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TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY
Investiční prostředky poskytnuté v rámci IOP formou dotací jsou určené na obnovu
a pořízení movitého i nemovitého majetku. Budou podporovány investice do stavby,
nákupu nemovitostí a technického zhodnocení objektů (provedení nástavby,
přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace, včetně demolice objektů)
a vybavení prostor pro poskytování sociálních služeb a fakultativních činností
uvedených ve výzvě.
K naplnění záměru podpory zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní
návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na
trh práce a do společnosti jsou definovány technické a finanční limity. Projekt musí
dané limity splňovat, pokud má být daný investiční záměr podpořen
z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti
sociální integrace, aktivity b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových
služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených
romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti.

1. Obecné podmínky společné pro všechny sociálních služby a
fakultativní činnosti
1.1.

Nemovitosti:

Nákup pozemků podléhá režimu stanovenému Metodikou způsobilých výdajů
2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však
do výše stanovené znaleckým posudkem podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou
se provádí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších
předpisů a to vždy nižší cena při srovnání ceny vyhláškové a ceny tržní
(obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem
registrace projektu. Pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně
do výše 10% celkových způsobilých výdajů projektu. Zároveň platí podmínka,
že současný nebo některý z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel
v posledních pěti letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na
nákup daného pozemku.
Nákup staveb podléhá režimu stanovenému Metodikou způsobilých výdajů
2007 – 2013. Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však
do výše stanovené znaleckým posudkem podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou
se provádí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších
předpisů a to vždy nižší cena při srovnání ceny vyhláškové a ceny tržní
(obvyklé). Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem
registrace projektu. Zároveň platí podmínka, že současný nebo některý
z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti letech před
registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného stavby.
U výstavby a technického zhodnocení budovy je způsobilým výdajem částka
do výše 24 000 Kč za 1 m2 podlahové plochy (bez DPH) u jednopodlažní
budovy, do 19 000 Kč za 1 m2 podlahové plochy (bez DPH) u dvoupodlažní
budovy, do 17 500 Kč za 1 m2 podlahové plochy (bez DPH) u vícepodlažních
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budov, maximálně však do výše 5 107 Kč/m3 obestavěného prostoru (bez
DPH).
Do limitu na výstavbu či technické zhodnocení jsou zahrnuty i výdaje na
demolici objektů a nákup objektu, je-li součástí projektu.
Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby,
přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud
převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku
40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující
stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako
výdaj (náklad).
Kuchyňská linka je pro účely posuzování nákladů na 1 uživatele/pracovníka
a nákladů na m2 součástí budovy (není zahrnuta do limitu na vybavení).
Podlahové
krytiny
jsou
pro
účely
posuzování
nákladů
na
2
1 uživatele/pracovníka a nákladů na m součástí pořízení budovy (nejsou
zahrnuty do limitu na vybavení).
Podíl nákladů inženýrských sítí, pozemních komunikaci, úprav území a
sadových úprav nepřesáhne 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu
(vymezení způsobilých výdajů viz příloha č. 20d Popis řádků EDS). Do tohoto
podílu se nezapočítávají studny – způsobilý výdaj v lokalitách s obtížnou
možností připojení na veřejný vodovod, čistírny odpadních vod – způsobilý
výdaj v lokalitách bez možnosti napojení na kanalizační řád, zdi a oplocení,
venkovní plochy pro tělovýchovu.
Prostory pro odborné a administrativní pracovníky jsou omezeny maximální
podlahovou plochou 12 m2 na 1 celý pracovní úvazek.
Prostory pro uživatele (rozměry a využití) jsou vymezeny u jednotlivých
služeb.
Nad rámec prostor pro uživatele a odborný a administrativní pracovníky
mohou být v jednotlivých objektech prostory pro technické zázemí služeb,
včetně prostor pro obslužný personál (úklid, údržba). Velikost prostor je
posuzována podle jejich využití, které musí být dobře popsáno v investičním
záměru.

