3. VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O PROJEKTOVOU DOTACI Z DOTAČNÍHO
PROGRAMU „PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOČESKÉM KRAJI V“
Vyhlašuje: Jihočeský kraj
Administruje: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje
3. Výzva je vyhlašována v souladu s Metodikou dotačního programu „Podpora sociálních služeb
v Jihočeském kraji“ – změna č. 01, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského
kraje č. 289/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019.

1. Základní ustanovení a účel projektové dotace
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“), se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů vyhlašuje Jihočeský kraj 3. Výzvu v rámci dotační programu k poskytnutí projektové
dotace na podporu služeb sociální prevence dle zákona o sociálních službách pro sociální
službu:
•

§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

3. Výzva je určena pouze pro poskytovatele sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, kteří nepodali úspěšnou žádost o projektovou dotaci v rámci 2. Výzvy.
Projektová dotace na zajištění sociálních služeb je poskytována v rámci projektu Jihočeského kraje
„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
(dále již „Projekt“), financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.
Projektová dotace je poskytována formou vyrovnávací platby za zajištění sociální služby.
Účelem projektové dotace je zajištění poskytování výše uvedených druhů sociálních služeb zařazených
do základní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje (dále též „síť JčK“) v souladu se schváleným
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019–2021 (dále jen
„SPRSS“).

Projektovou dotaci lze poskytnout na zajištění sociálních služeb, které jsou registrovány
dle zákona o sociálních službách a zároveň které jsou zařazeny v základní síti sociálních služeb
Jihočeského kraje po celou dobu poskytování projektové dotace.
Projektová dotace je poskytována na zajištění základních činností sociálních služeb definovaných
zákonem o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.
Projektová dotace není poskytována na zajištění fakultativních činností sociálních služeb.
Na projektovou dotaci nevzniká právní nárok.

2. Podání žádosti a podmínky poskytnutí projektové dotace
Projektová dotace je poskytována poskytovatelům sociálních služeb na základě řádně podané žádosti.
Žádost je podána prostřednictvím formuláře Žádost o projektovou dotaci, který je přílohou této
výzvy a je uveřejněn na webových stránkách Projektu (http://ip.kraj-jihocesky.cz/).

Žádost o projektovou dotaci (případně její přílohy, budou-li relevantní) bude v řádném termínu
doručena datovou schránkou nebo emailem na kontaktní osoby uvedené v této 3. Výzvě
a označena názvem „Žádost o projektovou dotaci – IP 5“. Žádost bude elektronicky podepsána
a zaslána ve formátu .xls., .xlsx. V případě zaslání přílohy budou všechny dokumenty doručeny
v jednom souboru (.zip).
Poskytovatel sociální služby podává vždy žádost o projektovou dotaci ve vztahu k identifikátoru
sociální služby (tzn. má-li jeden druh sociální služby registrován v Registru poskytovatelů sociálních
služeb pod více identifikátory, podává se právě tolik žádostí o projektovou dotaci, kolik je registrovaných
identifikátorů).
K žádosti o projektovou dotaci bude doložena jako příloha plná moc v případě, kdy nebude tato žádost
podepisována statutárním zástupcem.
Termíny pro poskytnutí projektové dotace jsou následující:
Termín uveřejnění 3. Výzvy včetně formuláře žádosti o projektovou
dotaci

5. 11. 2019

Termín pro příjem žádostí o projektovou dotaci

6. 12. 2019 - 13. 12. 2019

Termín schválení
Jihočeského kraje

poskytnutí

projektové

Pravděpodobný termín uzavření smluv

dotace

orgány

leden–únor 2020
březen 2020

Za den podání žádosti o projektovou dotaci je považován den doručení této žádosti do datové schránky
Jihočeského kraje nebo doručení elektronicky prostřednictvím e-mailu na kontaktní osoby uvedené
v této 3. Výzvě.
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Projektová dotace v rámci 3. Výzvy je poskytována na období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022.

