
celkové výdaje 

projektu  

z toho 

předpokládané 

způsobilé výdaje 

EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

název 

indikátoru

cílová 

hodnota 

dosažená 

realizací  

projektu

Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 Kritérium 4
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4

Transformace DOZP 

Zámek Břežany, p.o. - 

pokračování I. (Višňové)

V rámci pokračující transformace DOZP 

Zámek Břežany, p.o. - koupě pozemku a 

výstavba rodinného domu v okresu 

Znojmo za účelem provozování komunitní 

služby DOZP s vysokou mírou závislosti ve 

2 domácnostech .

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        42 000 000             29 400 000    1, 2023 1, 2025
počet 

klientů
12 3 4 2 0 9

1

Transformace DOZP 

Paprsek, p.o. - 

pokračování Kunštát 

V rámci pokračující transformace DOZP 

Paprsek, p.o. - koupě pozemku a výstavba 

rodinného domu v městě Kunštát za 

účelem provozování komunitní služby 

DOZP s vyšší mírou podpory ve 2 

domácnostech .

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        28 000 000             19 600 000    6, 2021 6, 2023
počet 

klientů
8 3 4 1 0 8

2

Transformace DOZP 

Srdce v domě, p.o. - 

pokračování Lednice 

V rámci pokračující transformace DOZP 

Srdce v domě, p.o. - koupě rodinného 

domu v městě Lednice za účelem 

provozování chráněného bydlení v 1 

domácnosti.

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        10 000 000                7 000 000    6, 2021 6, 2023
počet 

klientů
4 3 4 1 0 8

3

Pokračující 

transformace v 

zařízeních 

příspěvkových 

organizací JMK - rozvoj 

chráněných bydlení I.

V rámci pokračující transformace v 

zařízeních příspěvkových organizací JMK 

(Srdce v domě, Zámek Břežany, Paprsek, 

Domov Horizont) - koupě bytů či 

rodinných domů v Jihomoravském kraji za 

účelem navýšení počtu chráněných 

bydlení a umožnění klientům opustit 

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        48 000 000             33 600 000    1, 2023 1, 2025
počet 

klientů
28 0 4 3 0 7

5
Transformace DOZP 

Domov Horizont, p.o. I.

V rámci pokračující transformace DOZP 

Domov Horizont, p.o. - koupě pozemku a 

výstavba rodinných domů v okresu 

Hodonín za účelem provozování 

komunitní služby DZR pro osoby s PAS.

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        42 000 000             29 400 000    1, 2023 1, 2025
počet 

klientů
12 0 3 2 1 6

6
Transformace DOZP 

Domov Horizont, p.o. II.

V rámci pokračující transformace DOZP 

Domov Horizont, p.o. - koupě pozemku a 

výstavba rodinných domů v okresu 

Hodonín za účelem provozování 

komunitní služby DZR pro osoby s 

poruchami chování.

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        35 000 000             24 500 000    1, 2025 1, 2027
počet 

klientů
10 0 3 1 1 5

11

Pokračující 

transformace v 

zařízeních 

příspěvkových 

organizací JMK - rozvoj 

chráněných bydlení II.

Pro zahájení a pokračování transformace 

v zařízeních příspěvkových organizací JMK 

(Habrovanský zámek, Zámeček Střelice, 

Emin zámek) - koupě bytů či rodinných 

domů v Jihomoravském kraji za účelem 

provozování chráněných bydlení.

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        86 000 000             60 200 000    1, 2025 1, 2027
počet 

klientů
38 0 0 3 0 3

Prioritizace dle hodnocení
Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

Naplňování indikátorů 

IROP

Příloha č. 3 - Aktivita RAP JMK Deinstitucionalizace sociálních služeb

Seznam projektů Název projektu Stručný obsah projektu Žadatel 
Adresa žadatele, kontaktní 

údaje žadatele

Výdaje projektu  v Kč



7

Transformace DOZP 

Habrovanský zámek, 

p.o. I.

Pro zahájení transformace DOZP 

Habrovanský zámek, p.o. - koupě 

pozemku a výstavba rodinných domů v 

Jihomoravském kraji za účelem 

provozování komunitní služby DOZP pro 

osoby s těžkým tělesným postižením ve 2 

bezbariérových domácnostech .

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        42 000 000             29 400 000    1, 2023 1, 2025
počet 

klientů
12 0 0 2 0 2

8

Transformace DOZP 

Habrovanský zámek, 

p.o. II.

