Opatření 5
Specifický cíl strategie
Název opatření

IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY
1.2 Zkvalitnění a zvýšení nabídky občanské vybavenosti a sociálních služeb, podpora
dosažitelnost těchto služeb a vybavenosti
1.2.3 Rozvoj sociálních služeb, služeb navazujících a podpora sociální inkluze

Vazba na specifický cíl IROP

SC 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního
místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v
jiných než městských oblastech

Popis opatření

Posilování terénních služeb umožňujících lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí,
budování menších zařízení umožňujících osobám ohroženým sociálním vyloučením zůstat co
nejblíže domovu, realizace sociálních bytů;
Inovační prvky: využívat dostupné moderní metody inkluze, začlenění do prostředí obcí,
efektivní řešení managementu, realizovat objekty šetrné k životnímu prostředí – kvalitně
navržené, co nejvíce soběstačné z hlediska energií, hospodaření s vodou, s nízkými provozními
náklady
MAS převzaté podaktivity z IROP

Název aktivity

infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách
Typy aktivit

Doprovodná část projektu:
Infrastruktura pro sociální Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na
úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a
služby
propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické
účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov
MAS převzatí žadatelé z IROP

Název aktivity
kraje
obce

Žadatelé

dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované nebo zakládané kraji
organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Infrastruktura pro sociální
organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
služby
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvková organizace organizačních složek státu
MAS převzatá sada indikátorů z IROP
Název aktivity

Kód a název indikátoru

Jednotka měření

554 601 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální
péče za rok
554 010 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Indikátory

554 101 Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb
Infrastruktura pro sociální 554 201 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení
služby
pobytových sociálních služeb

zázemí
Osoby
Osoby

554 301 Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních
služeb

Osoby

554 401 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení
nepobytových sociálních služeb

Osoby

323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

GJ/rok

Min. a max. výše celkových způsobilých
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
výdajů
Principy preferenčních kritérií

uživatelé/rok

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

