
Identifikace opatření CLLD 3
Název opatření Komunitní centra

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je boj proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím
aktivit, které povedou k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Podpora bude zaměřena 
na veřejná víceúčelová zařízení pro setkávání a integraci členů
komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a
rekreačních aktivit. V komunitních centrech bude poskytována
kombinace kulturních a veřejných služeb a základní sociální
poradenství. Realizací těchto projektů má být dosaženo snížení
předsudků a sbližování kultur, zplnomocnění motivovaných obyvatel
komunity, získávání kompetencí k řešení složitých životních situací,
lepší uplatnitelnost na trhu práce. Zázemí komunitních center budou
otevřena veřejnosti a budou poskytovat sdílený prostor pro organizaci
různých typů integračních aktivit. V komunitních centrech nebudou
poskytovány služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu. 

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálustavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 
komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení 
inženýrských sítí
rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro 
poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-
li v projektu poskytovány

nákup pozemků a staveb

vybavení pro zajištění provozu zařízení
pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních 
sociálních služeb

kraje

obce 

dobrovolné svazky obcí

organizace zřizované nebo zakládané kraji

organizace zřizované nebo zakládané obcemi

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

nestátní neziskové organizace

církve

církevní organizace
Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu Bude nastaveno ve výzvě MAS

Míra dotace Dotace 95 %, vlastní zdroje příjemce 5 %
Alokace na opatření 5 837 170 Kč

Způsob financování projektu Ex-post

Hodnotící kritéria Bude nastaveno ve výzvě MAS

Termín vyhlášení výzvy
viz. harmonogram výzev IROP 
(http://www.maszalabi.eu/archiv/vyzvy/irop/)

Podporované aktivity

Oprávnění žadatelé

Vazba na specifické cíle IROP


