Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb
v Libereckém kraji pro rok 2017
z rozpočtu Libereckého kraje
Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude
financováno z finančních prostředků Libereckého kraje.
Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 je
určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé
sociálních služeb) na území Libereckého kraje a jsou součástí Základní sítě Libereckého kraje
na rok 2017.
Účel finanční podpory (dotace/příspěvku)
Finanční podpora z rozpočtu Libereckého kraje bude poskytnuta na účel dle § 10a
odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, vymezený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Bude poskytnuta na osobní náklady, které se týkají financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.
Tato dotace je poskytovatelům sociálních služeb poskytována na základě ustanovení § 105
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 (dále jen „SPRSS LK“) a jeho
prováděcími částmi, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou
zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2017.

Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí osobních nákladů, za období leden až
březen 2017, souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.
(osobní náklady za měsíc březen 2017 mohou být uhrazeny až do 30. 4. 2017)

Režim z hlediska veřejné podpory
Finanční podpora (dotace/příspěvek) je poskytována jako součást vyrovnávací platby za
službu obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU.
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Oprávnění žadatelé a způsobilé výdaje
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 sociální služby jsou
v souladu se SPRSS LK a jeho prováděcími částmi a jehož služby jsou zařazeny do Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2017.
Dotace bude přidělena, pokud bude mít žadatel o dotaci ve veřejném rejstříku uvedeny
všechny zákonem stanovené údaje a listiny.
Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na
poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální
služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona
o sociálních službách. Uznatelnými výdaji/náklady jsou osobní náklady. Způsobilými výdaji
jsou výdaje, které vzniknou nejdříve od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017. Blíže (viz Pravidla pro
poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
sociálních služeb na rok 2017).
Finanční podpora z rozpočtu kraje se neposkytuje na zajištění fakultativních činností
(§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
Předkládání žádostí
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.
Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti o poskytnutí dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje.“ Pro podávání žádostí je využíván
program 602Form Filler. Aplikace 602Form Filler a návod na stažení aplikace je uveden pod
odkazem http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/page4010.
Postup vyplnění a odeslání elektronické žádosti je k dispozici pod odkazem http://krajskyurad.kraj-lbc.cz/page4010
Žádost o dotaci se podává zvlášť na každou sociální službu a to v elektronické podobě bez
elektronického podpisu současně s Přílohou č. 1 – Rozpočet nákladů a přílohou č. 2 –
Elektronicky podepsaná žádost.
Příloha č. 2 musí být elektronicky podepsaná.
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Žádost pro rok 2017 je dostupná pod odkazem na:
Žádost o dotaci na podporu sociálních služeb nebo na webových stránkách odboru.
Doklad vygenerovaný systémem Gordic o zaslání žádosti o poskytnutí dotace nebude zasílán
na Krajský úřad Libereckého kraje.
Termín podávání žádostí:
Žádost o finanční podporu z prostředků Libereckého kraje je možné zpracovat a podat
v termínu:
od 22. června do 30. června 2016

Nejzazší datum pro přijetí elektronických žádostí o finanční podporu je stanoveno na
30. 6. 2016 do 15:00 hod. Rozhodující pro určení podání žádosti je datum přijetí
elektronické žádosti Krajským úřadem Libereckého kraje.
Jakákoli žádost obdržená po konečném termínu bude vyřazena z dotačního řízení pro
administrativní nesoulad.
Hodnocení žádostí
Všechny řádně došlé a zaevidované žádosti žadatelů budou vyhodnocovány ve dvou fázích:


Administrativní kontrola – ověření, zda je žádost zpracována na předepsaném
formuláři, je úplná a v souladu s vyhlášením dotačního řízení, zda je požadovaná
dotace v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace, ověření, zda je žádost
v souladu se SPRSS LK a jeho prováděcími částmi, zda byla žádost podána v termínu
vyhlášení dotačního řízení a zda žádost obsahuje přílohu č. 1 – Rozpočet nákladů a
přílohu č. 2 – Elektronicky podepsaná žádost. Administrativní kontrola bude
zaznamenána na formulář „Hodnotící formulář“ příloha č. 4 Pravidel. První fázi
posouzení provede určený zaměstnanec odboru sociálních věcí. Pokud žádost nebude
splňovat požadavky na administrativní kontrolu, nebude žádost zařazena do dalšího
hodnocení a bude vyřazena pro administrativní nesoulad.



