Setkání poskytovatelů sociálních služeb
AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI
Zlín, 26. října 2018

Obsah
Možnosti čerpání dotací pro nestátní neziskové organizace (NNO) a organizace
zřizované obcemi či krajem v rámci:

-

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Národní programy MPSV
Operační program Životní prostředí - OPŽP

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 1
Výzva č. 130 – Implementace doporučení genderového auditu u
zaměstnavatelů mimo Prahu
Typ sociálního auditu, díky jehož realizaci organizace získá prvotní informace o
stavu genderové rovnosti a také doporučení, jak v zavádění genderové rovnosti
dále postupovat.
- Termín – 04/2017 – 21.12.2018
- Oprávnění žadatelé – NNO, obce, kraje, organizace zřizované obcemi či kraji
- Podporované aktivity – zavádění opatření z výstupů genderových auditů (viz
výzva č. 50/51) nebo z vlastních auditů provedených v posledních 8 letech dle
Standardu Úřadu Vlády ČR
- Alokace – 180 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 1
Výzva č. 90 – Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných
cílových skupin
- Termín – 04/2019 – 07/2019
- Oprávnění žadatelé – NNO, obce, kraje
- Příklad podporovaných aktivit – aktivity zaměřené na začlenění ohrožených
skupin na trhu práce – např. rekvalifikace, podpora vytváření nových
pracovních míst, podpora flexibilních forem zaměstnání, motivační aktivity
- Alokace – 300 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 1
Výzva č. 69 – Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR
(mimo Prahu)
Veřejná služba péče o děti - pravidelná péče o děti od šesti měsíců do čtyř let
(obecné informace k mikrojeslím na http://mikrojesle.mpsv.cz/)
- Termín – 11/2018 – 01/2019
- Oprávnění žadatelé – NNO, obce, PO obcí
- Podporované aktivity – vybudování mikrojeslí, provoz mikrojeslí, vzdělávání
pečujících osob
- Alokace – 200 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 1
Výzva č. 81 – Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů
- Termín – 1/2019 – 03/2019
- Oprávnění žadatelé – NNO, kraje, obce a jimi zřizované organizace
- Podporované aktivity – zaměstnávání rodičů na RD na zkrácené úvazky, DPP
či jiné flexibilní formy práce (udržování odborných kompetencí u zaměstnanců
na RD formou vzdělávacích aktivit), podpora vzdělávání a zaměstnávání žen
na ICT pozicích
- Alokace – 400 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 2
Výzva č. 52 – Podpora sociálního začleňování v SVL
Podmínkou schválený Strategický plán sociálního začleňování – SPSZ (Vsetín, Valašské
Meziříčí) - národnostní menšiny a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách

- Termín – 1/2017 – 03/2019 (průběžná výzva)
- Oprávnění žadatelé – NNO, obce, organizace zřizované obcemi a kraji
- Podporované aktivity – aktivity vyplývající ze SPSZ - podpora vybraných
sociálních služeb, podpora fakultativních programů a aktivit rozvoj a podpora
nástrojů sociálního bydlení, podpora programů prevence sociálně
patologických jevů a prevence kriminality
- Alokace – 800 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 2
Výzva č. 88 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního
začleňování
- Termín – 2.10.2018 – 8.1.2019
- Oprávnění žadatelé – NNO, obce, organizace zřizované obcemi a kraji,
poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru sociálních služeb
- CS - osoby se zdravotním postižením, osoby žijící v nevyhovujícím bydlení,
osoby ve výkonu nebo po výkonu trestu, neformální pečovatelé, imigranti a
azylanti, apod.
- Alokace – 200 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 2
Výzva č. 88 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního
začleňování
Podporované aktivity:
- Podpora osob s duševním onemocněním, vč. podpory pečujících osob a rodiny
- Podpora osob s poruchou autistického spektra, vč. podpory pečujících osob a rodiny
- Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta
- Podpora neformální péče a sdílené péče
- Podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi
- Podpora profesionální realizace sociální práce na obcích
- Podpora aktivit pro CS skupinu migranti
- Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (vč. poradenství)

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 2
Výzva č. 129 – Podpora sociálního podnikání
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a
životnímu prostředí, často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo
kulturním znevýhodněním (www.ceske-socialni-podnikani.cz)

- Termín – 6/2017 – 30.11.2018 (průběžná výzva – plánuje se prodloužení
výzvy do 2. čtvrtletí 2018)
- Oprávnění žadatelé – NNO, sociální podniky, obchodní společnosti
- Podporované aktivity – vznik a rozvoj sociálního podnikání - vytvoření a
zachování pracovních míst, poskytování psychosociální podpory a vzdělávání
zaměstnanců, provozování sociálního podniku, marketing sociálního podniku
- Alokace – 150 000 000,- Kč (alokace bude nejspíš navýšena)
- Poslední výzva; dále podpora pouze formou úvěrů či konzultací

