
 

 

 

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI 
plzeňské metropolitní oblasti 

 
vyhlašuje 

7. výzvu k předkládání projektových záměrů 
 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (ITI) 

 
VE VAZBĚ NA VÝZVU IROP Č. 60 - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

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

Číslo výzvy ŘO IROP 60 

Číslo výzvy nositele ITI 7 

Opatření integrované strategie 
O 3.3.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 

Podopatření integrované strategie NR 

Druh výzvy kolová 

Název pracovní skupiny Řídicího 
výboru ITI 

Zaměstnanost a sociální oblast 



 

 

 

 

 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI 

2. 2. 2017 9:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny   

 
2. 2. 2017 9:00 
 
 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

31. 3. 2017 14:00 

Datum a čas jednání pracovní 
skupiny Řídicího výboru ITI 

Jednání pracovní skupiny se budou konat vždy do 10 
pracovních dnů od data uzávěrky pro příjem projektových 
záměrů. 
Termíny jednání PS budou uveřejněny na www.iti-plzen.cz a 
předkladatelé projektových záměrů, které budou doručeny do 
termínu uzávěrky, budou o datu a čase konání PS informováni 
prostřednictvím e-mailu min. 5 pracovních dnů před jednáním 
PS. 

Datum zahájení realizace projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu 
může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že 
první právní úkon byl učiněn před tímto datem.  
 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Do 31. 10. 2018 Realizace projektu nesmí být ukončena před 
podáním žádosti o podporu. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu pro 
výzvu 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 54 000 000 Kč 
Státní rozpočet – max. 6 352 941 Kč 

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %  
 
Státní rozpočet: 
Obce – 5 % 
Nestátní neziskové organizace – 10 % 
Církve a církevní organizace – 10 % 

http://www.iti-plzen.cz/


 

 

 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu de 
minimis SOHZ za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok 
v souladu s nařízením č. 360/2012: 
Obce: 15 000 000 Kč 
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 
14 210 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ 
(podle Rozhodnutí 2012/21/EU) není stanovena. 

 

Maximální výše dotace z EFRR 
pro 1 projekt 

Max. výše dotace z EFRR je stanovena na 1,6 mil. Kč na každý 
jednotlivý byt pro sociální bydlení (vztahuje se k plnění 
indikátoru 5 53 01). 
 

Podmínky veřejné podpory 

Podporováni budou žadatelé vykonávající SOHZ v souladu s 
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 
odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21/EU).  
 
Ve výzvě bude také poskytována podpora de minimis SOHZ na 
základě Nařízení č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu. 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů Sociální bydlení 

Území realizace  

Území plzeňské metropolitní oblasti 
 
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou 
vždy nezpůsobilé. 

Oprávnění žadatelé 

- obce,  
- nestátní neziskové organizace,  
- církve,  
- církevní organizace.  

Cílová skupina 

 
Osoby v bytové nouzi: 
- osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží,  
letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené 
vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky 
aut), 
- osoby v nízkoprahové noclehárně, 



 

 

 

- osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez 
lůžek, 
- muži a ženy v azylovém domě, 
- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě, 
- úplné rodiny v azylovém domě, 
- osoby v domě na půli cesty, 
- osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost 
bydlení), 
- osoby v přístřeší po vystěhování z bytu, 
- žadatelé o azyl v azylových zařízeních, 
- osoby po opuštění věznice, 
- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, 
- muži a ženy v seniorském věku, 
- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě, 
- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají 
jinou možnost bydlení), 
- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, 
- osoby v nezákonně obsazené budově, 
- osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské 
kolonie, zemnice), 
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, 
- osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, 
hausbót (nemají jinou možnost bydlení), 
- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby 
žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem 
majitele, 
osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez 
kolaudace pro účely bydlení, 
- osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo 
nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné). 
 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

 
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 výzvy. 
  

Indikátory pro tuto výzvu 

Indikátory povinné k výběru a naplnění pro všechny 
projektového záměry výzvy: 
5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení  
 



 

 

 

 

 

 

Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru 

 
Ke stažení na http://iti-plzen.cz/dokumenty/sablona-pro-
vyplneni-projektoveho-zameru/ 
 

Povinné přílohy projektového 
záměru 

 
---------------- 

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

Elektronické podání na adrese iti@plzen.eu 

 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
kapitola 3.4.8 Způsobilé výdaje Specifických pravidel výzvy č. 60 
IROP.   

Časová způsobilost 1. 1. 2014 – 31. 10. 2018 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

Nositel ITI má možnost provádět změny ve výzvě. O změně jsou 
žadatelé informováni zveřejněním na stránkách www.iti-
plzen.cz/vyzvy nebo prostřednictvím elektronické komunikace. 
 

Příjmy projektu 

 
Podporováni budou žadatelé vykonávající službu obecného 
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu.  
 
V této aktivitě bude také poskytována podpora de minimis 
SOHZ na základě Nařízení č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu. 
 

http://iti-plzen.cz/dokumenty/sablona-pro-vyplneni-projektoveho-zameru/
http://iti-plzen.cz/dokumenty/sablona-pro-vyplneni-projektoveho-zameru/
mailto:iti@plzen.eu
http://www.iti-plzen.cz/vyzvy
http://www.iti-plzen.cz/vyzvy


 

 

 

Způsob hodnocení 

Žadatel může být vyzván k účasti na projednání projektového 
záměru v Pracovní skupině Zaměstnanost a sociální oblast a 
následně bude  Řídicím výborem ITI posouzen soulad/nesoulad 
projektového záměru se Strategií ITI plzeňské metropolitní 
oblasti dle Kritérií – viz příloha této výzvy. 

Kritéria pro posouzení 
projektového záměru na ŘV ITI 

Jsou přílohou této výzvy. 

Odkaz na výzvu ZS ITI 
 

www.iti-plzen.cz 

Další specifika výzvy 

Doba platnosti „Vyjádření Řídicího výboru ITI o 
souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI“ je 90 
kalendářních dnů. 
Projekt musí zohledňovat čerpání finanční alokace dle Přílohy 
č. 1 Strategie ITI PMO (Financování Strategie ITI celkem v letech 
2014 – 2020 podle specifických cílů a operačních programů). 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy Řídicího orgánu 
IROP 

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP  
 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. –  
Mgr. Jiřina Koppová, e-mail: koppova@plzen.eu,  
tel. 727 862 518. 

Seznam příloh výzvy 
„Kritéria pro posouzení projektového záměru s integrovanou 
strategií ITI“. 

mailto:koppova@plzen.eu

