DOTAČNÍ PROGRAM PRO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
POSKYTUJÍCÍ V ROCE 2022 SLUŽBY OBYVATELŮM OBCÍ
ZAPOJENÝCH DO SPOLUFINANCOVÁNÍ V ORP VSETÍN A
PŘIPOJENÝCH OBCÍ
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
(dále jen Výzva)
I. Účel, na který může být dotace poskytnuta
Dotace z Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
je určena na podporu organizací vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v oblasti poskytování
sociálních služeb. Podpora těchto organizací vede k naplňování cílů Komunitního plánu
sociálních služeb a péče ORP Vsetín na období 2020 – 2023, Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb a péče ORP Vsetín na r. 2021 a r. 2022, a k podpoře organizací, jejichž sociální služby
jsou v souladu s prioritami vydefinovanými v akčním plánu Zlínského kraje na příslušný
kalendářní rok nebo vychází ze zjištěných potřeb.
Dotace je určena v souladu s § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb, které jsou zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR a zařazeny
do Sítí sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2022.
Dotaci lze poskytnout na provozní náklady vynaložené na hlavní nebo základní činnost
organizace. Dotaci nelze použít na zajištění fakultativních činností. Na dotaci není právní nárok.
Finanční podpora je v tomto řízení o přiznání finanční podpory poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20.12.2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu. Poskytnutím finanční podpory se město Vsetín a obce, které se zapojily
do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a připojených obcí (viz Příloha č. 1),
přistupují k pověření k poskytování sociálních služeb vydaného Zlínským krajem nebo MPSV
příslušné sociální službě pro rok 2022.
Uznatelnými náklady této Výzvy jsou:
- provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu (nájemné, úhrady za elektrickou
energii, plyn, dodávky tepla, vodné, stočné a další služby spojené s užíváním
nebytových prostor),
- osobní (mzdové) náklady,
- cestovní náklady,
- nákup materiálu a služeb potřebných pro uvedenou službu,
- ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s činností.
Neuznatelné náklady Výzvy:
- pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší
než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem
se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší
než 60.000 Kč),
- pohoštění a dary,
- odměny statutárních orgánů právnických osob,
- členské příspěvky v mezinárodních institucích,
1

-

splátky finančních závazků,
splátky leasingových úvěrů (s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla
využívaného v rámci poskytování sociální služby),
odpisy majetku,
tvorba kapitálového jmění (zisku),
výdaje spojené se zahraničními pracovními cestami,
výzkum a vývoj,
rekreační pobyty,
pokuty a sankce,
výdaje, které nelze účetně doložit,
zpracování strategických dokumentů, studií a analýz.

II. Důvody podpory stanovených účelů
Důvodem podpory je stabilizace sociálních služeb, prostřednictvím nichž je zajišťována pomoc
a podpora osobám s trvalým pobytem v obcích, které se pro kalendářní rok 2022 zapojily
do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a připojených obcí (dále jen „ORP
Vsetín“) za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, v souladu
s potřebami území.
III. Předpokládaný objem peněžních prostředků
Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků obcí,
ke spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín, je 474.590 Kč.