1.2. Vybavení
Nákup použitého zařízení (do 40 000 Kč)1 může být způsobilým výdajem za
předpokladu, že pořizovací cena použitého zařízení je nižší než výdaje na
nové obdobné zařízení. Dále při splnění podmínky, že současný nebo některý
z předcházejících vlastníků neobdržel v posledních pěti letech před registrací
žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného použitého zařízení.
Nákup použitého zařízení (nad 40 000 Kč)2 může být způsobilým výdajem za
předpokladu, že pořizovací cena použitého zařízení je nižší než výdaje na
nové obdobné zařízení, zařízení bude oceněno znaleckým posudkem podle
vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, ve znění pozdějších předpisů. Znalecký posudek nesmí být starší
než 6 měsíců před datem registrace projektu. Dále platí podmínka, že
1

Jen drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením
jejichž cena je vyšší než 40 tis. Kč a mají provozně technické funkce delší než 1 rok.
2
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současný nebo některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel
v posledních pěti letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na
nákup daného použitého zařízení.
Vybavení pro personál je způsobilým výdajem do 25.000,- Kč bez DPH na 1
pracovní úvazek. V případě poskytování více druhů a forem sociální služby
v rámci jednoho zařízení nelze sčítat finanční limity pro náklady vnitřního
vybavení prostor pro zaměstnance.
Limity na uživatele jsou uvedeny u jednotlivých druhů služeb. Služba musí být
po ukončení projektu zapečena veškerým vybavením potřeným pro fungování
plánovaných služeb a činností.
Limity na vybavení uživatelů se u ambulantních služeb a fakultativních činností
vztahují k maximální kapacitě (počtu uživatelů) sociální služby/fakultativní
činnosti v jednom okamžiku, nikoliv k indikátoru Kapacita nových sociálních
služeb a fakultativních činností.
1.3. Služby a mzdy/platy
Podíl nákladů přípravy a zabezpečení akce nepřesáhne 10 % z celkových
způsobilých výdajů projektu (vymezení způsobilých výdajů viz příloha č. 20d
Popis řádků EDS). Mezi náklady přípravy a zabezpečení akce patří náklady na
investiční záměr, posudky, správní poplatky, projektovou dokumentaci ve
všech stupních, autorský dozor, technický dozor investora, stavební dozor a
další výdaje, které jsou v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví
dle typu účetní jednotky (vyhláška č. 504/2002 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb.).
Mzdové a platové výdaje či výdaje na nákup služeb projektového a/nebo
finančního manažera jsou určeny pro činnosti související s administrací
projektové žádosti, jako jsou administrace monitorovacích zpráv, hlášení o
pokroku, žádosti o platbu, zpracování oznámení o změně, zajištění publicity,
výběrových řízení, součinnost při kontrolách, komunikaci se zprostředkujícím
subjektem a dalšími zapojenými subjekty.
Maximální výše mzdových/platových výdajů nebo výdajů na nákup služeb
projektového a/nebo finančního manažera na jeden projekt:
Zaměření projektu:

Nákup strojů a zařízení
Rekonstrukce nemovitosti
Nákup a rekonstrukce

Podíl z celkové výše
dotace

Celková výše požadované
dotace
do 5 mil. Kč

50 000,- Kč
maximálně však
100 000,- Kč
2%
do výše:
150 000,- Kč
3%
1%

od 5 do 25
mil.Kč
150 000,- Kč
270 000,- Kč
300 000,- Kč

2. Sociální služby
Pro jednotlivé oblasti sociálních služeb jsou definovány specifické technické
charakteristiky a finanční limity. Technické charakteristiky jsou rozděleny do
následujících oblastí:
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Pobytové služby (azylový dům, dům na půl cesty, krizová pomoc – pobytová
forma služby)
Zázemí pro ambulantní služby
Zázemí pro terénní služby

2.1.

