
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: 11.1

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 - podání žádosti o podporu

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 3“ je 499 036 468 Kč, spolufinancování ÚK 5 
% (24 951 823,40 Kč), státní rozpočet 10 % (49 903 646,80 Kč), dotace EU 85 % (424 180 997,80 Kč). 
Celkové výdaje projektu budou financovány z rozpočtu Fondu rozvoje ÚK v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 
2022 (33 měsíců).

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 1. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 24. 1. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.1-1 Název: bod 11.1 priloha 1.pdf Výzva k předkládání žádostí o 
podporu U

11.1-2 Název: bod 11.1 priloha 2.pdf Projektový záměr U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Informace o vyhlášení Průběžné výzvy pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na 
krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a projektovém záměru „Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 3“ obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu,

B) rozhoduje



dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o podání 
projektového záměru do výzvy k předkládání žádostí o podporu – Průběžná výzva pro kraje – podpora 
vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, dle 
přílohy č. 2 tohoto materiálu,

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat žádost o finanční podporu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s projektovým záměrem dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Termín: 30. 6. 2019

Důvodová zpráva:
Dne 26. 6. 2015 byla vyhlášena Výzva č. 03_15_005 – Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných 
sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Termín ukončení 
příjmu žádostí o podporu je stanoven do 13. 12. 2019.
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli 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 (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 6 588 920 000,- Kč.
Finanční alokace výzvy (podpora) činí 6 259 474 000,- Kč.
Dílčí alokace pro Ústecký kraj činí 703 270 000,- Kč. Dle informace pracovníka MPSV Ing. Miroslava Vrábela 
bude alokace pro Ústecký kraj začátkem roku 2019 navýšena cca o 110 mil. Kč.

V rámci vyhlášené výzvy č. 03_15_005_Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v 
návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb byl předložen MPSV projektový záměr s 
alokací 631 150 000,- Kč. Po projednání projektového záměru na MPSV bylo KÚÚK doporučeno, s ohledem 
na celkovou částku projektu, rozdělit projekt do dvou částí po sobě jdoucích. Z tohoto důvodu byl záměr 
přepracován a rozdělen na dva projekty. V současné době je realizována první část záměru pod názvem 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, jehož celkové náklady činí 270 960 074,24 Kč a podpořenými 
službami jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centrum a drogové terénní programy.

V rámci výzvy č. 03_15_005 se bude Ústecký kraj ucházet o finanční podporu na druhou část záměru, kterou 
je připravovaný projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, jehož celkové náklady činí 499 036 
468 Kč a podpořenými službami budou azylové domy, podpora samostatného bydlení, osobní asistence a 
intervenční centrum. Projektový záměr musí být před samotným podáním žádosti o podporu na MPSV 
projednán v Programovém partnerství (platforma na dané úrovni OPZ) a následně bude možné žádost 
odeslat prostřednictvím elektronického systému MPSV.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 11. 1. 
2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
17.1.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 11. 1. 2019


