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Sdělení k prodloužení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci
projektu POSOSUK 3“
Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

na základě dat týkajících se plánovaných nákladů a plánovaného požadavku na dotaci
v případě prodloužení projektu POSOSUK 3 do 30. 6. 2022, bylo zjištěno, že ze zbývajících
finančních prostředků je možné financovat pouze sociální služby azylové domy a intervenční
centra.
Vzhledem k tomu, že dne 18. 10. 2021 bude otevřen OK systém pro podávání žádostí
v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ (dále jen
„velký dotační program“), zasíláme níže informace pro jednotlivé služby, které byly doposud
financovány z projektu POSOSUK 3.
Sociální služby osobní asistence a podpora samostatného bydlení budou podávat žádost
do velkého dotačního programu na celý rok 2022 tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Sociální

služby

azylové

domy

a

intervenční

centra

budou

podávat

žádost

prostřednictvím OK systému do velkého dotačního programu na druhou polovinu roku 2022
tj. od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 a na první pololetí tj. od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 bude
žádost zpracovávána v rámci projektu POSOSUK 3 (potřebné informace pro podávání
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žádostí budou zaslány po odsouhlasení podstatné změny projektu garantem projektu
a schválením prodloužení projektu Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 1. 11. 2022).
V současné chvíli projednáváme s garantem projektu prodloužení projektu do 31. 12. 2022,
v případě, že by nebyla schválena podstatná změna projektu, budou žádosti na celý rok
2022 pro sociální služby azylové domy a intervenční centra řešeny prostřednictvím OK
systému.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte projektové pracovníky.

S pozdravem
Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru
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