Název projektu:

Domov "Bez zámků" Tuchořice
– Pořízení vybavení vč. elektromobilu

Registrační číslo projektu:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017382

Finanční zdroj:

Integrovaný regionální operační program
Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou
energetickou účinností

Prioritní osa:

06.6 REACT-EU

Investiční priorita:

06.6.127 Podpora zotavení z krize v souvislosti s
pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a
příprava zeleného, digitálního a odolného oživení
hospodářství

Celkové náklady projektu:

5 173 194,10 Kč

Výše dotace z ERDF+SR

4 279 205,88 Kč

Termín realizace projektu:

1/2022 – 12/2023

Základní charakteristika a cíle projektu
Předmětem projektu je pořízení vybavení pro nově vystavěné sociální zařízení budované v areálu
Domova "Bez zámků" Tuchořice, p. o., kde bude poskytována sociální služba "Domovy pro osoby se
zdravotním postižením", vč. pořízení jednoho elektromobilu, a to v zájmu vytvoření podmínek pro
kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny v reakci na
krizovou situaci v podobě COVID-19.
Realizací projektu dojde ke zvýšení ochrany životního prostředí v důsledku využívání vozidla na
alternativní paliva.
V návaznosti na strategický cíl 6.1 REACT-EU je hlavním cílem dílčí měrou přispět ke schopnosti
České republiky reagovat na krizi související s epidemií COVID-19, prostřednictvím investice do sociální
infrastruktury.
Realizace projektu umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb
vedoucích k sociální inkluzi, a tím napomůže zvýšit materiálně-technickou připravenost příslušného
poskytovatele ke zvládnutí negativních dopadů krize. Zároveň dojde ke zvýšení energetické účinnosti v
oblasti poskytování sociálních služeb a k zajištění potřebných kapacit pro poskytování služeb v
odpovídající kvalitě.
Výstupem projektu tedy budou dvě nově vzniklá zázemí (jeden soubor vybavení nové budovy domova
pro osoby se zdravotním postižením a jedno vozidlo - elektromobil) pro poskytování sociálních služeb
umožňující poskytovat pobytovou sociální službu v novém prostředí s kvalitním vybavením v
odpovídající kvalitě dle materiálně technického standardu, dále také eliminovat negativní dopady činnosti
na životní prostředí a především efektivněji a lépe reagovat na krizovou situaci v podobě epidemie a její
sociální dopady, díky širší a kvalitnější materiálně-technické základně poskytovatele služeb.
Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – specifický cíl 6.1: REACT-EU.