Podmínky pro poskytnutí projektové dotace, postup pro podání žádosti o projektovou dotaci,
postup pro posouzení a hodnocení žádosti o projektovou dotaci, pravidla a podmínky čerpání
projektové dotace, postup kontroly projektové dotace a další podmínky jsou uvedeny v Metodice
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ – změna č. 01 (dále již
„Metodika“) a v návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Oba dokumenty jsou
uveřejněny na webových stránkách Projektu (http://ip.kraj-jihocesky.cz/).

3. Stanovení výše projektové dotace
Výše projektové dotace pro sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
na období jednoho roku bude vypočtena dle následujícího vzorce:
FP = (p * FPz) – o
FP

celková projektová dotace pro sociální službu na rok. V případě víceletého financování sociální služby bude
projektová dotace vynásobena počtem roků financování.

p

výše úvazků pracovníků v přímé péči. Jedná se o reálný stav poskytovatele sociální služby k datu uvedenému
v Žádosti (nikoliv údaj uvedený v Pověření, kde je uvedena maximální výše úvazků).

FPz

projektová dotace na 1,0 úvazku pracovníka v přímé péči zahrnující i další provozní náklady. Sazba byla stanovena
na základě tabulky MPSV uveřejněné na podzim 2018, na základě účetních výkazů poskytovatelů sociálních služeb
za předešlé uzavřené účetní období, na základě dat vykazovaných v průběhu realizace projektu Podpora sociálních
služeb v Jihočeském kraji IV, na základě odevzdaných Přehledů výnosů a nákladů doložených za rok 2017,
na základě evidence počtu uživatelů a počtu hodin přímé práce.

o

podíl ostatních zdrojů financování sociální služby. Jedná se o podíl z (p*FPz).

Vstupní data pro výpočet projektové dotace:
Druh sociální služby

Výše projektové dotace na 1 úvazek
pracovníka v přímé péči (FPz)

Podíl ostatních zdrojů na
financování sociální služby (o)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

655 000 Kč

10 %

V případě, že poskytovatel předkládá v roce 2019 Žádost o změnu kapacity sociální služby v rámci
SPRSS a tato kapacita bude změněna v síti JčK s platností od 1. 1. 2020, zahrne již tuto změnu
do výpočtu projektové dotace ve formuláři Žádost o projektovou dotaci. V případě, že změna kapacity
bude realizována až v průběhu roku 2020, bude výpočet odpovídat stávající kapacitě sociální služby
a ke změně výše projektové dotace dojde až v době platnosti změny kapacity sociální služby, kdy
projektová dotace bude navýšena formou dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové
dotace (dále „Smlouva“).
Příklad:
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Poskytovatel SASRD má aktuálně úvazek 1,5 a od 1. 1. 2020 bude v síti JčK zařazen s úvazkem 2,0. Žádost o projektovou dotaci
bude tedy již vyplněna pro úvazek 2,0.
Poskytovatel SASRD má nyní úvazek 1,5 a od 1. 7. 2020 bude v síti JčK zařazen s úvazkem 2,0. Žádost o projektovou dotaci
bude vyplněna pro 1,5 úvazku. S účinností od 1. 7. 2020 bude uzavřen dodatek ke Smlouvě z důvodu navýšení úvazku na 2,0
a bude navýšena projektová dotace.

Výše vypočtené projektové dotace je být ovlivněna výší finančních prostředků dostupných
z Projektu. V případě nedostatečné výše disponibilních finančních prostředků v Projektu bude
vypočtená projektová dotace ponížena shodným koeficientem pro všechny poskytovatele
sociálních služeb. Obdobně by bylo postupováno i v případě přebytku disponibilních finančních
prostředků v Projektu, kdy by vypočtená projektová dotace byla navýšená shodným
koeficientem pro všechny poskytovatele sociálních služeb.

4. Kontaktní osoby
Mgr. Lenka Sládková, sladkova@kraj-jihocesky.cz,
Mgr. Beata Dušková Pryk, duskova@kraj-jihocesky.cz

5. Přílohy
Žádost o projektovou dotaci včetně rozpočtu
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