Výzvy MAS k podání žádostí o
dotace v rámci SCLLDRozvojová strategie MAS Rozkvět
2014-2020
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615
V rámci IROP
Integrovaný regionální operační program

Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD IROP
OPATŘENÍ
L.1.2

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(L.1.2.1. Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - infrastruktura
L.1.2.2.) (rekonstrukce, výstavba), vč. komunitních center

Alokace dotace SCLLD

14 019 000,00 Kč

L.3.1.1.

ŠKOLSTVÍ
Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských zařízení a vybavení
pro zkvalitnění vzdělávání

L.3.1.3.

PRORODINNÉ SLUŽBY
Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení

3 000 000,00 Kč

C.1.1.3.

PAMÁTKY
Obnova národních kulturních památek

4 500 000,00 Kč

Alokace dotace SCLLD - Programový rámec IROP - celkem:

11 500 000,00 Kč

33 019 000,00 Kč

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ
Plán - Harmonogram výzev:

rok
vyhlášení
výzvy

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

Programový
rámec

Alokace výzvy
(Kč)

2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

IROP

13 219 000,--

2018

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

IROP

800 000,--

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ
Podporované aktivity:
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálnětechnické základny služeb sociální práce s cílovými skupinami
Podpořeny mohou být projekty, které se zaměří na vybudování zázemí pro terénní
služby, včetně vybavení a nákupu zařízení, které umožňuje práci v obtížně dostupných
lokalitách, vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní
skupinové formě, terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního
poradenství.
Dále mohou být podpořeny ambulantní sociální služby, např. projekty na rekonstrukci a
vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající
sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v
ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické
dílny, denní či týdenní stacionář a podobně.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center menšího rozsahu -jedná se o
veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální
situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Popis opatření:
Zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS prostřednictvím zajištění
dostatečných kapacit objektů sociálních služeb a jejich vybavení, včetně terénních
služeb a komunitních center

Příjemci podpory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kraje,
organizace zřizované kraji,
organizace zakládané kraji,
obce,
organizace zřizované obcemi,
organizace zakládané obcemi,
dobrovolné svazky obcí,
organizace zřizované dobrovolnými svazky
obcí
organizace zakládané dobrovolnými svazky
obcí,
nestátní neziskové organizace,
církve,
církevní organizace.

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - TYPY PROJEKTŮ
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečných kapacit sociálních služeb,
včetně zřizování komunitních center.
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:
• osobní asistence (§39),
• pečovatelská služba (§40),
• odlehčovací služby (§44),
• průvodcovské a předčitatelské služby (§42),
• denní stacionáře (§46),
• sociálně terapeutické dílny (§67),
• sociální rehabilitace (§70),
• centra denních služeb (§45),
• služby následné péče (§64),
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP (§66),
• týdenní stacionáře (§47),
• odborné sociální poradenství (§37
Doplňkové aktivity (zeleň).

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - TYPY PROJEKTŮ
Investiční záměry v oblasti sociálních služeb
Pro registrované sociální služby je potřeba mít stanovisko/vyjádření
Jihočeského kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb.
Každý investiční záměr je posuzován vždy samostatně a za tímto účelem musí
žadatel doložit relevantní podklady vztahující se k sociální službě, potřebnost
konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla
zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z
komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových
skupin apod.). Dále jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené
sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby po ukončení
investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu.
A dále se dokládá vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby (Příloha č.
3 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje)

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - INDIKÁTORY
• Počet podpořených zázemí pro služby a sociální péči
–9
Cílová hodnota =9, obsahuje 2 komunitní centra, která
budou provozována ve vazbě na poskytování služeb dle
zákona č.108/2006. Sb. o sociálních službách s
průměrnou hodnotou 5 milionů Kč/1 komunitní
centrum a průměrnou okamžitou kapacitou 15 osob/1
komunitní centrum, a 7 x zázemí pro ambulantní a
terénní služby dle zákona 108/2006.

