Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační
program“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program“ (dále jen
„Malý program“)
Malý program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) b) a e) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen „Zásady“). V souladu s výše uvedenými odkazy na oblasti podpory
definované v Zásadách se jedná o podporu aktivit v oblasti sociálních služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
125/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných v
zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené
v §§ 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje.
Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018
(dále jen „Pověření“). Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta
na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být
podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018, resp. akční plán
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části, tj. může být
podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 (dále jen „Základní síť
kraje“).
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Okruh způsobilých žadatelů
-

spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby,
které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů;

-

školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

-

příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které
nejsou zřízeny Ústeckým krajem;

-

osoby samostatně výdělečně činné.

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou nebo
budou součástí Základní sítě kraje, obdrží či obdržely od Ústeckého kraje Pověření
k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které bude obsahovat, mimo
jiné, kalkulaci maximální výše vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 10,5 mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 30 % z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven), nebo
z vlastních zdrojů příjemce dotace.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 300.000 Kč na jednu
službu.
Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF
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prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace
přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení
bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.

Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2017 – malý dotační program“, (dále jen „Metodika malého
programu“), která je přílohou tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá
oprávnění k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb, není součástí Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje nebo má v době podání Žádosti závazky po lhůtě splatnosti
ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům
sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního
samosprávného celku.
Termín vyhlášení
7. 7. 2016
Počátek lhůty pro podání žádostí
8. 8. 2016
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program
zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu
nejméně 90 dnů od zveřejnění)
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
22. 8. 2016
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2017 musí být zpracována výlučně
prostřednictvím
internetové
aplikace
v
Katalogu
sociálních
služeb,
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/, včetně příloh žádosti, které budou naskenovány.
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora
Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program“) a je přílohou
vyhlášení dotačního programu.
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého
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kraje. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti
a předložením žádosti.

Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina),
a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
zastupovat 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;
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,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; nebyla zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů; na jeho majetek nebyla
nařízena exekuce, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání 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;
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j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizace projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále včetně informace o případných dalších
žádostech tohoto projektu uplatněných u poskytovatele v daném roce.
V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb pro rok 2016,
dokládá pouze přílohy uvedené pod písm. e) až k).
Vzor čestného prohlášení je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice malého programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018, resp. akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika malého programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2017 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada,
resp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku
2016. Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky
dotačního řízení.
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou
vyzvání k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou
informováni o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli. Vzor
smlouvy je přílohou vyhlášení dotačního programu.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
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Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423, e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 2 – Smlouva – VZOR
Příloha č. 3 – Smlouva pro subjekty přistupující k pověření MPSV - VZOR
Příloha č. 4 – Metodika malého programu
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