AVÍZO VÝZVY MAS
Místní akční skupina MAS Brána Brněnska, z.s. připravuje druhou výzvu z Operačního programu
Zaměstnanost s názvem Sociální služby a sociální začleňování I.
Cílem opatření je zvýšení počtu i kvality poskytovaných sociálních služeb (zejména terénní a
ambulantní formou), podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob.
Ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Brněnska vyplývá, že na území MAS
existuje nerovnováha v nabídce sociálních služeb. Mezi nedostatečně rozvinuté či zcela chybějící
služby patří např. terénní programy, intervenční centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. Výzva je zaměřena rovněž na podporu komunitní
sociální práce a komunitních center. Předkládané projekty musí být realizovány na území
MAS Brána Brněnska, z.s. V případě projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb musí být
žadatel před podáním žádosti registrován v Dočasné síti sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Název výzvy, do které je
výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného
místního rozvoje č. 03_16_047

Číslo výzvy MAS

232/03_16_047/CLLD_16_01_060

Datum vyhlášení výzvy MAS

15. 11. 2017

Ukončení příjmu žádostí

31. 1. 2018

Maximální délka, na kterou
je žadatel oprávněn projekt
naplánovat

36 měsíců (Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace
projektu je 31. 12. 2021)

Alokace na výzvu MAS:

10 000 000 CZK

Minimální výše způsobilých
výdajů na projekt

400 000 CZK

Maximální výše způsobilých
výdajů na projekt

5 000 000 CZK

Definice oprávněných
žadatelů

Poskytovatelé sociálních služeb, obce, organizace zřizované
obcemi, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace,
nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení.
Přičemž pro projekty zaměřené na poskytování sociálních
služeb (aktivita 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze
poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
1) Podpora poskytování vybraných 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
• Odborné sociální poradenství; ranná péče; terénní
programy; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; sociálně
terapeutické dílny; služby následné péče; kontaktní centra;
krizová pomoc; sociální rehabilitace; osobní asistence;
odlehčovací služby; podpora samostatného bydlení
2) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení
• Komunitní sociální práce a Komunitní centra
85 % - 100 % (dle typu žadatele)

Podporované aktivity

Míra podpory

