Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady

Změna č. 1 výzvy 2.1 - 36
Prioritní osa:

2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory:

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory:

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo výzvy

2.1 – 36 (tag výzvy 036-2-1-2-14)

Datum vyhlášení výzvy:

15. 10. 2014

č.

Související část výzvy
Bod 3 výzvy Popis
podporovaných aktivit

1.

Bod 4 výzvy Oprávněný
žadatel

2.

Doplnění

Upraven text podporovaných aktivit a vyjmutí zákazu podpory
seniorů jako jediné cílové skupiny
Upraven výčet jaké sociální služby budou podporovány a
upraveny podmínky u žadatele „podnikatelské subjekty“

Dne 21.10.2014 byl na 90. jednání Výboru Regionální rady schválen upravený Plán výzev,
prostřednictvím něhož byly schváleny také níže uvedené změny ve výzvě č. 2.1-36.
Ad 1) Bod 3 výzvy Popis podporovaných aktivit
Z důvodu větší konkretizace podporovaných aktivit v této výzvě, byl upraven pojem „kompenzační
pomůcky“ tak, aby bylo zřejmé, co přesně bude v této výzvě podporováno.
Další změnou v tomto bodě je vyjmutí zákazu podpory seniorů jako jediné cílové skupiny. V této výzvě
bude tedy povoleno realizovat projekty zaměřené na sociální služby, kde jedinou cílovou skupinou je
osoba seniorského věku, tj. např. domovy pro seniory a veškeré další sociální služby dle zákona o
sociálních službách s touto hlavní cílovou skupinou
Nové znění bodu 3 výzvy Popis podporovaných aktivit (změny jsou vyznačeny žlutě):
Budou podporovány investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury sociálních služeb, které
budou v souladu zejména s následujícími dokumenty: Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji, Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,
Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,
s procesy a výstupy plánování sociálních služeb, a se schválenými střednědobými strategickými
dokumenty v příslušných oblastech.
V rámci této výzvy bude poskytována podpora projektům zaměřeným na:


Modernizaci/pořízení nových lůžek včetně příslušenství a jiných kompenzačních pomůcek pro
zařízení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů.
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Modernizaci/pořízení nových lůžek včetně příslušenství a jiných zařízení usnadňujících
mobilitu klientů (např. sprchovací lůžka, zvedací jednotky, mobilní zvedáky, zvedáky do vany,
kolejnicové dráhy, pacientské závěsy, atd.) pro zařízení sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb. a pozdějších předpisů.

Podporovány nebudou aktivity, jež jsou primárně zaměřeny na seniory jako jedinou cílovou skupinu.
Tzn. senior může být hlavním příjemcem sociální služby pouze, pokud to bude mít prokazatelný
pozitivní vliv na některou z jiných cílových skupin uvedených v aktuálně platném Prováděcím
dokumentu (např. sociální služba umožní návrat do pracovního procesu osobě, jež o seniora pečuje –
tzn. příjemcem služby je senior, ale cílovou skupinou, na kterou má služba vliv je osoba pečující o
osobu blízkou).
Ad 2) Bod 4 výzvy Oprávněný žadatel
Vzhledem k tomu, že výzva 2.1-36 je zaměřena pouze na nákup lůžek a jiného zařízení usnadňující
mobilitu klientů, budou oprávněným žadatelem v této výzvě pouze služby spadající pod zákon
108/2006 Sb. o sociálních službách. Nebudou podporovány služby spadající pod zákon 359/1999 Sb.
(služby sociálně - právní ochrany dětí).
Dále u typu žadatele „Podnikatelské subjekty“ byla přidána podmínka, že podnikatelské subjekty
nemohou žádat o dotaci v případě, že jejich projekt by byl zaměřen na sociální služby dle zákona
108/2006 Sb zaměřené primárně na seniory.. Na všechny ostatní sociální služby dle tohoto zákona,
kde hlavní cílovou skupinou nebude senior, pak žádat mohou.
Nové znění bodu 4 výzvy Oprávněný žadatel (změny jsou vyznačeny žlutě):
Podpora bude poskytována poskytovatelům sociálních služeb registrovaným dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, a novým poskytovatelům sociálních služeb, u kterých
musí být jedním z výstupů projektu naplnění zákonných podmínek pro poskytování sociální služby –
registrace služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V případě, že
služba je poskytována dle zákona 359/1999 Sb. (služby sociálně - právní ochrany dětí), musí žadatel
doložit pověření k poskytování této služby dle tohoto zákona nejpozději při ukončení projektu (viz
povinná příloha č. 8 této výzvy).
Mezi oprávněné žadatele patří:






Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené;
Obce a organizace zřízené a založené obcemi;
Nestátní neziskové organizace;
Organizace zřízené státem;
Podnikatelské subjekty s výjimkou zařízení pro seniory;

V případě, že žadatel má alespoň jednoletou historii, dokládá toto v rámci přílohy „Podklady pro
posouzení finančního zdraví žadatele“ – postačující je vyplnit pouze údaje za poslední uzavřené
účetní období.
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