Fiche 1 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - INDIKÁTORY
• Počet poskytovaných druhů sociálních služeb – 5
Předpokládá se realizace projektů dle zákona
č.108/2006 Sb. na zkvalitnění služeb sociálně
terapeutické dílny (1), pečovatelské služby (1), sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (1), sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi (1), sociální rehabilitace (1).

Fiche 2 - ŠKOLSTVÍ

Plán - Harmonogram výzev:

rok
vyhlášení
výzvy

2017

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

ŠKOLSTVÍ

Programový
rámec

IROP

Alokace výzvy
(Kč)

11 500 000,--

Fiche 2 - ŠKOLSTVÍ
Popis opatření:
Zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS prostřednictvím zajištění
dostatečných kapacit MŠ a kvalitního zázemí pro výuku na ZŠ pro zajištění
rozvoje klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na
budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce.

Příjemci podpory:
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
• obce

Projektové záměry týkající se školství musejí být uvedeny ve
Strategickém rámci MAP

název školy
MŠ a ZŠ
1 Základní škola a základní umělecká škola, Zliv
1
2 Mateřská škola Zliv
1
3 Základní škola a Mateřská škola Dříteň
2
4 Základní škola a Mateřská škola Olešník
2
5 Základní škola a Mateřská škola Zahájí
2
6 Mateřská škola Sedlec
1
7 Mateřská škola Čejkovice
1
8 Mateřská škola, Dasný
1
9 Základní škola a Mateřská škola Hořice na Šumavě
2
10 Základní škola a Mateřská škola Horní Planá
2
Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá,
11 Sídliště Míru 40
1
12 Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví
2
13 Základní škola a Mateřská škola Loučovice
2
14 Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou
2
15 Základní škola a Mateřská škola Frymburk
2
16 Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod
2
17 Základní škola Lhenice, okres Prachatice
1
18 Mateřská škola Lhenice
1
19 Základní škola a Mateřská škola Ktiš
2
20 Základní škola a Mateřská škola Nová Pec
2
21 Mateřská škola Malovice
1
22 Mateřská škola Chelčice
1
23 Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace
1
35

Fiche 2 – ŠKOLSTVÍ - TYPY PROJEKTŮ
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění
dostatečných kapacit MŠ.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov,
učeben, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou vzdělávání na ZŠ (v oblastech komunikace
v cizích jazycích, oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi)
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
Doplňkové aktivity (zeleň).

Fiche 2 – ŠKOLSTVÍ - INDIKÁTORY
Počet podpořených vzdělávacích zařízení - 5
Hodnota indikátoru je stanovena dle stavu přípravy projektů v
regionu MAS a předpokládaného zájmu o zlepšování technických
parametrů vzdělávacích kapacit, a také potřeby navýšení kapacit
vzdělávacích zařízení typu ZŠ a MŠ (ověřeno dle Strategických
rámců MAP ROP Č.Budějovice, ORP Č.Krumlov, ORP Prachatice a
ORP Vodňany). Předpokládán je 1x projekt rekonstrukce objektu
pro zvýšení kapacity MŠ včetně vybavení (cena 5,5 milionu Kč), 3x
projekt ZŠ na nákup vybavení pro rozvoj kompetencí (průměrná
cena nákupu vybavení 800 tisíc,- Kč/1 ), 1x projekt ZŠ na
rekonstrukci objektu pro zajištění bezbariérovosti a nákup
vybavení pro rozvoj kompetencí (cena 3,6 milionu Kč ).

