MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Národní plán obnovy část 3.3.3

Představení komponenty 3.3.
MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE
• MPSV je vlastníkem komponenty (VK) č. 3.3: MODERNIZACE SLUŽEB
ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE
ALOKACE
22,5 mld. Kč

• Komponenta 3.3 obsahující tyto reformy a investice:

• 3.3.1 Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání) – 7 mld. Kč
• 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti – 7 mld. Kč
• 3.3.3 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb – 8,5 mld. Kč

Komponenta 3.3.3
Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
Výzva č. 31_22_003
Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
➢ Alokace: 2,8 mld.
➢ Datum vyhlášení: 6. 5. 2022

➢Datum uzávěrky příjmu žádostí: do 31.7, do 30.9., do 30.11.2022
➢Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 31. 8. 2025

PODPOROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
• Osobní asistence
• Pečovatelská služba
• Odlehčovací služby
• Centra denních služeb
• Denní stacionáře
• Týdenní stacionáře
• Domovy pro osoby se zdravotním postižením
• Domovy pro seniory
• Domovy se zvláštním režimem
• Chráněné bydlení
Přičemž pobytové služby budou podporovány v celé ČR, terénní a ambulantní pouze v Praze.

VYMEZENÍ ŽADATELŮ/ PŘÍJEMCŮ PODPORY,
VÝŠE FINANCOVÁNÍ
Žadatel a jím zřízená organizace je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. nebo je
součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. k datu stanoveném pro naplnění indikátorů v právním aktu.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
• Kraje, obce a jejich příspěvkové organizace
• Dobrovolné svazky obcí
• Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
• Nestátní neziskové organizace
• (Zakladatelem nestátních neziskových organizací nesmí být podnikatelský subjekt (obchodní společnost– s.r.o.,
a.s. apod., podnikající FO)
• Financování – 100% dotace, neuznatelný výdaj DPH.
• Minimální a maximální výše podpory: 10 mil. – 80 mil. Kč
• Udržitelnost – 10 let

Způsobilé výdaje
Hlavními způsobilými výdaji jsou zejména:

➢ Výstavba nových budov vč. nákupu pozemku, sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí (včetně
vývařoven)
➢ Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb
➢ Nákup stavby (celé nebo její části) včetně pozemku, která bude v rámci projektu zrekonstruována
➢ Nákup stavby určené k odstranění ( včetně demolice), předcházející výstavbě stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu
➢ Výdaje vázané na energetické úspory

➢ Vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb
➢ Zeleň v okolí budov a na budovách (vegetační střechy a fasády, aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky)
➢ Vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí v rámci stavby, která je součástí projektu
Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména:

➢ pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s vazbou na poskytování sociálních služeb, asistenčních a asistivních technologií
➢ systémy protipožární ochrany, zabezpečení výstavby (pořízení služeb, náklady na zkoušky, testy)
➢ projektová dokumentace, povinná publicita

KLIMATICKÝ KOEFICIENT
• PODPORA VÝSTAVBY
Opatření na dosažení potřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy
s téměř nulovou spotřebou energie (základním dokumentem pro budovy s téměř nulovou
spotřebou je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU novelizována směrnicí
2018/844/EU, dále dokumenty zákon č. 406/2000 Sb., příloha č. 5 prováděcí vyhlášky č. 264/2020
Sb.).
• PODPORA REKONSTRUKCE A
Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 30%
úspory primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových
plynů.
• PODPORA REKONSTRUKCE B
Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru nedosáhnou alespoň 30 % úspor
primární energie, ani alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých skleníkových plynů. Minimální
nutná dosažená úspora energie (resp. snížení skleník. plynů) činí 2 %.

Chystané výzvy: Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby
• Alokace 228 mil. Kč
▪ 107,2 mil. Kč elektromobily
▪ 120,8 mil. Kč alternativní pohon (typu plug-in hybrid)

• Vyhlášení: 10/2022

• Typ výzvy: Průběžná
• Podporované aktivity: Nákup vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence
a sociální péče, jež jsou poskytovány ambulantní a terénní formou
• Výše podpory na projekt: 250 tis. – 5.36 mil. Kč bez DPH
• Max. výše podpory na vozidlo: 800 000 Kč na plug-in vozidlo, 1 072 000 Kč na elektromobil
• Financování: Až 100%
• Oprávnění žadatelé (v rámci celé ČR):
✓
✓
✓
✓

Kraje, obce a jejich příspěvkové organizace
Dobrovolné svazky obcí
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
Nestátní neziskové organizace

Chystané výzvy: Rozvoj a modernizace materiálně technické základy služeb:
Ambulantní a terénní služby
• Alokace: 2,5 mld.
• Vyhlášení: 10/2022
• Typ výzvy: Průběžná
• Podporované aktivity: Budování infrastruktury ambulantních a terénních služeb (výstavba nových,
rekonstrukce stávajících budov, zázemí pro poskytování služeb)
• Výše podpory: 3 mil. Kč – 25 mil. Kč
• Financování: 100% dotace
• Udržitelnost: 10 let
• Oprávnění žadatelé (v rámci celé ČR):
✓ Kraje, obce a jejich příspěvkové organizace
✓ Dobrovolné svazky obcí
✓ Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
✓ Nestátní neziskové organizace

