Setkání poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji
Salesiánský klub mládeže Zlín

27. 9. 2016

Témata prezentace
1. Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
v roce 2016 a 2017
2. Informace k aplikaci KISSoS
3. Shrnutí procesu tvorby Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018
4. Individuální projekty Zlínského kraje

Financování sociálních služeb
v roce 2016 a 2017

Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2016
FINANČNÍ PODPORA
Finanční podpora
ze státního rozpočtu

Finanční podpora
z rozpočtu Zlínského kraje
Finanční podpora
z Individuálního projektu ZK

VÝŠE
FINANČNÍ PODPORY

Požadavek Zlínského kraje o dotaci
ze státního rozpočtu

688 000 000 Kč

Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji
na základě Rozhodnutí MPSV

587 870 500 Kč

Navýšení dotace ze státního rozpočtu Zlínskému
kraji na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí MPSV

22 624 000 Kč

Navýšení dotace ze státního rozpočtu Zlínskému
kraji na základě Dodatku č. 3 k Rozhodnutí MPSV

18 532 000 Kč

Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému
kraji CELKEM = Finanční podpora
poskytovatelům SSL
Finanční podpora z rozpočtu Zlínského
kraje CELKEM
Finanční podpora z Individuálního projektu
Zlínského kraje CELKEM

FINANČNÍ PODPORA 2016 CELKEM

629 026 500 Kč
(91,43 % z požadavku ZK)
19 270 000 Kč
48 317 000 Kč

696 613 500 Kč

Financování SSL ve Zlínském kraji v roce 2016 ze SR

FINANČNÍ PODPORA

VÝŠE

UVOLNĚNÍ
FINANČNÍ
PODPORY

Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji na základě
Rozhodnutí MPSV

587 870 500 Kč

březen 2016
červen 2016

Navýšení dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji
na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí MPSV

22 624 000 Kč

srpen 2016

Navýšení dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji
na základě Dodatku č. 3 k Rozhodnutí MPSV

18 532 000 Kč listopad 2016
(předpoklad)

CELKEM

629 026 500 Kč

X

Financování sociálních služeb s rozvojem a vznikem
v průběhu roku 2016 – Výzva č. 2
• Žádosti bylo možno podat v termínu od 23. 7. 2016 do 30. 7. 2016
včetně prostřednictvím webové aplikace OKslužby – poskytovatel.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v souladu
s § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, schvalovalo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
21. 9. 2016.

• S poskytovateli sociálních služeb budou uzavřeny Dodatky k
Veřejnoprávním smlouvám, příp. Dodatky k Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku na provoz.

Financování sociálních služeb s rozvojem a vznikem
v průběhu roku 2016 – Výzva č. 2
CELKOVÝ FINANČNÍ RÁMEC PODPORY
K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI 2016 – VÝZVA Č. 2

2 410 000 Kč

Počet podaných žádostí

4

Počet služeb

6

Požadavek poskytovatelů sociálních služeb

3 541 480 Kč

Počet podpořených žádostí

4

Počet podpořených služeb

6

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY
K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI 2016 – VÝZVA Č. 2

1 900 700 Kč

Dofinancování č. 2 – 9/2016
ZDROJ

FINANČNÍ
PODPORA

Navýšení dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji na základě
Dodatku č. 3 k Rozhodnutí MPSV

18 532 000 Kč

Nevyplacená finanční podpora související s Individuálním projektem ZK

26 387 760 Kč

Nevyplacená finanční podpora související s Rozhodnutím MPSV,
Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí MPSV

3 473 300 Kč

Vratky finanční podpory v průběhu roku

232 215 Kč

Nevyplacené zálohy (zrušené služby)

666 960 Kč

CELKEM

49 292 235 Kč

Dofinancování č. 2 – 9/2016
• Poskytovatelé nepodávali žádost.
• V návaznosti na výši rozdělované částky 49.292.235 Kč byla revidována
% výše podílu krácení. Redukce byly zrušeny.

• Výši

částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb
v souladu s § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů schvalovalo Zastupitelstvo Zlínského kraje
dne 21. 9. 2016.