Hodnotící kritéria – jsou a) závazná kritéria, kterými jsou ohodnoceny veškeré
služby a b) specifická kritéria, kterými jsou ohodnoceny jednotlivé druhy služeb.
Tato kritéria jsou posuzována Odbornou skupinou OSV KÚ LK pro hodnocení
financování sociální oblasti. Stanovená kritéria jsou následující:
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Stanovená kritéria pro vyhlášení dotačního řízení na rok 2017 z finančních prostředků
Libereckého kraje



STANOVENÁ ZÁVAZNÁ KRITÉRIA

POČET

PRO VŠECHNY SLUŽBY

BODŮ

Forma právní subjektivity příjemce

a) nestátní neziskové organizace, podnikající fyzické osoby,
společnosti s ručením omezeným
b) obce, příspěvkové organizace zřízené obcí, akciové společnosti
c) příspěvkové organizace zřízené krajem


10 bodů
5 bodů

Vybrané druhy sociálních služeb

a) služby sociální prevence
b) služby sociální péče – terénní a ambulantní forma*
c) služby sociální péče – pobytová forma
d) služby sociálního poradenství
*

20 bodů

20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů

Prolínají-li se terénní, ambulantní a pobytová forma služby, bude ohodnoceno 15 body.

STANOVENÁ SPECIFICKÁ KRITÉRIA
PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POČET
BODŮ



Služby sociální prevence

a) pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro osoby
s poruchami autistického spektra
b) pro osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
c) pro imigranty a azylanty
d) ostatní


20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů

Služby sociální péče – terénní a ambulantní forma*

a) provozní doba pondělí až neděle alespoň od 6:00 do 22:00
b) provozní doba pondělí až neděle alespoň od 7:00 do 19:00
c) provozní doba pondělí až pátek alespoň od 7:00 do 19:00
d) provozní doba kratší
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20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů



Služby sociální péče – pobytová forma

a) podpora služeb pro osoby s kombinovanými vadami a poruchami
autistického spektra
b) podpora sociálních služeb určených osobám s duševním
onemocněním a uživatelům s psychiatrickou diagnózou
c) podpora služeb s neurodegenerativními poruchami
d) ostatní


20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů

Služby odborného sociálního poradenství

a) oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí
b) imigranti, azylanti
c) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
d) ostatní

20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů

*

Prolínají-li se terénní a ambulantní forma služby s odlišnou provozní dobou, bude ohodnoceno body u provozní
doby s širším rozsahem.

Způsob poskytnutí a stanovení výše dotace/příspěvku
Rozdělení finančních prostředků bude schvalováno v orgánech kraje. Dotace/příspěvek bude
poskytována jako součást vyrovnávací platby. Schválená výše finanční podpory
(dotace/příspěvku) bude stanovena ve veřejnoprávní smlouvě a poskytnuta jednou splátkou ve
výši 100% přiznané dotace. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce
(u příspěvkové organizace obce na účet zřizovatele) do 30 kalendářních dnů po uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Příjemce je povinen o použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků
vést samostatnou průkaznou evidenci.
Výše návrhu dotace/příspěvku nesmí překročit výši požadavku uvedeného v žádosti
poskytovatele sociálních služeb o finanční podporu. Návrh dotace/příspěvku vypočtený dle
stanovených kritérií provede a posoudí Odborná skupina OSV KÚ LK pro hodnocení a
financování sociální oblasti. Výše dotace bude zaokrouhlena na celé tisíce.
Pokud budou v žádosti uvedeny nadhodnocené celkové náklady na sociální službu na rok
2017, bude vypočtená dotace krácena. Jestliže náklady sociální služby uvedené v žádosti
převýší náklady stanovené v Základní síti na rok 2017 o 20% - 49,9%, pak bude dotace
krácena koeficientem 0,8. Pokud náklady uvedené v žádost o dotaci převýší náklady
stanovené v síti na rok 2017 o 50% - 99,9%, pak bude dotace krácena koeficientem 0,6 a
jestliže náklady uvedené v žádosti převýší náklady stanovené v Základní síti na rok 2017 o
100% a více, pak bude dotace krácena koeficientem 0,5.
Návrh s výší finančních prostředků pro jednotlivé sociální služby je po projednání a schválení
v Odborné skupině OSV KÚ LK pro hodnocení a financování sociální oblasti předkládán
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k projednání a schválení Radě Libereckého kraje a následně Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Konečné rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Libereckého kraje.
Určený finanční objem na dotační řízení
Celkový finanční objem, který je k dispozici, pro toto dotační řízení, činí 5 078 000,- Kč.
Minimální výše dotace na jednu sociální službu je 30 000,- Kč a maximální výše dotace na
jednu sociální službu je 100 000,- Kč.
Na poskytnutí finančních prostředků v rámci tohoto dotačního řízení není právní nárok.
Finanční podpora (dotace/příspěvek) nemusí být přidělena v požadované výši.

Dotazy a nejasnosti
Kontaktním místem je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, Ing. Diana Ahmadi, diana.ahmadi@kraj-lbc.cz

Příloha
1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2017
2. Příloha č. 1 – Rozpočet nákladů
3. Příloha č. 2 – Elektronicky podepsaná žádost
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