizace,
organizační složky státu, 
příspěvkové organizace organizačních složek státu,
obce,
organizace zřizované a zakládané obcemi,
dobrovolné svazky obcí 
organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky
obcí,
církve,
církevní organizace

Pro potencionální žadatele MAS Partnerství venkova, z.s. poskytuje
bezplatné konzultace, jak k projektovým záměrům a žádostem,
tak k následné administraci projektu po celou dobu udržitelnosti.
 

Podání žádosti
Žádost o dotaci v rámci výzvy IROP č.10 je možné podat do
16.09.2019.
 
Míra podpory 
95 % z celkových způsobilých výdajů
 
Maximální výše způsobilých výdajů
936 293 Kč
 

MAS Partnerství venkova, z.s.
IČO: 269 89 018
 Konzultační hodiny:

Po, St  8:00 - 16:00
Út, Čt  8:00 - 14:00
Pá        8:00 - 12:00

Oprávnění žadatelé



info@maspartnerstvi.cz  mob. +420 774 457 341 nebo +420 774 457 342  www.maspartnerstvi.cz   
kancelář: Pražská 870, 679 61 Letovice

MAS Partnerství venkova, z. s.  
IROP – Investice do rozvoje sociálních služeb (II.)

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
- centra denních služeb,
- denní stacionáře,
- týdenní stacionáře,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- chráněné bydlení,
- azylové domy,
- domy na půl cesty,
- zařízení pro krizovou pomoc,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- terapeutické komunity,
- odborné sociální poradenství,
- sociálně terapeutické dílny,
- sociální rehabilitace,
- pracoviště rané péče,
- intervenční centra,
- zařízení následné péče
- podpora samostatného bydlení,
- pečovatelská služba,
- osobní asistence,
- odlehčovací služby,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- kontaktní centra,
- terénní programy,
- tísňová péče,
- průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Typy podporovaných projektů
 