Pro zahájení transformace DOZP 

Habrovanský zámek, p.o. - koupě 

pozemku a výstavba rodinných domů v 

Jihomoravském kraji za účelem 

provozování komunitní služby DOZP s 

tělesným postižením ve 2 bezbariérových 

domácnostech .

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        42 000 000             29 400 000    1, 2025 1, 2027
počet 

klientů
12 0 0 2 0 2

9
Transformace DZR Emin 

zámek, p.o. I.

Pro zahájení transformace DOZP Emin 

zámek, p.o. - koupě pozemku a výstavba 

rodinných domů v Jihomoravském kraji za 

účelem provozování komunitní služby 

DZR ve 2 domácnostech .

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        42 000 000             29 400 000    1, 2024 1, 2026
počet 

klientů
12 0 0 2 0 2

10
Transformace DZR Emin 

zámek, p.o. II.

Pro zahájení transformace DOZP Emin 

zámek, p.o. - koupě pozemku a výstavba 

rodinných domů v Jihomoravském kraji za 

účelem provozování komunitní služby 

DZR ve 2 domácnostech .

Jihomoravský kraj 

Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno, ID datové 

schránky: x2pbqzq

        42 000 000             29 400 000    1, 2025 1, 2027
počet 

klientů
12 0 0 2 0 2

do výše stanovené= alokace       459 000 000           321 300 000    160

náhradní projekty

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO PRIORITIZACI

Kritérium 1: Stupeň rozpracovanosti projektu (max. 5 bodů)
5 bodů - nemovitost pro realizaci projektu je majetkem kraje, příp. je podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní, současně je schválen záměr realizace projektu ZJMK (dokladem je výpis z KN, příp. smlouva)

4 body – ZJMK schválilo záměr realizace projektu s konkretizací nemovitosti, vč. vyčlenění finanční alokace v rozpočtu JMK na realizaci (dokladem je usnesení ZJMK)

3 body – probíhají aktivní jednání s majitelem nemovitosti o odkupu konkrétní nemovitosti krajem (dokladem je vyjádření vůle vlastníka nemovitosti, např. usnesení zastupitelstva obce, záznam z jednání s vlastníkem) 

Kritérium 2: Úroveň zapojení organizace do procesu transformace (max. 5 bodů)
5 bodů - finalizace transformace

(organizace bude mít po realizaci projektu výhradně zařízení, která splňují paramenty komunitní služby)

4 body - probíhající transformace s předchozí zkušeností s nabytím nemovitosti

(organizace již úspěšně realizovala investiční TR projekty, některá zařízení organizace splňují paramenty komunitní služby, nadále zůstává i zařízení ústavního charakteru, probíhá tvorba navazujícího TR plánu pro přechod dalších klientů do komunity)

3 body -  probíhající transformace

(organizace je zapojena do transformace bez investiční zkušenosti – např. formou pronájmů nemovitostí, některá zařízení organizace splňují paramenty komunitní služby, nadále zůstává i zařízení ústavního charakteru, je schválen TR plán, příp. probíhá tvorba navazujícího TR plánu)

2 body – zahájení transformace

(v organizaci se pravidelně schází TR tým (nejméně 1x/měsíc), probíhá vyhodnocování míry nezbytné podpory klientů v zařízení ústavního charakteru, je připravován přechod klientů do komunity, probíhá tvorba TR plánu)

1 bod -  příprava na transformaci

(organizace projevila vůli k deinstitucionalizaci - např. v rozvojovém plánu, dopisem zřizovateli, je sestavován TR tým, probíhá cílené vzdělávání pracovníků na téma deinstitucionalizace, jsou zpracovávány analýzy stávajícího stavu apod.)            

Kritérium 3: Počet klientů přecházejících do komunitních služeb při realizaci projektu (max. 3 body)
3 body – 24 a více klientů

2 body – 12-23 klientů

1 bod – 1-11 klientů 

Kritérium 4: Speciální bonifikace (max. 3 body)
3 body – projekt nahrazuje dříve schválený projekt, který nebyl zrealizován z objektivních příčin (důležité je umožnit přechod do komunity klientům, kteří o tuto změnu dlouhodobě usilují) 

1 bod – nová komunitní služba bude sloužit osobám s poruchami chování nebo PAS (je reflektována dlouhodobá rozvojová priorita JMK - tyto služby jsou zastoupeny v nedostačujícím počtu)