Fiche 2 – ŠKOLSTVÍ - INDIKÁTORY
Počet podpořených vzdělávacích zařízení - 5
Hodnota indikátoru je stanovena dle stavu přípravy projektů v
regionu MAS a předpokládaného zájmu o zlepšování technických
parametrů vzdělávacích kapacit, a také potřeby navýšení kapacit
vzdělávacích zařízení typu ZŠ a MŠ (ověřeno dle Strategických
rámců MAP ROP Č.Budějovice, ORP Č.Krumlov, ORP Prachatice a
ORP Vodňany). Předpokládán je 1x projekt rekonstrukce objektu
pro zvýšení kapacity MŠ včetně vybavení (cena 5,5 milionu Kč), 3x
projekt ZŠ na nákup vybavení pro rozvoj kompetencí (průměrná
cena nákupu vybavení 800 tisíc,- Kč/1 ), 1x projekt ZŠ na
rekonstrukci objektu pro zajištění bezbariérovosti a nákup
vybavení pro rozvoj kompetencí (cena 3,6 milionu Kč ).

Fiche 3 - PRORODINNÉ SLUŽBY

Plán - Harmonogram výzev:

rok
vyhlášení
výzvy

2017

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

PRORODINNÉ SLUŽBY

Programový
rámec

IROP

Alokace výzvy
(Kč)

3 000 000,--

Fiche 3 - PRORODINNÉ SLUŽBY
Popis opatření:
Zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS prostřednictvím zajištění
dostatečných kapacit kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do 3
let a dětské skupiny, podpora sociální inkluze, podpora zájmového a
neformálního vzdělávání mládeže pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí.

Příjemci podpory:
• školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
• zařízení péče o děti do 3 let
• další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
předškolního vzdělávání a péče o děti
• obce
• organizace zřizované obcemi
• organizace zakládané obcemi
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace

Fiche 3 - PRORODINNÉ SLUŽBY – TYPY PROJEKTŮ
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění
dostatečných kapacit kvalitních a cenově dostupných zařízení
péče o děti do 3 let, dětské skupiny.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov,
učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních
pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání (v
oblastech komunikace v cizích jazycích, oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi).
Doplňkové aktivity (zeleň).

Fiche 3 - PRORODINNÉ SLUŽBY – INDIKÁTORY
Počet podpořených vzdělávacích zařízení - 3
Indikátor byl stanoven dle stavu přípravy projektů v regionu MAS,
především zájmu o zajištění kapacit zařízení péče o děti do 3 let a
dětských skupin, a zájmového a neformálního vzdělávání
mládeže pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí.
3 x vzdělávací zařízení s průměrnou cenou 1milion Kč ; z toho 2x
zařízení zájmového a neformálního vzdělávání mládeže - dojde k
nákupu vybavení pro rozvoj klíčových kompetencí v řemeslných a
technických oborech a prostřednictvím stavební úpravy prostor; a
1x zařízení péče o děti do 3 let a dětských skupin – dojde k
nákupu vybavení provozu péče o děti do 3 let/dětské skupiny a
potřebné stavební úpravy prostor (předpoklad).

Fiche 4 – PAMÁTKY

Plán - Harmonogram výzev:

rok
vyhlášení
výzvy

2017

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

PAMÁTKY

Programový
rámec

IROP

Alokace výzvy
(Kč)

4 500 000,--

Fiche 4 – PAMÁTKY
Popis opatření:
Zvýšení atraktivity regionu MAS prostřednictvím revitalizace národních
kulturních památek a jejich zpřístupnění.
Jedná se o památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, o
památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v
kategorii kulturní dědictví, o národní kulturní památky k 1. 1. 2014, památky
evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.
Na území MAS – klášter Vyšší Brod

Příjemci podpory:
• vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v
katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

Fiche 4 – PAMÁTKY – TYPY PROJEKTŮ
Revitalizace souboru vybraných památek – národních kulturních
památek zapsaných na seznamu k 1.1.2014
Součástí revitalizace budou opatření nezbytná pro efektivní
zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení
souboru památek (zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků),
odstraňování přístupových barier, zvýšení ochrany památky a
jejího zabezpečení, restaurování památek, rekonstrukce
stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a
depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a
zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba
nezbytných objektů sociálního, technického a technologického
zázemí.
Doplňkové aktivity (zeleň).