Pobytové služby

2.1.1. Azylový dům
Kapacita
Maximální kapacita – počet lůžek v azylovém domě je 25. V případě
azylového domu pro rodiče s dětmi je maximální počet lůžek posuzován
počtem dospělých osobu/rodičů v azylovém domě. Kapacita služby bude
posuzována dle potřebnosti služby v dané lokalitě.
Azylový dům pro jednotlivce – prostory pro uživatele
Součástí azylového domu jsou minimálně:
- pokoje/ložnice (maximální pro 2 osoby);
- společné sociální zařízení pro uživatele (sprcha + WC), přičemž WC je
vždy nejméně jedno na 8 uživatelů;
- společná kuchyň pro uživatele služby nebo společná kuchyň a jídelna pro
uživatele služby;
- místnost pro praní, sušení a žehlení prádla (osobní, ložní);
- společenská místnost a/nebo místnost pro skupinovou sociální práci
s uživateli služby, socioterapeutické, vzdělávací, osvětové a další
skupinové aktivity související s metodou poskytování služby;
- místnost pro individuální sociální práci s uživateli.
U výstavby a technického zhodnocení budovy je způsobilým výdajem částka
do výše 750 000 Kč (bez DPH) na lůžko.
Azylový dům pro rodiče s dětmi – prostory pro uživatele
Součástí azylového domu jsou minimálně:
- pokoje/ložnice;
- sociální zařízení pro uživatele (sprcha + WC), přičemž WC je vždy
nejméně jedno na 8 uživatelů. Sociální zařízení může být součástí pokoje
či může být společné pro více pokojů;
- kuchyň či kuchyňský kout pro uživatele. Kuchyň či kuchyňský kout mohou
být součástí pokojů či mohou být společné pro více pokojů;
- místnost pro praní, sušení a žehlení prádla (osobní, ložní);
- společenská místnost a/nebo místnost pro skupinovou sociální práci
s uživateli služby, socioterapeutické, vzdělávací, osvětové a další
skupinové aktivity související s metodou poskytování služby. Místnost
může sloužit jako herna pro děti;
- místnost pro individuální sociální práci s uživateli.
U výstavby a technického zhodnocení budovy je způsobilým výdajem částka
do výše 750 000 Kč (bez DPH) na lůžko.
Prostory pro personál v azylovém domě
V rámci prostor domu je prostor pro personál, a to zejména:
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– pracovna s vybavením pro vedení služby (dokumentace, PC, léky apod.);
– prostory pro administrativní personál;
– místnost pro běžný kontakt s uživateli (recepce);
– sociální zařízení pro personál (sprcha a WC).
Náklady na prostory i na vybavení pro personál jsou zahrnuty v limitech na
lůžko.
Vnitřní vybavení
Způsobilým výdajem jsou náklady vnitřního vybavení ve výši max. 50 000 Kč
(bez DPH) na 1 lůžko.

2.1.2. Dům na půl cesty
Kapacita
Maximální kapacita – počet lůžek v domě na půl cesty je 20. Kapacita služby
bude posuzována dle potřebnosti služby v dané lokalitě.
Domácnost je maximálně 6 osob společně hospodařících v jedné bytové
jednotce.
V 1 pokoji jsou maximálně 2 uživatelé. Preferovány jsou jednolůžkové pokoje.
Dům na půl cesty – prostory pro uživatele
Součástí domu na půl cesty jsou minimálně:
- pokoje/ložnice;
- sociální zařízení pro uživatele (sprcha + WC) jako součást domácnosti,
případně i společných prostor v domě, přičemž WC je vždy nejméně jedno
na 8 uživatelů;
- kuchyň či kuchyňský kout jako součást domácností uživatelů;
- místnost pro praní, sušení a žehlení prádla (osobní, ložní). Místnost může
být společná pro více domácností nebo může být prostor na praní, sušení
a žehlení v jednotlivých domácnostech;
- společenská místnost a/nebo místnost pro skupinovou sociální práci
s uživateli služby, socioterapeutické, vzdělávací, osvětové a další
skupinové aktivity související s metodou poskytování služby. Místnost
může sloužit jako herna pro děti;
- místnost pro individuální sociální práci s uživateli.
U výstavby a technického zhodnocení budovy je způsobilým výdajem částka
do výše 750 000 Kč (bez DPH) na lůžko.
Prostory pro personál
V rámci budovy je prostor pro personál, a to zejména:
– pracovna s vybavením pro vedení služby (dokumentace, PC, léky apod.);
– prostory pro administrativní personál;
– místnost pro běžný kontakt s uživateli (recepce);
– sociální zařízení pro personál (sprcha a WC).
Náklady na prostory i na vybavení pro personál jsou zahrnuty v limitech na
lůžko.
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Vnitřní vybavení
Způsobilým výdajem jsou náklady vnitřního vybavení ve výši max. 50 000 Kč
(bez DPH) na 1 lůžko.
2.1.3 Krizová pomoc – pobytová forma
Kapacita
Maximální kapacita – počet lůžek v zařízení pro krizovou pomoc je 8 (počet
lůžek se vztahuje na dospělou osobu).
Pokoje jsou členěny podle potřeb cílové skupiny (tzn. jednolůžkové pro
jednotlivce i vícelůžkové pro rodiny, páry apod.).
Krizová pomoc (pobytová forma) – prostory pro uživatele
Součástí prostor krizové pomoci jsou minimálně:
- pokoje/ložnice;
- společné sociální zařízení pro uživatele (sprcha + WC), přičemž WC je
vždy nejméně jedno na 8 uživatelů;
- společná kuchyň pro uživatele služby nebo společná kuchyň a jídelna pro
uživatele služby;
- místnost pro praní, sušení a žehlení prádla (osobní, ložní);
- společenská místnost a/nebo místnost pro skupinovou sociální práci
s uživateli služby, socioterapeutické, vzdělávací, osvětové a další
skupinové aktivity související s metodou poskytování služby. Místnost
může sloužit jako herna pro děti;
- místnost pro individuální sociální práci s uživateli.
U výstavby a technického zhodnocení budovy je způsobilým výdajem částka
do výše 750 000 Kč (bez DPH) na lůžko.
Prostory pro personál
V rámci prostor služby je prostor pro personál, a to zejména:
– pracovna s vybavením pro vedení služby (dokumentace, PC, léky apod.);
– prostory pro administrativní personál;
– místnost pro běžný kontakt s uživateli (recepce);
– sociální zařízení pro personál (sprcha a WC).
Náklady na prostory i na vybavení pro personál jsou zahrnuty v limitech na
lůžko.
Vnitřní vybavení
Způsobilým výdajem jsou náklady vnitřního vybavení ve výši max. 50 000 Kč
(bez DPH) na 1 lůžko.

