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• Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

• přechod od ústavní péče na komunitní péči (deinstitucionalizace) – např. chráněné bydlení,

• vytváření lepších podmínek pro poskytování sociální péče

• budování komunitních center k setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením,

• pořízení bytů a bytových domů, jejich úpravy a vybavení

• Specifický cíl 2.2: Sociální podnikání

• vytváření pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce,

• budování nových sociálních podniků nebo rozšíření stávajících aktivit,

• výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků

• Vyčleněné výdaje: cca 362,8 mil. EUR

• Podpora sociální integrace také v rámci Komunitně vedeného rozvoje

Programové období 2014-2020 - IROP





• Celková podpora Unie je pro ČR 1 148 mil. EUR (2021-2023)

• 1. tranše v hodnotě 838 mil. EUR byla schválena v květnu 2021

• 2. tranše v hodnotě 317 mil. EUR byla schválena v lednu 2022

• V rámci 1. tranše zahrnuta podpora do sociální infrastruktury- 79,5 mil. EUR

• Výzva č.101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 

• Z 2. tranše sociální infrastruktura podpořena nebude – malý zájem ze strany 

žadatelů kvůli přísným podmínkám na realizaci v souvislosti s EE opatřeními

Podpora z REACT-EU





• Návaznost investic do sociální infrastruktury na předchozí období 

• Specifický cíl 4.2: Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými 

příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně 

bydlení a sociálních služeb

• Plánované výdaje: 372, 3 mil. EUR (podpora EU)

• 3 hlavní aktivity

• Infrastruktura sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

• Deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s 

mentálním postižením 

• Sociální bydlení: pořízení bytů, bytových domů nebo prostor, pořízení základního vybavení

• Co v novém IROPu nebude:

• Výstavba komunitních center – podpořeno v rámci Společné zemědělské politiky

• Sociální podnikání – podpořeno v rámci OPZ+

Programové období 2021-2027



Financování podle cílů politiky



Financování PO4 podle specifických cílů



• Projekt pobytové sociální služby je v souladu s materiálně technickým

standardem MPSV 

• Projekt deinstitucionalizace sociální služby má schválený transformační plán

a je v souladu s RAP 

• Projekt sociálního bydlení má souhlas obce s realizací projektu

• U projektu sociálního bydlení 20-letá udržitelnost

• Žadatel NNO v sociálním bydlení - podmínka min. 5 let před podáním žádosti

nepřetržitě poskytovat sociální službu podle zákona o sociálních službách

• Využití ITI a Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení+

Sociální infrastruktura - klíčové parametry



• IROP 2021-2027 se zaměří pouze na podporu komunitních služeb –

terénních a ambulantních sociálních služeb a deinstitucionalizaci sociálních

služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniori a osoby s mentálním

postižením

• RRF bude financovat výstavbu a modernizaci fyzické infrastruktury včetně 

rezidenčních domů pro seniory

Vymezení podpory z IROP a Národního plánu 
obnovy



Děkuji Vám za pozornost


