Integrovaný regionální
operační program

Možnosti podpory sociálního
začleňování v IROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP
– Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR
• cca 144 mld. Kč i s kofinancováním

– Řídicí orgán: MMR ČR
– Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj České
republiky a Nositelé integrovaných strategií pro integrované
teritoriální investice (ITI)

Kofinancování vychází z materiálu MFČR „Pravidla spolufinancování
ESIF v programovém období 2014-2020“

STRUKTURA IROP
Prioritní osa 1 - Infrastruktura
•Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
•Alokace 1,6 mld. EUR
•Doprava, integrované dopravní systémy, IZS

Prioritní osa 2 - Lidé
•Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
•Alokace 1,7 mld. EUR
•Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování

Prioritní osa 3 - Instituce
•Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
•Alokace 0,8 mld. EUR
•Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
- Alokace 390 mil. EUR
- Posílení CLLD, provozní a animační náklady

Integrovaný regionální OP
Pokyny pro žadatele a příjemce
Budou rozděleny na obecnou a specifickou část

Obecná část
– výběrová řízení, kontroly, změny v projektech,
účetnictví, řešení stížností
Specifická část
– podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnotící
kritéria, povinné přílohy

PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A
PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

PRIORITNÍ OSA 2
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO
OBYVATELE REGIONŮ

Sociální inkluze – 338 mil. EUR
•
•
•
•

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi
Zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče –
transformace sociálních ústavů
Sociální bydlení
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center

 Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové
organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými
svazky obcí, příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a nestátní
neziskové organizace, církve a církevní organizace
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DeInstitucionalizace sociálních služeb
•
•
•
•
•

Výzva vyhlášena 30.9.2015, příjem projektů 30.10.2015 – 31.3.2016
Alokace 2 mld. Kč.
Podmínka transformačního plánu, Kritéria transformace MPSV
Další výzva je plánována na 5/2016
Seminář pro žadatele Praha 5.11.2015, www.dotaceeu.cz

Sociální bydlení
•
•
•
•
•

•

Výzva plánována na 3/2016
Verze podmínek leden 2016
pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení
podpora na celém území ČR bez Prahy
nebudou podporovány ubytovny, substandartní
a segregované bydlení
Parametry sociálního bydlení

•

Příjemci: municipální a neziskový sektor – ne podnikatelský sektor
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Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
•
•
•

Výzva 4/2016
Registrované sociální služba dle zákona
Ambulantní služby, terénní služby, pobytové služby

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center
•
•
•

Výzva 5/2016
Registrovaná sociální služba není podmínkou
Podpora polyfunkčních center
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Specifický cíl 2.2
Sociální podnikání
Alokace: 220 mil. Kč.
Vyhlášení výzev: 27.10. 2015

Příjem žádostí:

od 29. 10. 2015 do 29 .2. 2016

Datum zahájení realizace projektu: od 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2018

Integrovaný regionální OP
Podporovaná aktivita:
Ve výzvě je podporována nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup
zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.

-

Vznik nového sociálního podniku

-

Personální a produkční rozšíření podniku
Rozšířením produkční kapacity se rozumí:
• rozšíření nabízených produktů a služeb,
• rozšíření prostorové kapacity podniku,
• zavedení nových technologií výroby,
• zefektivnění procesů v podniku,
• zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu

-

Vznik nových nebo rozšíření podnikatelských aktivit OSVČ
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Principy sociálního podnikání
Společensky prospěšný cíl - zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu
práce
Sociální prospěch
•
zaměstnávání a sociální začleňování osob z cílových skupin
•
účast zaměstnanců na směřování podniku
•
důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců – nerelevantní pro IROP
Ekonomický prospěch
•
případný zisk je využíván přednostně pro rozvoj sociálního podniku
•
nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
•
alespoň minimální podíl (30 %) tržeb z prodeje výrobků nebo služeb na celkových výnosech
podniku
Environmentální prospěch
•
zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby
Místní prospěch
•
přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
•
využívání přednostně místních zdrojů
•
spolupráce sociálního podniku s místními aktéry – nerelevantní pro IROP
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Cílové skupiny
•
•
•
•

•

uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok.
uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla
v posledních dvou letech v součtu délky 12 měsíců.
osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu.
osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do
12 měsíců od opuštění zařízení.
osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o:
‒ osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) –
dříve osoby plně invalidní,
‒ osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně
invalidní,
‒ osoby zdravotně znevýhodněné
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Sociální inkluze také jako jedno z témat
Specifického cíle 2.4 Vzdělávání.
V případě potřeby identifikované v Místním akčním plánu vzdělávání/Krajském
akčním plánu vzdělávání možno rozšířit infastruktury ZŠ a SŠ bez vazby na
klíčové kompetence

KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP V SOC.
VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH
• V IROP se týká SC:
• 2.1 Infrastruktura sociálních služeb
• 2.2 Sociální podnikání
• 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
V rámci KPSVL bude v jednotlivých výzvách IROP vyčleněna
alokace na základě požadavku ASZ.
Žadatel v KPSVL tak bude projektovou žádost podávat do
určené alokace, ale projekt bude dál hodnocen a jeho kvalitou
soutěžit s ostatními vně KPSVL

INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO
PŘÍJEMCE (ISKP14+)
Řídicí orgán IROP bude pořádat školení k ISKP
na seminářích k jednotlivým výzvám.
Další podrobnosti k ISKP a videoprůvodce
systémem můžete shlédnout na

V případě dotazů nás kontaktujte na
irop@mmr.cz
nebo na příslušné regionální pobočce
CRR

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Mgr. Jakub Horáček
Řídicí orgán IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů
E-mail: horjak@mmr.cz

