Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2021
Dotace na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2021
Poskytovatel dotace
Účel a důvod vyhlášení dotačního
programu

Úvodní informace
Mikroregion Frýdlantsko – dobrovolný svazek obcí
Dotační program podporuje neinvestiční výdaje na stabilizaci a
udržitelnost sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko
v souladu s platným komunitním plánem sociálních služeb pro ORP
Frýdlant.
Jedná se o dotaci na účel stanovený zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění. Finanční podpora musí být
poskytnuta v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20.
prosince 2011, č. 2012/21/EU (vyrovnávací platba).
Na každou registrovanou službu musí poskytovatel vyplnit
samostatnou žádost.

Datum zveřejnění dotačního
programu
Datum zahájení příjmu žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí
Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků vyčleněných v
rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko
na
podporu stanoveného účelu

10. 2. 2021
12. 3. 2021
12. 4. 2020 do 12:00

2 028 804,00 Kč

Výše dotace a způsobilost výdajů dotace
Maximální výše poskytnuté dotace na
Výše poskytnuté dotace nepřesáhne 700.000 Kč na jednu
jednu žádost
registrovanou službu
Maximální výše spoluúčasti
Výsledná dotace nepřesáhne 20 % nákladů na službu pro dané
území
Další omezení dotace
Dotace je účelově určena na financování výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb
v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb. Uznatelné náklady a neuznatelné výdaje/náklady
jsou definovány aktuální Metodikou pro poskytovatele sociálních
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje. Dostupná na:
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projektysvazku-obci/
Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35
ods. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Ostatní podmínky programu
Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v Registru poskytovatelů
sociálních služeb, jejichž služby jsou zařazeny v Základní síti
sociálních služeb Libereckého kraje a jejichž potřebnost je
vyjádřena v platném Komunitním plánu sociálních služeb
Mikroregionu Frýdlantsko, jehož součástí je aktuální akční plán se
stanovenou základní sítí pro území Mikroregionu Frýdlantsko.
Služby jsou poskytovány obyvatelům obcí Frýdlantska.
Termín realizace aktivit/ Doba trvání
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
dotačního programu
Způsob, termín
Písemně na adresu: Mikroregion Frýdlantsko, T. G. Masaryka 37,
a místo podání žádosti
464 01 Frýdlant
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádostech rozhodne valné shromáždění Mikroregionu
Frýdlantsko do 30. 6. 2021
Požadovaný obsah žádosti
Řádně vyplněný formulář žádosti
Okruh žadatelů

Povinné přílohy k žádosti
P01 kopie žádosti o dotace na rok, ve kterém je žádáno o
dotaci z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, z aplikace OK
služby – POSKYTOVATEL (prostá kopie)
· P02 kopie dokladu o zřízení běžného účtu nebo potvrzení
banky o zřízení běžného účtu (k bankovnímu spojení
uvedenému v žádosti), (prostá kopie)
· P03 kopie dokladu jednoznačně prokazujícího právní
osobnost žadatele (např. platné stanovy s registrací MV
ČR nebo krajského soudu, zřizovací listinu apod.), (prostá
kopie)
· P04 doklad statutárního orgánu oprávněného jednat
jménem žadatele (např. jmenovací dekret, zápis o zvolení
členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.), (prostá
kopie)
· P05 Pověření k poskytování sociálních služeb (Pokud
v době podání nebude ukončen proces pověření SOHZ
Libereckým krajem, bude pověření doloženo před
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace)
· P06 Identifikace žadatele - v případě že je žadatelem
právnická osoba
Žádosti o dotace budou hodnoceny podle těchto kritérií:
·

Kritéria pro hodnocení žádostí

formální hodnocení žádosti:
· žádost je na předepsaném formuláři, v souladu s účelem
dotace
· žadatel patří do okruhu oprávněných žadatelů
· žádost je podána v termínu
· žádost obsahuje povinné přílohy
specifická kritéria hodnocení žádosti:
· podle míry potřebnosti, která je deklarovaná v platném
komunitním plánu území
· dostupnost služby v území (časová, místní, finanční)
· zkušenost s poskytovatelem v území
· nákladovost - kolika osobám je služba v území
poskytována
Konzultace žádostí

