
  

 

 

 
  

AVÍZO VÝZVY MAS 
 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. připravuje osmou výzvu z Integrovaného regionálního 

operačního programu s názvem „8. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. -IROP-

Komunitní centra a sociální služby“. Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS 

Brána Brněnska, z.s.  

 

Název výzvy, do které je 
výzva MAS zařazena 

62. výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 

Předpokládané datum 
vyhlášení výzvy MAS 

18.6. 2020 

Předpokládané datum pro 
podání žádostí o podporu 

18. 6. 2020 – 19. 10. 2020  

Maximální délka, na 
kterou je žadatel oprávněn 
projekt naplánovat 

nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 06. 2023 

Alokace na výzvu MAS: 7 368 421,05 CZK 

Minimální výše 
způsobilých výdajů na 
projekt 

400 000 CZK 

Maximální výše 
způsobilých výdajů na 
projekt 

6 000 000 CZK 

Definice oprávněných 
žadatelů 

Aktivity Rozvoj sociálních služeb 
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, 
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, 
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, 
- nestátní neziskové organizace, 
- církve, 
- církevní organizace 
 
Aktivita Rozvoj komunitních center 
- kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, 
- obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, 
- dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
- nestátní neziskové organizace, 
- církve, 
- církevní organizace 



  

 

Podporované aktivity 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb 
- nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,                                                                
- výstavba a stavební úpravy,  které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb 
sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.  
  
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:                              
centra denních služeb, denní stacionáře,  týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením,  chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení 
pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně 
terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, 
zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní 
asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, 
terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.  
 
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. 
 
Aktivita Rozvoj komunitních center 
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra 
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,                                                                 
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit 
komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,                                                                                                                            
- nákup pozemků, budov a staveb                                                                                                                             
- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,                                                                                                                                                 
- vybavení pro zajištění provozu zařízení. 

Míra podpory 95 % (dle typu žadatele) 

 
 
Kontaktní informace:   Miloslav Kavka  

MAS Brána Brněnska, z.s. 
Křížkovského 48/2 
664 34 Kuřim 
mobil: +420 604 171 798  
email: kavka@branabrnenska.cz 
web: www.branabrnenska.cz 
 

 
 

 
 

POZOR!  

Jedná se o předběžné termíny a informace, které se mohou dle aktuálních 
podmínek změnit! 

 

mailto:kavka@branabrnenska.cz
http://www.branabrnenska.cz/