2.2.

Zázemí pro ambulantní služby

Zřizuje se pro registrované sociální služby:
o Sociální rehabilitace
o Odborné sociální poradenství
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
o Krizová pomoc
o Kontaktní centra
Prostory pro uživatele
Velikost a členění prostor je uzpůsobeno potřebám uživatelů, druhu a
metodám poskytování sociální služby a dalších činností.
Prostory pro uživatele obsahují vždy minimálně 1 místnost pro individuální
práci/terapii a případně jednu místnosti pro rodinnou/skupinovou sociální
práci/terapii.
Prostory pro personál
V rámci prostor služby je prostor pro personál, a to zejména:
– pracovna s vybavením pro vedení služby (dokumentace, PC, léky apod.);
– prostory pro administrativní personál;
– sociální zařízení pro personál (sprcha a WC).
Vybavení pro uživatele
Způsobilým výdajem jsou náklady vnitřního vybavení ve výši 20.000 Kč (bez
DPH) na uživatele.
U kontaktního centra jsou výdaje na specifické potřeby zařízení (např. výměna
použitých jehel) posuzovány individuálně a nezapočítávají se do limitu
vybavení pro uživatele ani zaměstnance.
Veškeré provozní a skladovací prostory musí být zajištěny nezbytným
vybavením. Nakupované vybavení bude posuzováno s ohledem na potřebnost
pro poskytování služby.

2.3.

Zázemí pro terénní služby

Zřizuje se pro registrované sociální služby:
o Terénní programy
o Sociální rehabilitace
o Odborné sociální poradenství
o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
o Krizová pomoc
Kapacita
Stanovena na základě rozsahu poskytování sociální služby.
Prostory pro personál
V rámci prostor služby je prostor pro personál, a to zejména:
– pracovna s vybavením pro vedení služby (dokumentace, PC, léky apod.);
– prostory pro administrativní personál;
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– sociální zařízení pro personál (sprcha a WC).
Vybavení
Jsou zajištěny nezbytné skladovací a provozní prostory:
- vybavení kanceláří – nábytek (kancelářské stoly, židle pro pracovníky a
uživatele, regály, skříně, skříňka na léky atd.), počítač, tiskárna, skener
apod.;
- vybavení skladových prostor.
U terénních programů jsou výdaje na specifické potřeby zařízení (např.
výměna použitých jehel) posuzovány individuálně a nezapočítávají se do limitu
vybavení pro zaměstnance.
Způsobilým výdajem je pořízení 5-ti místného osobního automobilu
v maximální výši 250.000 Kč (bez DPH), možné je i provedení úpravy (např.
pro potřeby kontaktních center). Pokud to provozování sociální služby
vyžaduje, je možné požádat o dotaci na nákup i vozidla jiné kategorie. Nákup
použitých automobilů není dovolen.
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3. Podporované druhy činnosti
Pro jednotlivé druhy činnosti a komunitní centra jsou definovány specifické technické
a finanční limity. U podporovaných druhů činností je maximální výše podpory 2 mil.
Kč (bez DPH) na jeden projekt. Jedná se o následující činnosti:
Vzdělávací aktivity
Volnočasové aktivity
Sportovní aktivity
Odborné poradenství

3.1.

