Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje 2014-2020
Moravský kras jinak
Výzva PR OP ZAM
Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných
služeb- III.
Seminář pro žadatele 11. 3. 2019, Sloup

Datum vyhlášení výzvy MAS

28.2.2019

Datum zpřístupnění žádosti o
podporu
Datum zahájení příjmu žádostí o
podporu
Datum ukončení příjmu žádostí o
podporu
Maximální délka, na kterou je
žadatel oprávněn projekt naplánovat

28.2.2019, 4:00 hodin

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

31.12.2022

28.2.2019, 4:00 hodin
15.4.2019, 12:00 hodin
36 měsíců

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k
financování): 2 600 000 CZK

Věcné zaměření výzvy
Vychází z potřeb definovaných v SCLLD.
Podporované aktivity:
1. Oblast podpory sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených v MASMK formou terénních programů (§ 69
cit. zákona)
2.Oblast podpory dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování s
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v MASMK formou aktivit
směřujících k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při
vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzděláván

Cílové skupiny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Oběti trestné činnosti
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Rodiče samoživitelé
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

Oprávnění žadatelé
Žadatelé
Nestátní
neziskové
organizace

Definice
 spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
 obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
 církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002
Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud
poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby
nebo sociálně právní ochranu dětí
 nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Poskytovatelé
Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru
sociálních služeb poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

Výše podpory
Typ příjemce dle pravidel
spolufinancování
Soukromoprávní subjekty
vykonávající veřejně prospěšnou
činnost:
Obecně prospěšné společnosti
Spolky
Ústavy
Církve a náboženské společnosti
Nadace a nadační fondy
Místní akční skupiny
Hospodářská komora, Agrární
komora
Svazy, asociace

Evropský podíl

Příjemce

Státní
rozpočet

85 %

0%

15 %

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 600 000 CZK

Indikátory
Obecná pravidla pro žadatele, kapitola 18.1. Indikátory
Kód
60000
67001
67010
Kód
80500

67315

67310

Název indikátoru

Měrná
jednotka
Celkový počet účastníků
Osoby
Kapacita podpořených služeb
Místa
Využívání podpořených služeb
Osoby
Název indikátoru
Měrná
jednotka
Počet napsaných a zveřejněných
Dokument
analytických a strategických dokumentů y
(vč. evaluačních)
Bývalí účastníci projektů v oblasti
Osoby
sociálních služeb, u nichž služba naplnila
svůj účel
Bývalí účastníci projektů, u nichž
Osoby
intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel

Typ
indikátoru
Výstup
Výstup
Výsledek
Typ indikátoru
Výstup

Výsledek

Výsledek

Děkuji za pozornost!

Jozef Jančo
ředitel
MAS Moravský kras z.s.