Sociální podnikání
Projekt MPSV na podporu SP v ČR probíhá od prosince 2016 do 2019
1) síť 20 lokálních konzultantů (úspěšní sociální podnikatelé) - konzultace pro
zájemce o sociální podnikání zdarma – předávání praktických zkušeností s
fungováním sociálního podniku, rady k podnikatelskému plánu, semináře pro
veřejnost
2) 10 expertů z různých oblastí - personalistika, krizové řízení, gastropodnikání,
marketing, management, veřejné zakázky
3) stáže v sociálních podnicích
Kontakty: sarka.vokalova@mpsv.cz, gabriela.kurkova@mpsv.cz

Sociální podnikání
Běžný podnikatelský subjekt:
- zvolí si formu podnikání
- podle obratu je/není plátce DPH
- do své zakladatelské listiny SP vloží deklaraci sociálního podnikání a má povinnost se
těmito principy řídit.
- centrální zastřešující organizace je TESSEA
Principy sociální ekonomiky:
- zisk se nerozděluje mezi vlastníky podniku
- zisk se vrací zpět do podniku či na veřejně prospěšný účel
- minimálně 40% zaměstnanců je z řad znevýhodněných osob na trhu práce
- zaměstnanci se podílí na řízení podniku
- zaměstnanci jsou dále profesně rozvíjeni

Sociální podnikání
Jak založit sociální podnik:
- zhlédněte videa na stránkách https://www.ceske-socialni-podnikani.cz/socialnipodnikani/videa
- poraďte se s konzultantem, s experty
- jděte na stáž - inspirace Adresář dotačních podniků
- založte sociální podnik (IČO, datová schránka, elektronický podpis)
- požádejte o dotaci

LOKÁLNÍ KONZULTANT PRO OBLAST STŘEDNÍ MORAVA
Mgr. Stanislav Hyrák, firemní a projektový manažer sociálního podniku Přirozenou
cestou s.r.o.
tel. 603 803 876, hyrak@seznam.cz, prirozenoucestou@email.cz,

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 2
Výzva č. 89 – Podpora procesu transformace pobytových služeb
a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
- Termín – 3.9.2018 – 31.1.2019
- Oprávnění žadatelé – NNO, obce, poskytovatelé sociálních služeb
- Podporované aktivity – podpora procesu přípravy transformace pobytové služby
sociální péče (zpracování transformačního plánu (TP) zařízení v souladu s kritérií
MPSV), podpora implementace TP a praktické realizace transformačního procesu
zařízení (v souladu se schváleným TP), podpora nově registrované služby, která
vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby sociální péče
- CS – poskytovatelé a zadavatelé SS, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na
podporu sociálního začleňování, soc. pracovníci a pracovníci v soc. službách
- Alokace – 60 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 2
Výzva č. 76 – Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a
rodiny
- Termín – 11/2018 – 3/2019
- Oprávnění žadatelé – NNO, PO obcí či kraje, poskytovatelé sociálních služeb
- Podporované aktivity – podpora nových programů při práci s dětmi s vážnými
výchovnými problémy, minimalizace dopadů rozvodové situace rodičů na děti,
podpora služeb v oblasti duševního zdraví dětí a rodičů umožňující bezpečné
setrvání dětí v domácím prostředí, podpora služeb pro děti závislé na návykových
látkách, řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy,
dětí ohrožených záškoláctvím
- CS - poskytovatelé sociálních služeb a jejich pracovníci, osoby pověřené SPOD,
rodiny s dětmi, pracovníci obcí a krajů, apod.
- Alokace – 160 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 2
Výzva č. 108 – Pilotní rozšíření konceptu Housing First do
dalších obcí
- Termín – 12/2018 – 10/2019
- Oprávnění žadatelé – NNO, obce
- Podporované aktivity – poskytování terénní sociální práce rodinám při přestěhování
do bytu a po celkovém zabydlení rodin, výběr a příprava rodin k přestěhování,
nastěhování a zabydlování rodin – nastavení individuálního plánu práce s rodinami a
monitoring po dobu 9 měsíců, poskytování psychosociální podpory rodinám s dětmi,
propojení služeb a institucí, vzdělávání terénních sociálních pracovníků, vyškolení
týmu
- CS - osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící v bytové nouzi, nestátní
neziskové organizace a jejich pracovníci
- Alokace – 100 000 000,- Kč

