
 

 

 
Místní akční skupina MAS Boleslavsko  

 

vyhlašuje 
 

výzvu MAS č. 3 
 

k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 
 

Název výzvy: Dostupné a kvalitní sociální služby 
 

Termín příjmu žádostí: od 31. 7. 2018 do 30. 8. 2018 
 

Věcné zaměření: Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj komunitních center a rovněž na 
rozvoj sociálních služeb, konkrétně např. na vybudování zázemí pro stacionáře, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, pečovatelskou službu, chráněné bydlení, azylové domy, terapeutické 
komunity, kontaktní a intervenční centra, noclehárny, sociální poradny atd. 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000,- Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 052 630,- Kč 
Celková alokace MAS pro tuto výzvu: 1 052 630,- Kč 

 

Vymezení oprávněných žadatelů: Oprávněnými žadateli pro tuto výzvu jsou nestátní neziskové 
organizace, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace 
zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve a církevní organizace. 
 

 
 

Předkládané projekty musí být realizovány na území MAS Boleslavsko a musí být v souladu se Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014 – 2020, která je zveřejněna na: 
https://www.mas-boleslavsko.cz/sclld/sclld-schvalena. 
Všechny aktuální informace a dokumenty k výzvě MAS č. 3 v rámci IROP jsou zveřejněny na webových 
stránkách MAS Boleslavsko: https://www.mas-boleslavsko.cz/pro-zadatele-o-dotace/aktualni-
vyzvy/irop. 

 
Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce: 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená 
v dokumentu „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ v rámci IROP:  
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce 
a v dokumentu „Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, výzva č. 62“:  
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro. 
 
Seminář pro veřejnost a žadatele k přípravě projektů:  
8. 8. 2018 od 10:00 hod. 
Kancelář MAS Boleslavsko, 5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou 
 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy: 
MAS Boleslavsko, z.ú. 
5. května 513, 294 01 Bakov nad Jizerou 
Web: www.mas-boleslavsko.cz 

Kontaktní osoba:  
Ing. Věra Marečková, manažer IROP  
Mobil: 702 097 109 
E-mail: mareckova@mas-boleslavsko.cz    
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