Vzdělávací aktivity

Podporovány jsou např.:
- prostory pro jazykové vzdělávání
- prostory pro přednáškovou činnost, semináře
- prostory pro doučování, pro předškolní přípravu, přípravu na přijímací zkoušky
(zázemí pro lektory)
- prostory pro motivační kurzy
Prostory pro uživatele
Velikost prostor je uzpůsobena potřebám uživatelů a metodám provozováním
vybraných druhů činností.
Prostory pro personál
Je možné vybavení prostor kuchyňským koutem.
K dispozici je sociální zařízení (WC, sprcha možná).
Vybavení
Pořizované vybavení musí být v souladu s charakterem činnosti a odpovídat
velikosti a potřebám cílové skupiny.
Způsobilým výdajem jsou náklady vnitřního vybavení prostor pro uživatele ve
výši 15.000 Kč (bez DPH) na 1 uživatele.

3.2.

Volnočasové aktivity

Prostory pro hudební a taneční aktivity, dramatické aktivity, výtvarné kroužky,
prostory pro řemeslné aktivity a dílny (např. truhlářská, tkalcovská, keramická
dílna), prakticky zaměřené činnosti (kuchařské kurzy, kurzy šití a pletení,
pěstitelské práce, kurzy výroby svíček, pletení z proutí) a další zájmové kroužky
zaměřené například na aranžování květin, fotografii a film.
Vybavení
Pořizované vybavení musí být v souladu s charakterem činnosti a odpovídat
velikosti a potřebám cílové skupiny.
Způsobilým výdajem jsou náklady vnitřního vybavení prostor pro uživatele ve
výši 15.000 Kč (bez DPH) na 1 uživatele.
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3.3.

Sportovní aktivity

HŘIŠTĚ
Způsobilým výdajem jsou náklady pořízení a technického zhodnocení:
o dětských hřišť
o venkovních hřišť s vegetačním povrchem nebo povrchem z kameniva
včetně jednoduché bezprašné úpravy.
Pořizovací náklady
Pořízení hřiště vlastní výstavbou je způsobilým výdajem do výše 1.100 Kč/m2
plochy bez DPH (včetně zabudovaného vybavení).
Při technickém zhodnocení hřiště budou způsobilým výdajem náklady do výše
1.100 Kč za 1 m2 plochy bez DPH (včetně zabudovaného vybavení).
Způsobilým výdajem jsou náklady vybavení pevně nespojeného s plochou
hřiště do výše 100.000 Kč bez DPH.
TĚLOCVIČNY
Pořizovací náklady
Pořízení nemovitosti (vlastní výstavbou, případně nákupem včetně
technického zhodnocení) je způsobilým výdajem do výše 3.200 Kč/m3
obestavěného prostoru bez DPH.
V případě, že prostory jsou součástí objektu pořizovaného i pro jiné ve výzvě
uvedené aktivity, řídí se limit na výstavbu kapitolou 1. Obecné podmínky.
Způsobilým výdajem jsou náklady vybavení tělocvičny do výše 200.000 Kč
bez DPH.
POSILOVNA
Pořizovací náklady
Pořízení nemovitosti (vlastní výstavbou, případně nákupem včetně
technického zhodnocení) je způsobilým výdajem do výše 3.200 Kč/m3
obestavěného prostoru bez DPH.
V případě, že prostory jsou součástí objektu pořizovaného i pro jiné ve výzvě
uvedené aktivity, řídí se limit na výstavbu kapitolou 1. Obecné podmínky.
Způsobilým výdajem jsou náklady vybavení posilovny do výše 300.000 Kč bez
DPH.
OUTDOOROVÉ AKTIVITY
Způsobilými výdaji jsou náklady na vybavení pro kempování a cyklistiku pro
uživatele a pracovníky v rozsahu
kola a příslušenství – helma, svítidlo, hustilka (15 000 Kč bez DPH –
částka na 1 soubor);
stany a spacáky (8 000 Kč bez DPH – částka na 1 osobu).
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3.4.

Odborné poradenství

Vybavení
Způsobilým výdajem jsou náklady vnitřního vybavení prostor ve výši
15.000 Kč (bez DPH) na 1 uživatele, přičemž se vychází z kapacity poradny
(včetně čekárny), která je dána maximálním počtem klientů v jednom
okamžiku.
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