Příloha krajské žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na r. 2020

Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona
o sociálních službách
(Liberecký kraj)
a) Popis výpočtu optimální výše dotace
Kraj bude při výpočtu dotace postupovat dle Metodiky MPSV na příslušný rok. Při hodnocení
a výpočtech však musí být zohledněny služby zvláštního zřetele Libereckého kraje tak, aby
bylo zajištěno kontinuální financování jednotlivých druhů sociálních služeb dle priorit politiky
kraje. Tyto priority jsou uvedeny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje 2018 – 2020 (dále také jen „SPRSS LK“).
Pro potřeby hodnocení dotačního řízení na rok 2020 budou posuzována data jednotlivých
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje1 (dále také jen „ZS
LK“).
Podpůrným nástrojem k hodnocení sociálních služeb bude shromáždění informací od
poskytovatelů sociálních služeb z posledních let k přihlédnutí k historii finanční náročnosti
služeb a jejich financování, dále je přihlédnuto k informacím z jednotlivých obcí Libereckého
kraje.
Dotace bude poskytnuta na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním
základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným a schváleným
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje 2018 – 2020.
Základ výše finanční podpory bude stanoven jednotným nediskriminujícím způsobem
(výpočtem) pro všechny poskytovatele služeb bez ohledu na jejich právní formu.
Optimální výše dotace bude odrážet porovnání nákladů a výnosů jednotlivých druhů
sociálních služeb a intenzitu sociální práce jednotlivých soc. služeb (s možností bonifikace za
plnění ukazatelů) a při určování výše optimální dotace bude kraj usilovat, aby podpora
sociální služby dosahovala alespoň 70% finanční podpory předchozího roku.
Na rok 2020 předpokládá Liberecký kraj s výší optimálního návrhu dotace, který bude
zasílán Ministerstvu práce a sociálních věcí, na poskytování sociálních služeb
zařazených v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje, ve výši 997.286.217 Kč.
V návrhu jsou zohledněny legislativní změny v oblasti odměňování profesí v sociálních
službách, které nastaly v průběhu uplynulých let, dále růst energií a nárůst potřebnosti
zajištění vyšší péče v zařízeních sociální péče.
Náklady jsou veškeré náklady poskytovatele sociálních služeb, který vykonává pouze
činnosti v rozsahu služby obecného hospodářského zájmu, nebo náklady vztahujícími se
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Seznam služeb ZS LK bude součástí prováděcí části SPRSS LK, tj. v Akčním plánu.

pouze na poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pokud poskytovatel sociální
služby vykonává i činnosti mimo rozsah služby obecného hospodářského zájmu.
Výnosy = např. úhrady za poskytování sociálních služeb od uživatelů, úhrady zdravotních
pojišťoven, případně další příjmy spojené s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné
rozpočty ze služby obecného hospodářského zájmu.

b) Způsob stanovení reálné výše finanční podpory jednotlivých sociálních služeb
Reálná výše dotace se bude odvíjet od objemu prostředků, který bude kraji přidělen
Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu
sociálních služeb na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu
poskytování sociálních služeb v roce 2020. Reálná dotace bude stanovena dle věcných priorit
politiky kraje, v souladu se SPRSS LK 2018 - 2020 a jeho prováděcími částmi.
V případě, že finanční prostředky přidělené Libereckému kraji nebudou dosahovat
požadované výše Optimálního návrhu dotace na rok 2020, bude Reálný návrh dotace stanoven
Libereckým krajem tak, že bude vypočten jako snížení částky Optimálního návrhu dotace na
Reálný návrh dotace s přihlédnutím ke službám zvláštního zřetele dle priorit Libereckého
kraje.
Služby budou podpořeny v kapacitách uvedených v žádostech o dotaci, přičemž údaje
v žádostech budou srovnávány s kapacitami uvedenými v krajské Základní síti na r. 2020.
V případě, že údaje v žádostech o finanční podporu budou nadhodnoceny oproti údajům
v Základní síti, bude požadavek služby nastaven maximálně na kapacity uvedené v krajské
síti.
Výše finanční podpory nesmí přesáhnout požadavek sociální služby a rozsah nezbytný
k pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby.
Finanční prostředky, které budou přiznány jednotlivým sociálním službám, na základě
rozhodnutí rady/zastupitelstva kraje, budou poskytnuty na základě Smlouvy mezi krajem
a příjemcem finanční podpory a tyto prostředky budou součástí optimální vyrovnávací platby
určené na sociální služby, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje.

c) Přidělení finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
Finanční prostředky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na rok 2020, o kterých
rozhodne rada a/nebo zastupitelstvo kraje, budou poskytnuty v souladu s rozhodnutím Komise
ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU.

S příjemci finanční podpory bude uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace/příspěvku zřizovatele z rozpočtu Libereckého kraje, která/ý bude součástí optimální
vyrovnávací platby určené na jednotlivé sociální služby.

d) Stanovení termínů a výše jednotlivých splátek poskytovatelům sociálních služeb
1) Řádné kolo dotačního řízení (1. kolo)
Přidělená finanční podpora bude příjemci vyplácena na jeho běžný účet ve dvou splátkách.
První splátka bude vyplácena ve výši 60% poskytnuté finanční podpory po uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje poskytovateli sociální služby, v předpokládaném termínu
do 30. 4. 2020.
Druhá splátka bude vyplácena ve výši 40% poskytnuté finanční podpory v předpokládaném
termínu do 31. 7. 2020.
Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek dotace v případě, že
došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu
s § 101a a Rozhodnutím o poskytnutí dotace kraji a v případě, kdy bude docházet k prodlevě
ze strany příjemců finanční podpory při administraci smlouvy.

2) Mimořádné kolo dotačního řízení (2. kolo)
V případě nutnosti, bude kraj vyhlašovat 2. kolo dotačního řízení, a to pro subjekty, jejichž
služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK, které si z objektivních důvodů
nepodali žádost o finanční podporu v řádném kole.
Podpořenému subjektu bude částka finanční podpory vyplácena po schválení částky
v orgánech kraje a po zadministrování smlouvy. Termíny pro výplatu splátek bude upravovat
smlouva mezi krajem a příjemcem finanční podpory.

Pokud Liberecký kraj nerozdělí celou dotaci, kterou získá ze státního rozpočtu v 1., případně
v 2. kole dotačního řízení, použije nerozdělenou částku na dofinancování těch sociálních
služeb, které se díky nízké finanční podpoře ocitnou ve finanční tísni a hrozilo by jim
omezení provozu služby či ukončení poskytování. Podmínkou však bude, aby poskytovatel
dotčené sociální služby měl podanou žádost v rámci 1., případně 2. kola dotačního řízení,
prostřednictvím aplikace OKslužby- poskytovatel.

V Liberci dne 4. 6. 2019

