
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: 20.2

23. zasedání zastupitelstva konané dne 23. 9. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ - vyhlášení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“.

Nárok na rozpočet:
Rozpočet projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, registrační číslo 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509, je 499 036 468,80 Kč, spolufinancování ÚK 5 % (24 951 823,44 Kč), 
státní rozpočet 10 % (49 903 646,88 Kč), dotace EU 85 % (424 180 998,48 Kč).

Celkové výdaje projektu budou financovány z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období od 1. 10. 2019 do 30. 
6. 2022 (33 měsíců).

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 9. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.2-1 Název: bod 20.2 priloha 1.pdf Dotační program „Podpora sociálních 
služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v důvodové zprávě a v příloze č. 1 tohoto usnesení,

B) rozhoduje

o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení,

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zveřejnit dotační program „Podpora sociálních 



služeb v rámci projektu POSOSUK 3“.
Termín: 1. 10. 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.

Ústecký kraj v rámci Výzvy č. 03_15_005 od 1. 1. 2017 realizuje projekt s názvem „Podpora sociálních služeb 
v Ústeckém kraji 2“, který je zaměřen na podporu sociálních služeb: sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi, terénní programy pro uživatele návykových látek a intervenční centra, jehož realizace bude ukončena 
30. 4. 2021, a dále byl v rámci výše uvedené výzvy realizován projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 
kraji 4“ v období 1. 11. 2017 – 28. 2. 2019, který byl zaměřen na podporu sociální služby sociální rehabilitace 
(ambulantní a terénní forma).

Dne 28. 1. 2019 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 009/17Z/2019 o podání projektového 
záměru do výzvy k předkládání žádostí o podporu pod názvem „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 
3“ (dále jen „POSOSUK 3“).

Pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje zpracovali projektový záměr, který byl 
odeslán k jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů předkládaných v rámci výzev č. 
03_15_005 a 03_15_006 – Projekty krajů/hl. m. Prahy – Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti 
na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb (dále jen „Platforma č. 2“). Na základě informace o souhlasu 
Platformy č. 2 s rozpracováním projektového záměru do formátu plné žádosti o podporu byla zpracována 
„Žádost o podporu“ a prostřednictvím IS KP 2014+ dne 20. 6. 2019 podána a následně MPSV doporučena k 
podpoře s podmínkou doplnění. Požadované informace byly doplněny a „Žádost o podporu“ byla ve finální 
verzi podána 5. 9. 2019.

Popis projektu:

Vzhledem k tomu, že podpora v projektu musí navazovat na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních 
služeb, byly na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 
2019–2021 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 vytipovány k podpoře 
cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém 
ubytování, osoby ohrožené domáčím násilím a závislostmi, a to prostřednictvím zajištění dostupnosti 
poskytování uvedených druhů sociálních služeb: azylové domy, osobní asistence, podpora samostatného 
bydlení a intervenční centra. Činnosti sociálních služeb přispívají ke snížení sociálního vyloučení cílových 
skupin a k minimalizaci sociálních a zdravotních důsledků vyplývajících z užívání návykových látek.

Klíčové aktivity projektu:

První klíčovou aktivitou projektu je poskytování sociálních služeb, které proběhne prostřednictvím dotačního 
řízení.
Z důvodu nastavení transparentních a nediskriminačních podmínek pro všechny organizace poskytující na 
území Ústeckého kraje služby obecného hospodářského zájmu shodně, vychází vyhlášení a podmínky 
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ z již vyhlášeného dotačního 
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“, který je financován z účelově určené dotace ze 
státního rozpočtu, kterou kraj pravidelně získává na základě § 101a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní 
město Prahu pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb.

Do vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ budou 
zapracovány i podmínky Evropského sociálního fondu v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 
OPZ005-871-31/2019, které bylo vydáno Ústeckému kraji.

Sociální služby zapojené do projektu mohou být finančně podpořeny v období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2021. Podmínkou pro financování služeb je soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na 
rok 2019, resp. zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019–2021. Po době platnosti těchto strategických dokumentů je nutný soulad se strategickými dokumenty 
pro další období.

Sociální služby zapojené v projektu budou pověřeny k zajištění dostupnosti sociálních služeb po celou dobu 
realizace projektu. V současné době mají všechny sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních 



služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 platné „Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019–2021 s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021“ (dále jen „Pověření“), které představuje akt, jímž je 
poskytovatel sociálních služeb pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 4 
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 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 (2012/21/EU). Sociálním službám, které budou 
zapojeny do projektu, bude vydáno nové Pověření na celou dobu realizace projektu. Platnost Pověření po 
celou dobu finanční podpory v rámci projektu vychází z podmínky výzvy.

Finanční prostředky na dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ budou 
čerpány v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, registrační číslo: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost, ze státního rozpočtu a ze spoluúčasti příjemce, tedy Ústeckého kraje. 
Rozpad zdrojů financování dle Výzvy Operačního programu Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 424 180 998,48 Kč, 
státní rozpočet 10 %, tj. 49 903 646,88 Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 24 951 823,44 Kč. Uvedené finanční 
prostředky jsou určené na celou dobu realizace projektu, tzn. na období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022 a 
zahrnují nejen náklady na finanční podporu sociálních služeb od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, ale také náklady 
na evaluaci projektu, vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb zapojených do projektu, 
personální zajištění týmu a další položky.

Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti prostřednictvím elektronického formuláře umístěného 
na webových stránkách kraje na období 2 let. Žádost o finanční podporu mohou žadatelé podat v termínu 11. 
11. 2019 – 15. 11. 2019.

Harmonogram dotačního řízení:

o nejpozději 30. září 2019 vyhlášení dotačního řízení,
o 01. 10. – 10. 11. 2019 zveřejnění na úřední desce
o 11. 11. – 15. 11. 2019 příjem žádostí do dotačního řízení,
o 15. 11. 2019 – uzávěrka příjmu žádostí do dotačního řízení,
o 18. 11. – 20. 12. 2019 – hodnocení žádostí, stanovení reálných návrhů dotace,
o leden 2020 – předložení vyhodnocení dotačního řízení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Druhou klíčovou aktivitou projektu je evaluace projektu, v rámci které bude na základě veřejné zakázky 
vybrán externí dodavatel, který zajistí, ve spolupráci s realizačním týmem, naplnění této aktivity. Evaluace 
bude rozdělena na procesní část (zhodnocení průběhu projektu a realizace jeho aktivit) a výsledkovou 
(dopadovou) část. Výstupem aktivity budou celkem 3 zprávy – vstupní zpráva, průběžná zpráva a závěrečná 
evaluační zpráva.
Třetí klíčovou aktivitou je vzdělávání, které určeno pro pracovníky v přímé péči poskytovatelů sociálních 
služeb, které bude zajišťováno v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem vzdělávání 
poskytovatelů sociálních služeb je poskytování kvalitnějších služeb.

Průběh financování:

Financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, průběžné financování (ex-ante) na základě předkládání zpráv 
o realizaci projektu a žádostí o platbu. První část dotace bude proplacena ve výši 237 042 300,- Kč.

Termíny realizace projektu:

Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2019
Datum zahájení finanční podpory služeb: 1. 1. 2020
Datum ukončení finanční podpory služeb: 31. 12. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2022

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 18. 9. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
19.9.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 18. 9. 2019