které

se

zapojily

IV. Výše dotace a kritéria pro stanovení výše dotace
Minimální výše dotace pro 1 žadatele
1.000 Kč
Maximální výše dotace pro 1 žadatele
není stanovena
Počet žádostí na jednoho žadatele není omezen. Minimální výše dotace pro jednu
registrovanou sociální službu je stanoven minimálně ve výši 1.000 Kč.
Při hodnocení žádostí bude využito parametrů modelu financování sociálních služeb
nastaveného Zlínským krajem, tj. obvyklé náklady na jednotku služby a procentuální podíl
jednotlivých zdrojů financování na těchto nákladech pro rok 2022.
Poskytovatel dotace přistupuje ke kapacitě sociální služby dle Sítí sociálních služeb Zlínského
kraje pro rok 2022.
Při výpočtu dotace bude přihlédnuto k poměru indikátorů – tj. rozsahu vynaložené práce
poskytnuté občanům obcí zapojených do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín
ku rozsahu vynaložené práce poskytnuté všem uživatelům služby v 2021.
Pro určení dotace jsou nezbytné tyto údaje:
1. Jednotka služby – při výpočtu nákladů zachováme jednotku v souladu se ZK. Jedná
se tedy o lůžko a průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči.
2. Indikátor = jedná se o údaj sledovaný a vykazovaný pro účely KISSOS Zlínského
kraje:
a) Lůžkoden = 1 lůžko obsazeno po dobu jednoho dne, týká se pobytových služeb péče
i prevence. Jedná se o tyto služby: domovy pro seniory; domovy pro osoby
se zdravotním postižením; domovy se zvláštním režimem; odlehčovací služby; týdenní
stacionáře; sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče;
azylové domy; domy na půl cesty; krizová pomoc; sociální rehabilitace; chráněné
bydlení a noclehárny.
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b) Hodiny pracovníka v přímé péči (včetně cesty) = hodiny pracovníka v přímé péči
s uživatelem. Jedná se o služby terénní a ambulantní – centra denních služeb; denní
stacionáře; pečovatelské služby; odlehčovací služby; osobní asistence a podpora
samostatného bydlení.
c) Hodiny
poskytnutých
intervencí:
(individuálních,
skupinových
a interdisciplinárních) – jedná se o služby terénní a ambulantní: intervenční centra;
nízkoprahová denní centra; kontaktní centra; nízkoprahová zařízení pro děti a mládež;
raná péče; služby následné péče; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory
a osoby se zdravotním postižením (bez cesty); sociální rehabilitace; sociálně
terapeutické dílny; telefonická krizová pomoc; terénní programy, intervenční centra,
krizová pomoc, tlumočnické služby a odborné sociální poradenství.
3. Procentuální podíl ÚSC – procentuální podíl bude převzat z doporučení KÚZK
uvedeného v podmínkách dotačního programu „Dostupnosti“ pro rok 2022.
V případě, že součet vypočtených dotací všech žadatelů bude vyšší, než částka vyčleněná
ve Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování v roce 2022,
budou všechny vypočtené výše dotace kráceny stejným poměrem, aby celkový součet
odpovídal celkovému objemu vyčleněných peněžních prostředků v roce 2022.
V. Okruh způsobilých žadatelů
Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele.
Dále musí žadatel splňovat tyto podmínky:
- poskytovat službu občanům s trvalým pobytem v obcích, které se zapojily
do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín (viz Příloha č. 1),
− sociální služba musí být registrována podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích předpisů a dalších obecně
závazných právních předpisů a zařazena do Sítí sociálních služeb Zlínského kraje
pro rok 2022,
− mít vyrovnány veškeré závazky vůči městu Vsetín a obcím zapojených
do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín, od nichž požaduje dotaci a jejich
organizacím (toto žadatel doloží Čestným prohlášením o bezdlužnosti),
− být přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu, a nepůsobit jako prostředník.
VI. Lhůta pro podávání žádosti o dotaci
Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 1. 8. do 10. 8. 2022.
Žádost o dotaci musí být předložena v jednom originále na formuláři, který je k dispozici
v elektronické podobě na internetové adrese http://www.mestovsetin.cz a který je zároveň
přílohou této Výzvy.
V uvedeném termínu je nutné žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Vsetín, Svárov
1080, 755 01 Vsetín poštou, kurýrní službou, osobně nebo prostřednictvím datové schránky. U
žádostí zasílaných poštou je rozhodující razítko podatelny Městského úřadu Vsetín, Svárov
1080.
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Adresa pro podání poštou:
Městský úřad Vsetín
Odboru sociálních věcí
Oddělení bydlení a služeb
Svárov 1080
755 01 Vsetín
Pokud bude zjištěno, že je žádost o dotaci neúplná nebo chybí některé dokumenty, bude žadatel
vyzván k doplnění žádosti. Pokud nebude žádost doplněna do 4 pracovních dnů od doručení
výzvy, bude pro nekompletnost zamítnuta. Pokud žadatel doplní žádost ve stanovené lhůtě,
pak je na takovou žádost o dotaci pohlíženo jako na řádně podanou žádost.
Administrátor programu může požádat o další dokumenty a informace k vyhodnocení žádosti.