Chystané výzvy: Rozvoj a modernizace materiálně technické základy služeb:
Pobytové služby
• Alokace: 2,8 mld.
• Vyhlášení: 12/2022
• Typ výzvy: Průběžná
• Podporované aktivity: Budování infrastruktury pobytových služeb (výstavba nových, rekonstrukce
stávajících budov, nové kapacity lůžek, zvýšení standardu stávajících)
• Výše podpory: 10 mil. Kč – 80 mil. Kč
• Financování: 100% dotace
• Udržitelnost: 10 let
• Oprávnění žadatelé (v rámci celé ČR):
✓ Kraje, obce a jejich příspěvkové organizace
✓ Dobrovolné svazky obcí
✓ Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
✓ Nestátní neziskové organizace

Národního plán obnovy informace/výzvy
Kontaktní údaje:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy
Email: npo@mpsv.cz

Výzva č. 31_22_002 Budování kapacit předškolních zařízení
dle zákona č. 247/2014 Sb.
➢ Alokace: 2,74 mld.
➢ Datum vyhlášení: 18. 3. 2022
➢Datum uzávěrky příjmu žádostí: 30.11.2022 (je v přípravě nová výzva od 12/2022)
➢Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: 30. 6. 2025
➢ Délka trvání projektů max 24 měsíců od vydání PA
➢ Doba udržitelnosti: 10 let

➢Oprávnění žadatelé: Kraje, obce a jejich příspěvkové organizace / Příspěvkové organizace ÚSC /
Dobrovolné svazky obcí / OSS a jejich příspěvkové organizace / Veřejnoprávní vysoké školy / Ústavy
Akademie věd / Veřejné výzkumné instituce / NNO / Církve a církevní organizace

Výzva č. 31_22_002 Budování kapacit předškolních zařízení
dle zákona č. 247/2014 Sb.
PODPOROVANÉ AKTIVITY
➢ Vznik a registrace nové dětské skupiny (podpora není určena pro stávající zařízení)
➢ Nákup nemovitostí včetně pozemků
➢ Výstavba (včetně přístavby), rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro dětské skupiny
➢ Možnost kombinované infrastruktury (cílem je umožnit financovat část plochy, která bude sloužit i
jinému nekomerčnímu účelu, než je dětská skupina)
➢ V rámci jednoho projektu může dojít ke zřízení až 4 nových DS (pouze 1 žádost na 1 nemovitost)
NELZE PODPOŘIT
➢ rekonstrukce prostor, kde je DS již provozována –> výzva na adaptaci stávajících DS
➢ rekonstrukce pronajatých prostor – žadatel musí prostory vlastnit
➢ nákup nemovitosti, která je již DS přizpůsobená (tj. pouhý nákup nemovitosti bez dalších úprav objektu)

Výzva č. 31_22_002 Budování kapacit předškolních zařízení
dle zákona č. 247/2014 Sb.
FINANCOVÁNÍ

➢ Výše dotace: 3 – 20 mil. Kč
➢ Ex post financování -> nutnost doložit zajištění financování 1. etapy
➢ Spolufinancování: není
➢ Výdaje na DPH jsou nezpůsobilé
➢ Rozdělení na hlavní a vedlejší výdaje, způsobilé vedlejší tvoří maximálně 20 % výše hlavních
➢ Nákup pozemku maximálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu
➢ Pořízení nemovitosti: limity na nákup

➢ Společně užívané prostory: hlavní/vedlejší/nezpůsobilé výdaje

Výzva č. 31_22_002 Budování kapacit předškolních zařízení
dle zákona č. 247/2014 Sb.
KLIMATICKÝ KOEFICIENT
➢Týká se všech projektů, i novostaveb
➢ Povinnost naplnit tzv. ENVI indikátory (Snížení konečné spotřeby energie, Snížení emisí CO2, Úspora
primární energie z neobnovitelných zdrojů)
➢ Nutnost zpracování specifických příloh žádosti o podporu: energetický posudek, PENB, atd., -> pro další
posouzení žádosti a indikátorů

➢Metodika: příloha 3 Specifických pravidel: Metodická pomůcka pro způsob doložení specifických kritérií
přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy

Výzva č. 31_22_002 Budování kapacit předškolních zařízení
dle zákona č. 247/2014 Sb.
KONTAKTY A ODKAZY
➢ Dotazy k výzvě a sběr zpětné vazby k vyhlášené výzvě: npo.detskeskupiny@mpsv.cz
➢ Veškeré dokumenty k výzvě: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-

detskych-skupin
➢ Častá pochybení v žádostech o podporu

➢ Nejčastější dotazy (FAQ)
➢ Připravovaná nová výzva bude zveřejněna zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1

Národního plán obnovy informace/výzvy

Děkuji za pozornost!

