INFORMOVACE O VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ
MAS Pobeskydí - Prevence a řešení sociálního vyloučení (II.)
Neinvestiční projekty řešící sociální problémy místních obyvatel (OP Zaměstnanost)
Základní údaje o výzvě:
•
•
•
•
•
•
•

Vyhlášení výzvy – 28. února 2019
Seminář pro žadatele – 6. března 2019 (9:00 hod.), Třanovice 1 (školící místnost, vchod A)
Ukončení příjmu žádostí o podporu - 3. dubna 2019 (12:00 hod.)
Alokace na výzvu – 10 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů – 2 mil. Kč
Minimální výše způsobilých výdajů – 400 tis. Kč
Konzultace poskytuje: Krystyna Nováková (novakova@pobeskydi.cz; +420 774 489 762)

Výzva je zaměřena jak na pilotní projekty, tak pokračující projekty, které mají „otestovat“ řešení daných
problémů či potřeb v Pobeskydí (na celém či části území) a posloužit jako příklady dobré praxe. Podpora
by měla směřovat primárně k osobám z Pobeskydí. Podporovány jsou projekty zaměřené na následující
témata (jednotlivé projekty se mohou věnovat jednomu, více tématům či dílčí části jednoho tématu),
která vycházejí ze zjištěných potřeb osob žijících v Pobeskydí:
• Podpora pečujících osob a rozvoj neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče
• Prevence a řešení sociálního vyloučení rodin zejména vícečetných a neúplných rodin, rodin
s dětmi, rodin ohrožených sociálním vyloučením
• Řešení sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či obdobných lokalitách
• Podpora osob v nepříznivé sociální situaci a rozvoj odborného sociálního poradenství
• Optimalizace zajištění činnosti a výkonu sociální práce místních samospráv
• Podpora osob ohrožených závislostmi nebo předlužením (ekonomickou nestabilitou) a jejich rodinných příslušníků
• Podpora mládeže a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí
• Podpora osob s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinných příslušníků
• Rozvoj komunitní sociální práce a komunitních center
Podpora je orientována do 43 obcí (okresu Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město): Albrechtice,
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní
Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka,
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna,
Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč,
Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žermanice.

Výzvu a její přílohy naleznete na stránkách MAS Pobeskydí:
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-operacniho-programu-zamestnanost/vyzva-opz-c-4/