Lenka Porubská, lenka.porubska@masif.cz, Hana Němcová,
hana.nemcova@mu-frydlant.cz

Odkaz na webové stránky
Podmínky pro poskytnutí dotace

Publicita

Povinnosti příjemce podpory před
podpisem smlouvy
Podmínky vyúčtování

Zrušení dotačního řízení
Závěrečná ustanovení

www.dsofrydlantsko.cz
Žadatel musí splňovat následující podmínky:
· má vyrovnány všechny závazky vůči Mikroregionu
Frýdlantsko a jeho členským obcím, Libereckému kraji a
jeho organizacím a státu,
· na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz nebo proti němu
nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebyl konkurz zrušen
pro nedostatek majetku žadatele nebo není v likvidaci,
· žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem jeho činnosti
nebo trestný čin proti majetku – tato podmínka se
vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu
nebo všechny členy statutárního orgánu.
· Dané skutečnosti žadatel doloží svým čestným
prohlášením, které je součástí formuláře žádosti.
Příjemce dotace je povinen viditelně uvádět při veřejné prezentaci
údaj o tom, že sociální služba je poskytována za finanční účasti
Mikroregionu Frýdlantsko
Před podpisem smlouvy jsou příjemci povinni zkontrolovat
správnost údajů uvedených ve smlouvě, zejména čísla účtu,
statutární orgán, číslo registrace služby atd.
Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 31. 1. 2022, pokud
není ve smlouvě stanoveno jinak, na předepsaném formuláři, který
tvoří přílohu tohoto dotačního programu.
Podmínky vyúčtování jsou stanoveny v Zásadách poskytování
dotací z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko a podrobně budou
upraveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Dotace musí být použita v kalendářním roce, ve kterém byla
poskytnuta.
Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Tento dotační program byl schválen valným shromážděním
Mikroregionu Frýdlantsko dne 26. 1. 2021 usnesením č. 05/2021
/2021
Na přidělení dotace není právní nárok.

Přílohy:
1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko z dotačního
programu na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko

Žádost o dotaci na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu
Frýdlantsko
INFORMACE O ŽADATELI
Název / jméno žadatele
(přesný název dle Veřejného rejstříku)

IČ (právnické osoby) / datum
narození (fyzické osoby)
Právní forma
Sídlo / adresa žadatele

Ulice
Obec

Kontaktní údaje

Telefon

č. p.
PSČ
Email

WWW stránky
Bankovní spojení
Statutární orgán

Banka
Jméno
Telefon

Funkce
Email

Informace o činnosti
žadatele
doba působnosti žadatele, pořádané
akce, nejvýznamnější úspěch (možno
rozepsat do samostatné přílohy)

Požadovaná částka v Kč
(zaokrouhleno na celé stokoruny)

Termín realizace podpořené
aktivity, doba ve které bude naplněn
účel poskytnutí dotace

Informace o registrované sociální službě
Druh sociální služby
Registrační číslo služby
Náklady na službu celkem
Cílová skupina dle věku

Forma poskytování (A,T, P)
Kapacita celkem

Cílová skupiny dle nepříznivé sociální situace (např. osoby
s tělesným postižením,senioři, drogově závislí, rodiny s dětmi atp.)

Sociální služba je zahrnuta do krajské Základní sítě
sociálních služeb

ANO

NE

Služba působí na území Mikroregionu Frýdlantsko

ANO

NE

Okamžitá kapacita služby pro území podle:
a) úvazků pracovníků v přímé péči pro formu T a A
b) počtu lůžek pro formu P
Kolik osob z území Frýdlantska aktuálně tuto službu využívá
Soulad s KP území, číslo opatření
Popis služby (účel poskytnutí podpory, zdůvodnění potřebnosti naplnění účelu podpory)