VII. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádost o dotaci bude hodnocena podle následujících kritérií:
- administrativní soulad = tj. zda byla žádost odevzdána ve stanoveném termínu a zda
je kompletní,
- způsobilost žadatele dle této Výzvy,
- soulad s účely, na které mohou být poskytnuty peněžní prostředky dle této Výzvy,
- a dále podle kritérií pro stanovení výše dotace.
Žádosti o dotace a návrhy výše dotací na svém jednání posoudí Výbor sociálních služeb.
O přidělení konečné výše dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Vsetín.
VIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci
O žádostech o dotaci podle této Výzvy bude rozhodnuto do 31. 10. 2022. Do 15 dnů od ověření
usnesení zastupitelstva města budou všichni žadatelé o výsledku písemně vyrozuměni
a současně budou informace týkající se rozhodnutí o udělení dotace zveřejněny na webových
stránkách města Vsetín.
IX. Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel je povinen společně se žádostí o dotaci (včetně příloh Výzvy) předložit kopie těchto
povinných dokladů:
1. Doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů (doklad
o registraci podle příslušného zákona, např. výpis z rejstříku, kopie stanov, zakládací
listina aj.).
2. Doklad o oprávnění statutárního orgánu jednat jménem subjektu, nevyplývá-li tato
skutečnost např. z výpisu z veřejného rejstříku, případně pokud žádost podává
za žadatele jiná osoba než statutární orgán, plnou moc od tohoto orgánu.
3. Kopie smlouvy s peněžním ústavem (doklad o přidělení čísla účtu u peněžního ústavu).
4. Kopie o přidělení IČ (je-li přiděleno a není-li součástí stanov).
5. Doklad o registraci poskytovaných sociálních služeb, na které je požadována dotace.
6. Doklad o provedené inspekci kvality sociálních služeb, pokud byla již provedena.
7. Čestné prohlášení.
8. Žádost o dotaci na konkrétní sociální službu na Zlínský kraj/MPSV pro rok 2022.
9. Pověření k poskytování sociálních služeb vydaného Zlínským krajem nebo MPSV
příslušné sociální službě pro rok 2022.
10. Úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady
nebo s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů podle zákona
upravujícího evidenci skutečných majitelů, jedná-li se o evidující osobu; v případě,
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že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném
majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů,
nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob,
které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční
evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního
orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina
nebo stanovy. Žadatel není povinen dokládat výpis z evidence skutečných majitelů,
jestliže nemá skutečného majitele dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů, ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění: v případě, že žadatel již předložil platné, výše uvedené dokumenty 1. - 10. jako
přílohu jiné žádosti, podané na Městský úřad Vsetín, je od této povinnosti osvobozen a přikládá
pouze čestné prohlášení, že ve výše uvedených dokumentech nedošlo ke změně.
Dotace podle této Výzvy se poskytuje při splnění uvedených podmínek:
- řádné podání žádosti dle Výzvy,
- splnění účelu, na který je dotace poskytnuta,
- splnění stanovených kritérií pro hodnocení žádosti,
- schválení poskytnutí dotace příslušným orgánem města dle obecního zřízení,
- vyrovnání závazků (po lhůtě splatnosti) vůči Městu Vsetín a obcím zapojených
do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a jejich organizacím,
- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění schváleném
poskytovatelem dotace,
- vhodná prezentace poskytovatele na reklamních materiálech či v médiích s uvedením
skutečnosti, že poskytovatel finančně podpořil činnost příjemce dotace,
- řádné předložení finančního vypořádání (vyúčtování) dotace za předchozí období,
které byly žadateli poskytovatelem v minulosti poskytnuty.
Jestliže příjemce neuskuteční projekt tak, jak se zavázal a jak bude dohodnuto ve smlouvě,
vyhrazuje si poskytovatel dotace právo smlouvu vypovědět. Dotace může být snížena, resp. lze
požadovat úplné nebo částečné vrácení již zaplacené částky, jestliže příjemce neplní podmínky
uzavřené smlouvy.
Všechny změny smlouvy musí být stanoveny v písemném dodatku k původní smlouvě.
X. Kontaktní informace
Administrátor programu: Oddělení bydlení a služeb Odboru sociálních věcí Městského úřadu
Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín.
Kontaktní osoba: Bc. Martina Ďulíková, DiS. (2. patro, kancelář č. 223).
Dotazy lze zasílat e-mailem na adresu: martina.dulikova@mestovsetin.cz.
Bližší informace lze také získat telefonicky na tel. čísle: 571 491 535.

XI. Přílohy Výzvy
1. Seznam obcí zapojených do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín
a připojených obcí
2. Formulář žádosti o dotaci
3. Přehled indikátorů jednotlivých sociálních služeb
4. Čestné prohlášení
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