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Vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení pro rok 2020
v oblasti poskytování sociálních služeb
v Libereckém kraji

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádné 3. kolo dotační řízení na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, které bude financováno na základě obdrženého Rozhodnutí a dodatku
k Rozhodnutí č. 1 od MPSV v rámci dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na
podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020.
Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný termín 3 kola dotačního řízení
od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020.

Dotační řízení je vyhlášeno v návaznosti na § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a § 10a, odst.
2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku zřizovatele) z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2020 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální
služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“), jsou součástí Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje na r. 2020 a jsou pověřeni k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu. Finanční podpora na sociální služby z dotace poskytnuté kraji musí být
poskytnuta v souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU,
o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací
platby ze závazků veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu.

Účel finanční podpory
Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu kraje bude v rámci tohoto mimořádného kola
poskytnuta pouze za účelem dofinancování sociálních služeb, které se již zúčastnily prvního
(řádného) kola a/nebo druhého mimořádného kola dotačního řízení na rok 2020, u kterých došlo
k prokazatelnému výpadku jiných zdrojů financování.
Neinvestiční finanční podpora (dotace / příspěvek zřizovatele) z rozpočtu kraje se neposkytuje
na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
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Oprávněný žadatel – poskytovatel sociální služby
Finanční podporu 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);
jehož kapacita sociální služby je součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje na r. 2020 a poskytování služeb je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje;
který má ve veřejném rejstříku uvedeny všechny zákonem stanovené údaje a listiny;
který nemá daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;
který podal Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje
v dotačním programu A pro rok 2020, a to stanoveným způsobem, ve stanoveném
termínu, ve stanoveném rozsahu, se stanoveným obsahem a se všemi stanovenými
přílohami, vč. elektronického podpisu oprávněným zástupcem.

Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání
a kontrolu jsou uvedeny v Metodice pro poskytovatele Libereckého kraje na rok 2020 a v tomto
Vyhlášení (vše dostupné na Portále LK).
Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti poskytovatele sociálních
služeb o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pro rok 2020“. Tato žádost, pro rok
2020 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím počítačového programu
(softwaru), který pro tyto účely na vlastní náklady zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí, viz § 101a, odst. 5, zákona o sociálních službách, v platném znění.
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 Libereckého kraje a 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.
Bezdlužnost musí být žadatelem deklarována čestným prohlášením, případně na
vyžádání kraje je doloženo potvrzení o bezdlužnosti od příslušných subjektů.
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Určený finanční objem na podporu sociálních služeb
Finanční objem určený na podporu sociálních služeb je dán výší procentního podílu kraje na
celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu
sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok, jak je uvedeno v příloze zákona o sociálních
službách.
Pro Liberecký kraj tento objem činí 4,14% z celkového ročního republikového objemu.
Termín pro podávání žádostí:
Žádost o finanční podporu z rozpočtu kraje1 v rámci 3 kola dotačního řízení pro rok 2020 je
možné zpracovat a podat v termínu:

od 15. 6. 2020 do 3. 7. 2020
Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může Liberecký kraj s ohledem
na obdržený dodatek k Rozhodnutí č. 1 od MPSV v rámci dotačního řízení pro kraje a Hlavní
město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2020 změnit termín pro podání
žádosti pro rok 2020.
Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2020 je dostupná na portálu MPSV.
Termín pro předložení žádosti je do 3. 7. 20202, kdy žadatelé o finanční podporu předkládají
své žádosti v elektronické podobě prostřednictvím softwaru, který pro účely dotačního řízení
poskytuje krajským úřadům a registrovaným poskytovatelům Ministerstvo práce a sociálních
věcí.
V případě potřeby si poskytovatel finanční podpory (Liberecký kraj) vyhrazuje právo změnit
termín pro předložení žádosti.
Žadatel je do doby uzavření právního jednání neúspěšným žadatelem - do doby zveřejnění
výsledků řízení k poskytnutí dotace na webových stránkách kraje.
Žadatel o finanční podporu je povinen písemně informovat poskytovatele podpory (kraj)
o jakékoliv změně v údajích uvedených v žádosti, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne,
kdy tato změna nastala.
Žadatel o finanční podporu bude podávat žádost výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro
tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na
jednotlivé sociální služby a žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město
Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020.
2
V průběhu období, které je určeno pro vkládání žádostí o dotaci, není možné krajem do žádosti nahlížet.
Hodnocení žádostí bude probíhat nejdříve po ukončení vkládání žádostí do systému OKslužby – poskytovatel.
1
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Součástí elektronické žádosti budou tyto přílohy:
1. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a
rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF);
2. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – v případě, že žádost podává
jiná osoba než statutární zástupce žadatele;
3. Zdůvodnění mimořádného požadavku z důvodu výpadku finančního zdroje (libovolný
formát – nepovinná příloha).

Posuzování žádostí
Způsob posuzování žádostí je popsán v Kritériích, která jsou dostupná na zde.
Rozhodování o výši přidělené finanční podpory
Žadatelé o finanční podporu budou o rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, ve věci
přidělení/nepřidělení výše finanční podpory, informováni na internetových stránkách kraje, po
ověření usnesení zastupitelstva. Žadatelé, kterým nebude přiznána finanční podpora, budou
vyrozuměni písemně a bude jim sdělen důvod nevyhovění jejich žádosti.
Finanční podpora v rámci dofinancování bude vyplacena krajem příjemcům finanční podpory
až po zadministrování dodatků ke smlouvám.
Pokyny pro vyplnění žádosti
Původní žádost není v aplikaci pro účely mimořádného 3. kola dotačního řízení
upravována, při vyplňování je třeba dodržet veškeré obvyklé formální náležitosti žádosti!
Do žádosti se vyplňují pouze ty položky rozpočtu, pro které je žádáno dofinancování
(uvádí se pouze požadované částky), neuvádí se částky původního požadavku.
Subjekty, které žádají o finanční podporu z důvodu výpadku zdrojů, mohou pro zdůvodnění
této skutečnosti využít nepovinné přílohy „Zdůvodnění mimořádného požadavku z důvodu
výpadku finančního zdroje“, a to v libovolném formátu.

Dotazy a nejasnosti
V souladu s § 95 písm. g) zákona o sociálních službách se budou poskytovatelé sociálních
služeb ve všech záležitostech souvisejících s poskytnutím dotace, včetně žádostí
o přehodnocení výsledků řízení o poskytnutí finanční podpory na rok 2020, obracet na místně
příslušný krajský úřad.
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Kontaktním místem je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, oddělení rozvoje
a financování sociálních služeb, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.3
Jakékoliv nejasnosti technického charakteru související s podáváním elektronické žádosti je
možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem s.r.o., telefonní spojení +420 236
072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.4

Nutno respektovat úřední a provozní hodiny KÚ a žádný podaný podnět / dotaz / kontakt automaticky
neprodlužuje stanovený termín tohoto vyhlášení.
3

Nutno respektovat stanovené provozní hodiny hotline IT systému. Žádný případný technický problém
automaticky neprodlužuje stanovený termín tohoto vyhlášení.
4
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