JIHOČESKÝ KRAJ
vyhlašuje
VÝZVU
k předkládání AKCÍ
do grantového schématu Jihočeského kraje,
v souladu se Společným regionálním operačním programem, týkající se
Priority 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.2 Podpora sociální integrace
v regionech zaměřené na akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a sociální integrace.
Číslo výzvy: 03/2005
Název grantového schématu: GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji
Program: Společný regionální operační program
Priorita programu: 3 - Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření priority: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Alokace pro kolo výzvy: 67 420 335,- Kč.
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci: 300.000,- Kč
Vymezení způsobilých žadatelů: obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi,
organizace zřizované kraji, nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy).
Zaměření kola výzvy:
Grantové schéma je svým zaměřením prioritním nástrojem v boji proti zvyšující se
nezaměstnanosti a sociální exkluzi ohrožených osob, především v okrajových částech
regionu Jihočeského kraje. Cílem tohoto grantového schématu je podpora vzniku a udržení
takového souboru nástrojů a služeb, které zajistí překonání bariér, znemožňujících sociálně
ohroženým osobám přístup na trh práce a „do života“. Je nutné klást důraz na zajištění a
vzájemné propojení potřebných souborů služeb, s využitím principu partnerství, vedoucí

k integraci ohrožených osob do společnosti tak, aby byl zajištěn jejich přímý či nepřímý
návrat na trh práce, zajištěna výchova dětí a smysluplné využití volného času.

Grantové schéma sleduje dosažení těchto pěti specifických cílů
•

Snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním.

•

Reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění.

•

Prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

•

Zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v méně rozvinutých oblastech.

•

Tvorba a realizace komunitních plánů.

Typy podporovaných aktivit v grantovém schématu
Sociální integrace
•

Programy pro začleňování sociálně vyloučených osob, s důrazem na venkovské oblasti.

•

Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob.

•

Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu.

•

Programy prevence sociálně patologických jevů.

•

Programy péče o osoby závislé na drogách.

•

Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci.

•

Programy pro mládež od 15 do 25 let.

•

Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností.

•

Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí.

•

Programy podporující optimální sladění profesního a rodinného života.

•

Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit.

•

Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí
a regionů.

•

Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu.

•

Programy bezpečnosti obyvatel.

Komunitní plánování
•

Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni.

Místo kam je třeba předkládat žádosti:
Žádost musí být doručena osobně v zapečetěné obálce na oddělení řízení grantů a projektů,
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Obálka s žádostí musí obsahovat :
1. 3x tištěnou verzi žádosti (výtisk ELZA);
tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen, poslední strana
a seznam příloh podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem
(v tomto případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto
oprávněnému zástupci),
2. 1x disketu nebo CD s elektronickou verzí žádosti,
3. 2x povinné přílohy žádosti
(viz Pokyny pro žadatele, obsahující podrobnosti k jednotlivým opatřením);
jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh,
uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy
více než 1 list musí být tyto listy pevně spojeny. Na seznamu příloh musí
být uveden počet stran jednotlivých příloh. Přílohy jsou v jednom
vyhotovení originálem nebo ověřenou kopií a druhé vyhotovení je prostá
kopie.
Vlastní obálka musí být řádně zalepena, s přelepením spoje samolepkou s podpisem, případně
i razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uvedena adresa oddělení projektového řízení
Krajského úřadu Jihočeského kraje a dále zde musí být uvedeno: číslo výzvy, název priority a
opatření, úplný název žadatele, název projektu, místo realizace projektu (obec + kraj).
Žádost je možno předložit od 15.11.2005 a musí být doručena nejpozději dne 13.1.2006
do 12:00 hodin. Všechny žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty.

Podrobnější informace:
Detailnější informace včetně dokumentace k výzvě lze nalézt na internetových stránkách
www.kraj-jihocesky.cz.