• S

poskytovateli sociálních služeb budou uzavřeny Dodatky
k Veřejnoprávním smlouvám, příp. Dodatky k Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku na provoz.

Žádost Zlínského kraje o poskytnutí dotace ze SR
pro rok 2017
• MPSV v září 2016 vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí dotace ze SR na
rok 2017 pro kraje a Hlavní město Prahu.

• Zlínský kraj má definovanou síť sociálních služeb v Akčním plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017, který je prováděcí částí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
období 2016 – 2018.

• Součástí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2017 jsou předpokládané náklady Sítě sociálních služeb 2016 – 2020. Pro
rok 2017 jsou předpokládány zdroje ze SR ve výši 673.675.000 Kč.

• Zlínský kraj požádal o dotaci ze SR v souladu s Akčním plánu rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017, tzn. 673.675.000 Kč.

Předpoklad financování SSL ve Zlínském kraji
v roce 2017 a 2018
FINANČNÍ PODPORA
Dotace Zlínskému kraji ze státního rozpočtu
Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
Finanční podpora z Individuálního projektu Zlínského
kraje
PŘEDPOKLAD FINANČNÍ PODPORY 2017 a 2018
CELKEM

PŘEDPOKLAD PŘEDPOKLAD
2017
2018
673 675 000 Kč 704 421 000 Kč
33 400 000 Kč

33 704 000 Kč

119 862 000 Kč 128 529 000 Kč
826 937 000 Kč 866 654 000 Kč

Zdroj: Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017

Žádosti o finanční podporu
pro rok 2017
• Dne 29.9.2016 bude na úřední desce a webových stránkách Zlínského kraje
zveřejněna „Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z
rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2017“.

• Žádost pro rok 2017 poskytovatel zpracovává a podává pouze prostřednictvím webové
aplikace OKslužby – poskytovatel, která bude zpřístupněna pro jejich zpracování
od 3.10.2016.

• Žádosti bude možno podat, tzn. odeslat prostřednictvím aplikace OKslužby –
poskytovatel, v termínu od 31.10.2016 do 14.11.2016.

• ŽÁDOSTI PODANÉ PŘED 31.10.2016 NEBUDOU AKCEPTOVÁNY !!!
• Žádost nebude možno podat bez elektronického podpisu – elektronický podpis je
pro podání žádosti povinný.

• Přílohy k žádosti:
 Specifické údaje pro Žádost o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti
SSL na území ZK pro rok 2017 (povinná příloha k sociální službě).

 Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (nepovinná příloha
k sociální službě, kterou dokládá pouze ten poskytovatel, který poskytuje SSL ve
více krajích).

Žádosti o finanční podporu pro rok 2017
• Podrobné informace o webové aplikaci OKslužby – poskytovatel,
informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci a jiné
jsou zveřejněny na portále MPSV
 odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm_info

• Technická podpora (Hotline) k aplikaci OKslužby – poskytovatel
 odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pmg

• Hotline
 pondělí – pátek od 8:00 hodin do 16:00 hodin
 telefon: 236 072 280
 e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

Program pro rok 2017
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017 (schváleno Radou ZK dne 26. 9. 2016)

• Upravuje postup při zpracování, podávání a posuzování „Žádosti
poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2017“.

• Rozpracovává pravidla a postup pro stanovení výše finanční
podpory v souladu s „Podmínkami pro stanovení finanční podpory
k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji“
(schváleno Zastupitelstvem ZK dne 20. 4. 2016, usnesením č.
0712/Z21/16).

