Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

10.10

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Projektový záměr POSOSUK 5
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Vyhlášení výzvy, která reaguje na potřeby Ústeckého kraje a přispěje k zajištění dostupnosti vybraných druhů
sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Nárok na rozpočet:
Rozpočet projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“ je 380 000 000,- Kč, spolufinancování ÚK
10 % (38 000 000,- Kč), státní rozpočet 13,265 % (50 407 000,- Kč), dotace EU 76,735 % (291 593 000,- Kč).
Celkové výdaje projektu budou financovány z rozpočtu Fondu rozvoje ÚK v období od 1. 9. 2022 do 31. 3.
2025 (31 měsíců).
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
8. 6. 2022

Dne:

Pro:

9

Proti:

0

Zdržel se:

0

Č. usnesení:

Přílohy:
10.10-1

Název: Bod 10.10 priloha 1.pdf

Informace o výzvě pro kraje v rámci
OPZ+

U

10.10-2

Název: Bod 10.10 priloha 2.pdf

Projektový záměr

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

Informace o vyhlášení Průběžné výzvy pro kraje – zajištění dostupnosti sociálních služeb – jednotkové
náklady a projektovém záměru „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“ obsažené v přílohách č. 1
a 2 předloženého materiálu.
B)

rozhoduje

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o podání
žádosti o dotaci v rámci Průběžné výzvy pro kraje – zajištění dostupnosti sociálních služeb – jednotkové
náklady, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

C)

ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat žádost o finanční podporu v rámci
Operačního programu Zaměstnanost plus, v souladu s projektovým záměrem dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2022
Důvodová zpráva:
Dne 6. 5. 2022 byla prostřednictvím e-mailové komunikace odboru sociálních věcí KÚÚK doručena Informace
o výzvě pro kraje v rámci OPZ+ (viz příloha č. 1 předloženého materiálu). Předpokládané datum vyhlášení
výzvy je plánováno na polovinu června roku 2022. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli pouze kraje. V
rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené na zajištění dostupnosti poskytování a rozvoj vybraných
sociálních služeb v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb příslušného
kraje. V rámci výzvy není umožněna žádná z forem partnerství.
Finanční alokace výzvy - celkem (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 6 600 000 000,- Kč.
Finanční alokace výzvy (podpora MPSV) činí 5 940 000 000,- Kč.
Dílčí alokace pro Ústecký kraj činí 582 600 000,- Kč, kdy spoluúčast kraje na realizaci projektu je ve výši
10%, tj. 58 260 000,- Kč.
Výzva se orientuje na financování výstupů ve formě zajištěných kapacit služeb. Kapacity podpořených
sociálních služeb jsou financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů, tzv. jednotek. Pro
každý druh podporované sociální služby je stanovena hodnota jednotkového nákladu, u pobytových
sociálních služeb – lůžko/měsíc, u ambulantních a terénních sociálních služeb – úvazek/měsíc. Součástí
jednotky je rovněž 7% režijní paušál pro příjemce. Z těchto prostředků budou hrazeny náklady na projektový
tým, a to již v přípravné fázi projektu od 1. 9. 2022 až do ukončení realizace projektu, tj. do 31. 3. 2025.
Ústecký kraj má v plánu realizovat v rámci vyhlášené výzvy dva projekty. Prvním z těchto projektů je projekt
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5“ (dále jen „POSOSUK 5“; popis projektu viz příloha č. 2
předloženého materiálu). V rámci tohoto projektu budou podpořeny služby: azylové domy, osobní asistence a
intervenční centrum. Při zapojení všech úvazků a lůžek, které jsou zařazeny u těchto druhů služeb v Základní
síti sociálních služeb v Ústeckém kraji, a použití stanovených jednotkových nákladů pro dané druhy služeb
(viz příloha č. 1 předloženého materiálu), vychází finanční alokace projektu POSOSUK 5 v maximální výši
380 000 000,- Kč. Ve chvíli vyhlášení výzvy bude možné okamžitě podat žádost o dotaci prostřednictvím
elektronického systému MS2021+ - portálu IS KP21+, projektový záměr se nenechává předem schválit.
Dalším plánovaným projektem je projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6“, kdy podpora služeb
bude v rámci tohoto projektu probíhat v letech 2025 – 2026.
Projektový záměr bude projednán v Pracovní skupině Fondu ÚK dne 28. 6. 2022.
Zpracoval / konzultoval:
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