Plánované výzvy IROP v roce 2020

př. 8.2

IROP_04 - Investice do škol a školských zařízení včetně investic (Opatření - C1.2.5)
Celkové způsobilé výdaje: 4.450.830 Kč
Příspěvek EU: (95%):
4.228.289 Kč
1 projekt - min. 400.000 Kč / max. 4.450.830 Kč
Vyhlášení výzvy: 13. 5. 2020 / Ukončení příjmů žádostí: 31. 8. 2020
Časová způsobilost výdajů: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023
Udržitelnost výstupů: 5 let
Podporované aktivity:
 Aktivita Infrastruktura základních škol,
 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
(Výzva nesmí být zaměřena na vybudování nové školy)
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zapsaných v Rejstříku škol a školských
zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
Opatření C1.2.5 bude navýšeno o nevyčerpané prostředky z výzev IROP.
IROP_05 - Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění
sociálního prostředí (Opatření - A1.2.1)
Celkové způsobilé výdaje: 7 993 526 Kč
Příspěvek EU: (95%):
7.593.850 Kč
1 projekt - min. 500 000 Kč / max. 6.000.000 Kč
Vyhlášení: 14. 5. 2020 / Ukončení: 31. 8.
Časová způsobilost výdajů: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2023
Udržitelnost výstupů: 5 let
Podporované aktivity:
 Rozvoj sociálních služeb
 Rozvoj komunitních center
IROP_06 - Výstavba sociálních bytů (Opatření - B1.1.12)
Celkové způsobilé výdaje: 3.849.688 Kč
Příspěvek EU: (95%):
3.657.203 Kč
1 projekt - min. 500 000 Kč / max. 3.849.688 Kč
Vyhlášení: 20. 5. 2020 / Ukončení: 31. 7. 2020
Časová způsobilost výdajů: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023
Udržitelnost výstupů: 20 let
Podporované aktivity: Sociální bydlení
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Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických
pravidlech této výzvy.
Cílovu skupinou pro sociální bydlení jsou osoby v bytové nouzi.
(Výňatky ze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy _výzva ŘO č. 68:
…. Osoba v bytové nouzi - rozumí se osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá uzavřenou
jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro
rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.
Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o
životním a existenčním minimu, v platném znění.)
…sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních
okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
Sociální byty musí splňovat parametry sociálního bydlení, stanovené pro IROP, technické parametry,
finanční parametry, podmínky předcházení segregace a podmínky nakládání se sociálními byty, které
jsou uvedené v kapitole 3.5 těchto Pravidel)

__________________________________
Nedočerpaná alokace z jednotlivých výzev bude v rámci změny ISg. přesunuta na Opatření
C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně investic, kde je prokazatelný zájem
žadatelů v území o tuto aktivitu.
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