Vyhlášení 3. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních
služeb na rok 2019
Pardubický kraj - Odbor sociálních věcí
v návaznosti na § 101 a následující zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyhlašuje
Pardubický kraj pro rok 2019 3. kolo dotačního řízení k poskytnutí účelové dotace na
podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Podrobnosti jsou uvedeny v Metodice
pro poskytování účelových dotací na rok 2019 na podporu sociálních služeb poskytovaných
podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Účel dotace
Účelová dotace je určena na zajištění dostupnosti sociálních služeb a navýšení
sociálních služeb souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb
v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich
výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních
službách. Předpokládaný objem finančních prostředků 7,9 mil. Kč.
Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, kterému bylo vydáno rozhodnutí o
registraci a právnické či fyzické osobě dle § 84 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., která je
zařazena v Síti sociálních služeb Pk pro rok 2019, pro tyto sociální služby:
- pečovatelská služba § 40, osobní asistence § 39 v rozsahu navýšení, které odpovídá
poměrné skutečnosti vykázané péče v 1. pololetí roku 2019,
- pro služby, které byly zařazeny do sítě sociálních služeb v průběhu roku 2019,
- pro služby, kterým byla zvýšena kapacita v síti sociálních služeb v průběhu roku 2019.
Účelovou dotaci nelze poskytnout na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).
Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace
Účelová dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti o účelovou dotaci podané ve
třetím kole. Žádost musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové
aplikace MPSV v části žádost o dotaci. Žadatel podává pouze jednu žádost o účelovou
dotaci, která obsahuje povinné údaje a přílohy. Žádost musí být podána oprávněnou osobou.
Přílohy žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Pardubického kraje. Změna
musí být uvedena v rozpočtu organizace. Na změny v kapacitách, úvazcích jednotlivých
pracovníků apod. bude brán zřetel pouze do výše schválené v Síti sociálních služeb Pk pro
rok 2019.
Termíny pro podávání žádosti
Žádost o účelovou dotaci je možné zpracovat v termínu od 30. července do 15. srpna 2019
- Internetová aplikace je dostupná na adrese
https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html
Kontaktní osoby pro vyplňování žádostí:
Bc. Lada Nežádalová, 466 026 375, email: lada.nezadalova@pardubickykraj.cz (termíny,
podmínky, rozpočet - služby sociální péče)
Ing. Naděžda Ferenčíková, 466 026 226, email: nadezda.ferencikova@pardubickykraj.cz
(termíny, podmínky, rozpočet - odborné sociální poradenství, služby sociální prevence)
Žaneta Pochobradská, 466 026 457, email: zaneta.pochobradska@pardubickykraj.cz
(termíny, podmínky, rozpočet - služby sociální péče)

