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I.
Úvodní ustanovení
1.

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, prostřednictvím Odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Zlínského kraje, za účelem poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
poskytovatelům sociálních služeb dle § 10c a § 28 odstavce 4 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje:
„Výzvu k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu
Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021“ (dále jen „Výzva“).

2.

Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, postup při zpracování, podávání
a posuzování žádosti, pravidla a podmínky pro stanovení výše finanční podpory, pro její čerpání,
kontrolu a vyúčtování a další informace související s rozdělením finanční podpory jsou zpracovány
v Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby
na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Program
pro sociální služby“) a v Podmínkách pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory
sociálních služeb ve Zlínském kraji, v platném znění (dále jen „Podmínky“).

II.
Účel a důvod finanční podpory
1.

Finanční podpora pro poskytovatele sociálních služeb k zajištění sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro aktuální rok se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný
druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4
zákona o sociálních službách, konkrétně v §§ 37, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 60a, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb
Zlínského kraje strategického dokumentu včetně jeho příloh, v platném znění.

2.

Důvodem finanční podpory je zajištění Základní sítě sociálních služeb na území Zlínského kraje,
a to v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností.

3.

Finanční podpora nesmí být použita na zajištění fakultativních činností (§ 35 odstavec 4 zákona
o sociálních službách).
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III.
Maximální objem finanční podpory
1.

Předpokládaný celkový finanční rámec podpory z rozpočtu Zlínského kraje na období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021 včetně je vyčíslen na 41.200.000 Kč.
Skutečný finanční rámec podpory je dán schváleným rozpočtem Zlínského kraje pro rok 2021.

2.

Finanční podpora bude poskytována formou:
a)

Dotace – poskytovatelům sociálních služeb, kteří nejsou příspěvkovými organizacemi
zřízenými Zlínským krajem.

b)

Příspěvku na provoz – poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými
organizacemi zřízenými Zlínským krajem.

IV.
Okruh způsobilých žadatelů o finanční podporu
V souladu s článkem V. Programu pro sociální služby.

V.
Způsob a lhůta pro podání Žádosti o finanční podporu
1.

Finanční podpora na sociální službu se poskytuje žadatelům na základě podané Žádosti
poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby
na území Zlínského kraje pro rok 2021 (dále jen „Žádost“).

2.

Žádost podává žadatel na základě vyhlášené Výzvy.

3.

Žádost podává žadatel prostřednictvím webové aplikace KISSoS (www.kissos.cz). V případě
technických problémů (ze strany webové aplikace KISSoS) znemožňujících podání Žádosti
prostřednictvím této aplikace si Zlínský kraj vyhrazuje právo na změnu formy podání Žádosti.

4.

Žadatel zpracovává a podává Žádost pro každou registrovanou sociální službu samostatně.
Poskytovatel sociální služby druhu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, který si žádá
o finanční podporu dle Programu pro sociální služby a současně o finanční podporu dle článku V.
odstavce 2. Programu pro sociální služby, je oprávněn v Žádosti navýšit požadovanou finanční
podporu dle Programu pro sociální služby o částku maximálně ve výši rozdílu mezi finanční
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podporou poskytnutou v roce 2021 oproti finanční podpoře poskytnuté v roce 2020 z „Programu
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje“. V tomto případě žadatel do Žádosti, do části „Rozpočet sociální
služby na období 1.1.2021 – 31.12.2021“, řádku 1, sloupce 2 a do části „Zdroje financování sociální
služby na období 1.1.2021 – 31.12.2021“, do řádku 2 a sloupce 1, uvede celkovou požadovanou
finanční podporu z Programu pro sociální služby a současně do každé z obou částí, do pole
„Komentář (nepovinné pole)“, uvede výši finanční podpory, která z celkové požadované finanční
podpory z Programu pro sociální služby odpovídá navýšené finanční podpoře.
5.

Žádost podává poskytovatel sociální služby v termínu od 17. 4. 2021 do 28. 4. 2021 včetně
(rozhodující je datum podání Žádosti, včetně podepsání elektronickým podpisem, prostřednictvím
webové aplikace KISSoS). Žádosti podané mimo stanovený termín nebudou akceptovány.

VI.
Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti o finanční podporu
1.

Žádost o finanční podporu bude projednávána v orgánech Zlínského kraje:


Rada Zlínského kraje – předpokládaný termín do konce června 2021



Zastupitelstvo Zlínského kraje – předpokládaný termín do konce června 2021

VII.
Období, na které bude finanční podpora poskytnuta
1.

Finanční podpora bude poskytnuta na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 včetně.

2.

Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly v roce
2021 a s ním věcně a časově souvisí a budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2022 včetně,
v souvislosti s poskytováním základních činností služby stanovených zákonem o sociálních
službách pro druh a formu sociální služby.

VIII.
Posuzování Žádostí o finanční podporu
V souladu s článkem VII. Programu pro sociální služby.
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IX.
Kritéria pro stanovení finanční podpory
V souladu s článkem VIII. Programu pro sociální služby.

X.
Vymezení uznatelných nákladů
V souladu s článkem XIV. Programu pro sociální služby.

XI.
Vyúčtování finanční podpory
V souladu s článkem XVIII. Programu pro sociální služby.

XII.
Kontaktní osoby
Ing. Renata Krahulíková, telefon 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz
Bc. Miroslava Vykoukalová, telefon 577 043 340, e-mail: m.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Helena Miklová
vedoucí odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje

V y v ě š e n o dne: 17. 3. 2021
S e j m u t o dne:
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