
Příklad z praxe 

Představení projektu Komunitní 

centrum Husitská – výstavba 

realizovaného ve výzvě č. 17



Představení příjemce

• R-Mosty, z. s.

• Existence od r. 1992

• Poskytovatel sociálních služeb a akreditovaného 

vzdělávání v systému MŠMT a MPSV

• 3 registrované sociální služby (AD, Poradna, NZDM)

• Sociální realitní agentura Bydlení především

• Komunitní centrum Husitská (do r.2016 JobClub Restart)

• Zkušenost s realizací investičních projektů v OP PPR a 

IROP



Aktuálně realizovaný projekt

Komunitní centrum Husitská –

výstavba (reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000259)

Předmětem projektu je

rekonstrukce prostor v majetku

MČ Prahy 3 a vybudování

komunitního centra ve 2 patrech

Realizace 1.6.2017-30.11.2018

(18 měsíců)

Rozpočet 4.936.871,00 Kč



Aktuálně realizovaný projekt

- Příprava žádosti 3 měsíce

- PD a vyjádření stav,odboru  2 

měsíce + následné formální 

hodnocení a opravy

- Pozitiva – vstřícný přístup 

MHMP

- Negativa – jediná žádost NNO 

a tedy logické metodické 

nevyjasněnosti, neintuitivní 

ISKP, údiv dotčených orgánů 

státní správy…

• Komunitní centrum Husitská 
Víceúčelový sál s barem, kinem. 

Pro terapie, osvětu, svépomocné 

aktivity…



1.NP – sociálně aktivizační prostor pro 15 osob

s PC stanicemi, prádelnou, konzultačním 

separé a  skladem humanitární pomoci



Připravujeme do výzvy 35

• Koupě zánovního autobusu a jeho přestavba na klub (Uličník III)

• Pořízení nového vybavení do nízkoprahového klubu

• Koupě a rekonstrukce prostor pro nové NZDM

Upgrade z výzvy 35 pro 2019 (?:) 



Připravujeme do výzvy 35

• Proč jít do investiční výzvy Op PPR?
- Evropské finanční toky pro ČR se brzy omezí

- Zaměření na sociální služby včetně služeb soc. prevence

- Udržitelnost služeb i za nejistých politických a společenských poměrů

- Financování ex-ante (oproti programům IROP tedy dostupné i pro NNO)

- Možnost majetkové stabilizace a udržení organizace na dlouhé roky 

• Největší rizika z pohledu žadatele?
- Žádost výrazně odčerpá vaši manažerskou a administrativní kapacitu 

- Dopředu riskujete finance za projektovou dokumentaci etc. (SP, URS..)

- Podceníte časový rozsah přípravy (příloh je vysoké množství)

RESUMÉ pozitiva převažují, jděte do toho 



Děkuji za pozornost

Jakub Čihák, ředitel

R-Mosty, z.s.

jakub@r-mosty.cz


