Dotační program
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“
Ústecký kraj vyhlašuje pro rok 2015 na podporu sociálních služeb poskytovaných na
území Ústeckého kraje dotační program s názvem
„Podpora

sociálních služeb v Ústeckém kraji“

1. Sledovaný záměr
a) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel
oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“)
b) v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče (§ 52 zákona o sociálních službách) lze dotaci poskytnout
pouze v případě zápisu služby v registru poskytovatelů sociálních služeb (§
85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
c) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je
vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
d) dotaci lze poskytnout pouze na spolufinancování sociálních služeb
poskytovaných na území kraje.
Okruh žadatelů:
Právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování sociálních
služeb (registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Priority dotačního řízení:
 Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují
život uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí.
 Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí
k deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb
vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace
pobytových zařízení.
 Podpora sociálních
onemocněním.

služeb

určených

osobám

s

duševním

 Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s
neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou,
Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními
s nízkou prevalencí.
 Podpora zajištění kontinuálního financování služeb sociální prevence,
financovaných z individuálních projektů krajů.
 Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách.
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 Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách,
zejména pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v
sociálních službách).
2. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Na dotaci není právní nárok. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“).
Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna
ustanovení tohoto zákona.
Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů Evropské unie, pokud to
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální
služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo
je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona
o sociálních službách). Žádost nelze podat a dotaci nelze poskytnout
v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních služeb
(registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky
a realizace jím poskytovaných sociálních služeb na území České republiky.
Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti poskytování sociálních
služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (viz
okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).
Z finančních prostředků poskytnuté dotace lze podporovat poskytování
sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
Bližší podmínky poskytnutí dotace, detailnější pravidla kontroly používání
finančních prostředků z dotace jsou stanovena v Metodice Ústeckého kraje
pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále také „Metodika“), která je jak
pro poskytovatele dotace (tj. Ústecký kraj), tak pro příjemce dotace závazná.

3. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se
zohledňuje úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby
(pozn. pouze v případě sociálních služeb poskytovaných za úhradu od
uživatelů sociální služby podle zákona o sociálních službách), úhrada ze
zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči v případě služeb
uvedených v §36 zákona o sociálních službách a výše finančních transferů
2

poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo výše uvedených
úhrad). Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad ze zdravotního pojištění
a transferů poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů při
stanovení výše dotace určí poskytovatel dotace při vyhlášení dotačního řízení
pro příslušný rok.
Předpokládaný podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů je stanoven pro
poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování
jednotlivých druhů služeb z jiných veřejných zdrojů (státních a
samosprávných) ve výši 10 %. Do jiných zdrojů se započítávají veškeré
ostatní zdroje financování služby, tj. zejména se jedná o prostředky z rozpočtů
samospráv. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány úhrady od uživatelů
služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven.

4. Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá na
rok 2015 plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového
projektu nebo individuálního projektu obce, oznámí příjemce dotace tuto
skutečnost odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V případě, že by na základě svého posouzení krajský úřad dospěl k závěru, že
by vzhledem k poskytnuté podpoře z ESF mohla část přiznané dotace v rámci
tohoto programu představovat nezákonnou veřejnou podporu, uvědomí o tom
neprodleně příjemce dotace a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně
zkrátí či vyzve příjemce k vrácení části dotace, která představuje nezákonnou
veřejnou podporu.
Termín vyhlášení
Aplikace pro vkládání elektronické žádosti OK systém-Poskytovatel bude
všem poskytovatelům otevřena ze strany MPSV dne 1. 10. 2014.
5. Termín uzávěrky pro přijímání projektů, způsob a místo podávání
projektů
Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě žádosti
poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“). Žádost
poskytovatel sociální služby vyplní a podá prostřednictvím internetové
aplikace.
Žádost se vyplňuje a podává pouze v elektronické podobě přes aplikaci OK
system-Poskytovatel.
Žádost spolu s povinnými nahranými přílohami musí být v aplikaci PODÁNA
nejpozději do 31. října 2014.
Informace k vyplňování žádosti jsou uvedeny v příslušném návodu internetové
aplikace. Žádost pro příslušný rok lze v internetové aplikaci vyplnit a podat na
příslušnou sociální službu určenou číslem registrace sociální služby
(identifikátorem) v rámci příslušného kraje pouze jedenkrát, a to v termínech
uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo tyto termíny
nelze žádost vyplnit a podat.
3

Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím internetové
aplikaci nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušný rok.
Přijaty budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu,
obsahující všechny povinné přílohy a které odpovídají okruhům stanoveným
v předmětu podpory dotačního programu.
6. Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace
O přidělení dotaci bude rozhodnuto v souladu s kompetencemi vymezenými
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, v předpokládaném termínu do 28. února 2015.
Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Veronika Lejčková, tel.: 475 657 923, e-mail: lejckova.v@kr-ustecky.cz
7. Hodnotící kritéria
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- potřebnost služby v regionu, soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014-2017
- efektivita (využívanost kapacity) služby
- ekonomická přiměřenost
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz čl. IV odst. 11 a 12 Metodiky)
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2015 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. rozpočty územních
samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady uživatelů služeb,
nadace apod.).
8. Povinné přílohy žádosti:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
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e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání (činnosti) žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby, a to v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále.
Originál čestného prohlášení bude požadován při podpisu smlouvy, kopii dle vzoru
lze nahrát do systému.
9. Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou Metodiky.
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