
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: 20.7

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyhlášení 1. 
mimořádného termínu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení 1. mimořádného termínu v dotačním 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 jsou financovány z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období od 1. 10. 2019 do 30. 6. 
2022. (33 měsíců).

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 006/23Z/2019 ze dne 23. 9. 2019.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 3. 9. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.7-1 Název: Bod 20.7 priloha 1.pdf
„Podpora sociálních služeb v rámci 
projektu POSOSUK 3“ – vyhlášení 1. 
mimořádného termínu

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

B) rozhoduje



o vyhlášení 1. mimořádného termínu v dotačním 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, zabezpečit potřebné úkony ke zveřejnění 1. 
mimořádného termínu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu 
POSOSUK 3“
Termín: do 30. 11. 2020

Důvodová zpráva:
Vyhlášení 1. mimořádného termínu probíhá v návaznosti a dle pravidel dotačního programu „Podpora 
sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ (dále jen „POSOSUK 3“), který vyhlásilo Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje usnesením č. 006/23Z/2019 ze dne 23. 9. 2019.

Dle Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci 
programu POSOSUK 3 (dále jen „Metodika POSOSUK 3“) je mimořádný termín pro podávání „Žádosti pro 
poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 3“ (dále jen „Žádost POSOSUK 3“) 
určen pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby nebo služby, u nichž došlo ke změnám v 
pověření (např. navýšení kapacit) nebo služby, které splňují podmínky pro vstup do projektu, ale doposud v 
něm nejsou zařazeni. Oprávněnými žadateli jsou služby:
- azylové domy,
- osobní asistence,
- podpora samostatného bydlení,
- intervenční centra.

Určený finanční objem na podporu sociálních služeb
Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, registrační 
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0014509, financovaného na základě Rozhodnutí č. OPZ005-871-31/2019 o 
poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 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 podpory realizovaného 
projektu.

Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti prostřednictvím elektronické žádosti v období od 1. 
12. 2020 – 10. 12. 2020. Pro podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí 
podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Předběžný harmonogram vyhlášení mimořádného termínu:
19. 8. 2020 – předložení vyhlášení Radě Ústeckého kraje
7. 9. 2020 – předložení vyhlášení ke schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje
30. 10. 2020 – 30. 11. 2020 – zveřejnění vyhlášení na úřední desce
1. 12. 2020 – 10. 12. 2020 – lhůta pro podávání žádostí v 1. mimořádném termínu
leden – únor 2021 – předložení vyhodnocení Radě Ústeckého kraje
leden – únor 2021 – předložení vyhodnocení ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Tento materiál byl dne 3. 9.2020 projednán ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené 
lokality.

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 21. 8. 
2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
24.8.2020

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 21. 8. 2020