Stránka 1

Způsob propagace Mikroregionu Frýdlantsko

Rozpočet sociální služby - podrobný a reálný rozpočet sociální služby členěný na jednotlivé položky,
nákladové položky zaokrouhleny na celé stokoruny
Plánované náklady v roce…..
Požadovaná dotace z rozpočtu
Náklady související s poskytováním sociální
Mikroregionu Frýdlantsko
služby na území/pro obyvatele Mikroregionu
Frýdlantsko
Osobní náklady
- mzdové náklady
- jiné (specifikovat)
Náklady na materiál celkem
Konkrétně na:
Drobný dlouhodobý majetek
Konkrétně na:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Konkrétně na:

Náklady na energie celkem (teplo, plyn, el.
Energie, stočné, vodné)
- nájem
- telefon
- poštovné
- propagace, reklama
- školení
- jiné (specifikovat)
Cestovní náklady (do výše ustanovení
zákoníku práce)
Ostatní náklady
Konkrétně na:
CELKEM

Komentář k rozpočtu a zdrojům
Stránka 2

Povinné přílohy k žádosti
P01
P02
P03
P04
P05
P06

kopie žádosti o dotace na rok, ve kterém je žádáno o dotaci z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, z aplikace OK služby –
POSKYTOVATEL (prostá kopie)
kopie dokladu o zřízení běžného účtu nebo potvrzení banky o zřízení běžného účtu (k bankovnímu spojení uvedenému v
žádosti), (prostá kopie)
kopie dokladu jednoznačně prokazujícího právní osobnost žadatele (např. platné stanovy s registrací MV ČR nebo krajského
soudu, zřizovací listinu apod.), (prostá kopie)
doklad statutárního orgánu oprávněného jednat jménem žadatele (např. jmenovací dekret, zápis o zvolení členů
statutárního orgánu, plnou moc, apod.), (prostá kopie)
Pověření k poskytování sociálních služeb
Identifikace žadatele - v případě že je žadatelem právnická osoba

Další přílohy (nepovinné):
1.
2.
3.
Žadatel prohlašuje, že
nedluží finanční prostředky poskytovateli dotace ani jeho členům, nebo jimi zřízeným organizacím a založeným společnostem, dále pak
orgánům státní správy,územním samosprávným celkům, zdravotní pojišťovně a orgánům sociálního zabezpečení,
se seznámil se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko,
údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplně a pravdivé,
na vyzvání předloží další podklady týkající se projektu, na který je příspěvek požadován,
proti němu není vedeno exekuční řízení,
na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebyl zrušen konkurz pro nedostatek majetku,
nebo není v likvidaci,
bude bez prodlení písemně informovat příslušné pracovníky poskytovatele o všech změnách údajů uvedených v této žádosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti – jména, příjmení, data narození a místa trvalého či dlouhodobého
pobytu (dále jen osobní údaje) Mikroregionem Frýdlantsko podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů a s účinností ode dne 28. 5. 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to pro všechny úkony související s poskytnutím finančního příspěvku a pro uvedení
svých osobních údajů na tiskových materiálech Mikroregionu Frýdlantsko a jeho členských obcí určených k projednávání zastupitelstvy a radami
členských obcí, a dále na internetových stránkách a na úřední desce Mikroregionu Frýdlantsko a jeho členských obcí, a to po dobu nezbytnou
k projednávání této žádosti a k realizaci rozhodnutí Mikroregionu Frýdlantsko a dále po dobu, po kterou je Mikroregion Frýdlantsko povinnen podle platné
právní úpravy dokumenty obsahující osobní údaje příjemce příspěvku zpracovávat. Žadatel prohlašuje, že byl informován o účelu a době zpracování
osobních údajů a dále i o správci, který bude s osobními údaji nakládat.

Žadatel bere na vědomí, že
·
·
·

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude plné znění smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000 Kč
zveřejňováno,
na poskytnutí finanční podpory není právní nárok,
na žádosti podané po stanoveném termínu a čase ve výzvě nebude brán zřetel.

Stránka 3

V ………………………………………………..

dne ………………………………………..

Jméno a příjmení:
(u firem statutární zástupce)

Podpis:
(razítko)
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