OPZ – aktuální a připravované výzvy – PO 3
Výzva č. 82 – Sociální inovace
- vývoj, testování a evaluace nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních
problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
- NNO, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb
- Od 12/2017 – do 29.1.2018 (1. kolo – předběžné žádosti), do 29.3.2018 (2. kolo)
Výzva č. 83 – Nová řešení pro tíživé sociální problémy
- vývoj nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti
sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy, pilotní testování nových řešení a
jejich evaluace (spíše menší projekty a menší žadatelé)
- NNO, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb
- Od 10/2018, dvoukolové hodnocení
https://www.esfcr.cz/socialni-inovace-dokumenty

OPZ – výzvy Místních akčních skupin (MAS)
- MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova,
zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj
region, jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
- Každá MAS má svoji strategii, kterou schvalují všechny řídicí orgány; v dané strategii
definuje oblasti, které chce podporovat financemi z dotačních programů, které jednotlivé
MAS obdrží z různých operačních programů.
- Každá MAS si dále vyhlašuje své vlastní výzvy - vhodné pro podávání menších
projektů.
Přehled výzev: https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
www.nsmascr.cz – Národní síť MAS ČR

OPZ – systémový projekt MPSV – Profíci II
- Hlavní cíl - zkvalitnění výkonu činností sociální práce v ČR a profesionalizace
sociálních pracovníků
- Období realizace 2016 – 2020
- Aktivity projektu: workshopy, vzdělávací kurzy, zahraniční cesty, odborná knihovna
sociální práce, databáze sociálních pracovníků, publikační činnost, ocenění
sociálních pracovníků, radiospoty atd.
- CS - sociální pracovníci z celého území ČR
Více informací: www.budmeprofi.cz

IROP – aktuální výzvy
Výzva č. 81 a 82 – Rozvoj sociálních služeb II
Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních
služeb. Finanční podporu lze čerpat na:
- nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu
- obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce
s cílovými skupinami (pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní
sociální služby)
- Ukončení příjmu žádostí – do 29.11.2018
- Oprávnění žadatelé – kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, NNO, atd.
- Zaměřeno na vybrané sociální služby - domovy se zvláštním režimem, domovy pro
osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní asistence, denní
stacionáře, týdenní stacionáře, azylové domy.

Národní dotační tituly MPSV

1. Dotační řízení Rodina
2. Dotační program podpora veřejně účelných aktivit
seniorských a proseniorských organizací s celostátní
působností
3. Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016 - 2020

Národní dotační tituly MPSV
Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v
dotačním řízení Rodina
-

Od roku 2005
96,5 mil. Kč/rok
Předkládání projektů – webová aplikace Okslužby – rodina
Srpen – zveřejnění dokumentace, září – příjem žádostí na následující rok
Cíl – podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter
(posilování rodičovských kompetencí, řešení krizových situací v rodině,
preventivní aktivity, atd.)
- Podpora pro služby, které nejsou obsahově shodné se službami dle zákona o
sociálních službách (SAS, SR, atd.)

Národní dotační tituly MPSV
Dotační program podpora veřejně účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací s celostátní působností
- Od roku 2012
- Předkládání projektů – webová aplikace Okslužby – senior
- listopad – zveřejnění dokumentace, leden – příjem žádostí na daný rok
- Cíl – hájení zájmů a práv seniorů a aktivity směřujících ke společenskému
uplatnění seniorů (např. poradenství, zajištění sportovních či vzdělávacích
aktivit)
- Celostátní působnost – minimálně 5 krajů ČR

Národní dotační tituly MPSV
Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016 - 2020
-

podpora investice do nové výstavby, rekonstrukce a modernizace stávajících
budov zařízení, nákup aut, asistenčních a asistivních technologií
CS – senioři a osoby se ZP (pobytové, ambulantní a terénní služby)
Oprávnění žadatelé – kraje, obce, NNO
Výše dotace – 75% z celkových způsobilých výdajů, 25% vlastní zdroje
žadatele
1. výzva proběhla v roce 2017
2. výzva – MPSV podalo žádost o prostředky ve výši 100 mil. Kč, zda bude v
roce 2019 vyhlášena výzva bude známo 11/12 2018

Operační program Životní prostředí - OPŽP
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie

- Výzva č. 121 – příjem žádostí o dotaci 3/2019 - 2/2020
- V rámci opatření 5.1 je možné řešit: zateplení obvodového pláště budovy,
výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace stavebních opatření
majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, realizace
systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, výměna zdroje tepla
pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody.
- Dotace 30 % - 50 % dle dosažené energetické úspory
- Podmínky: žadatelem musí být vlastník, či subjekt s právem hospodařit s
veřejnou budovou, více v Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
www.opzp.cz

Děkuji za pozornost.
Ing. Silvia Duchoňová, projektový manažer
silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz
tel: 577 043 792