Program pro rok 2017
Čl. VI. Způsob stanovení finanční podpory

• Tabulky neobsahují druhy sociálních služeb, které jsou od 1.8.2016 financovány z
Individuálního projektu ZK

• Zařazena nová kategorie „chráněné bydlení – transformace“ – v žádosti nutno vyplnit
specifickou přílohu (min. 30 % uživatelů z velkokapacitních zařízení)

• Aktualizovány obvyklé výnosy sociální služby (úhrady od uživatelů, FZP, ostatní)
Čl. XVII. Rozpočet sociální služby a jeho změny

• Nově vymezení pojmu – nejen ekonomické ukazatele (náklady, výnosy), ale i výkonové

•

ukazatele (indikátory)
Termíny předložení Rozpočtu – beze změny, doplněny termíny Rozpočtu ke dni
Termín předložení Rozpočtu

Rozpočet ke dni

do 30. 4. 2017

31. 3. 2017

do 31. 7. 2017

30. 6. 2017

do 10. 11. 2017

30. 9. 2017

do 20. 2. 2018

31. 12. 2017

Čl. XXI Sankční ustanovení

• Úprava textu týkající se porušení rozpočtové kázně – podrobněji bude uvedeno ve
Veřejnoprávní smlouvě/Rozhodnutí

Plánovaný harmonogram
pro rok 2017
20.4.2016

Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro rok 2017 (schváleno Zastupitelstvem ZK)

11.7.2016

Žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2017 (schváleno Radou ZK)

28.7.2016

Odeslání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2017 na MPSV

26.9.2016

Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2017 (schváleno RZK)

26.9.2016

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
SSL na území Zlínského kraje pro rok 2017 (schváleno RZK)

29.9. – 30.10.2016

Výzva a Program 2017 – zveřejnění na úřední desce Zlínského kraje

31.10. 2016 – 14.11. 2016

Podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu pro rok 2017

listopad – prosinec 2016

Pověření poskytovatelů SSL k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

leden 2017

ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017
kraji

únor 2017

Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území
Zlínského kraje pro rok 2017 (schvaluje Zastupitelstvo ZK)

únor – březen 2017

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy, příp. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz v
případě příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem

do 15.3.2017

Připsání 1. splátky (60 % přiznané dotace) na účet kraje

do 30.6.2017

Připsání 2. splátky (40 % přiznané dotace) na účet kraje

Děkuji za pozornost
Ing. Renata Krahulíková
tel. 577 043 307
renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

Informace k aplikaci KISSoS

Rozvoj aplikace KISSoS
Moduly plánování (A):

•
•
•
•
•

Analýza Sítě
Hodnocení sociálních služeb – základní
Hodnocení sociálních služeb – specifika*
Rozvojové záměry*
Síť sociálních služeb*

* určeno pro poskytovatele SSL

Budoucí procesy v aplikaci – plánování

• Poskytovatelé sociálních služeb:
o
o
o
o

Podávání rozvojových záměrů
Výkazy (stávající) – pro hodnocení služeb
Specifika služby
Přehled o zařazení (rozsahu služby) pro dané období

• Pracovníci KÚZK:
o Hodnocení sociálních služeb
o Hodnocení specifik
o Zpracování průběhu tvorby Sítě – vyhodnocení rozvojových záměrů,
výsledky pracovních skupin, Týmu pro dohodu
o Konečná podoba Sítě pro dané období

Nový harmonogram modulů plánování
Název modulu

Původní termín

Nový termín

Stav modulu

Analýza sítě

25. 8. 2016

25. 8. 2016

dokončen

Hodnocení SSL –
základní

25. 2. 2017

1. 10. 2016

pilotní ověřování

Hodnocení SSL –
specifika*

25. 2. 2017

1. 10. 2016

pilotní ověřování

Rozvojové
záměry*

25. 11. 2016

25. 11. 2016

programován

Síť SSL*

25. 2. 2017

25. 11. 2016

programován

Rozvoj aplikace KISSoS
Moduly financování (B):

•
•
•
•
•
•

Programy
Žádosti*
Podpora vyrovnávací platby
Pověření, Veřejnoprávní smlouva, Rozhodnutí*
Žádost o změny*
Rozpočet a Vyúčtování*

* určeno pro poskytovatele SSL

Budoucí procesy v aplikaci – financování

• Poskytovatelé sociálních služeb:
o Podávání žádostí v rámci vyhlášených výzev k financování sociálních
služeb
o Komunikace o změnách v rámci realizace služby s vlivem na
veřejnoprávní smlouvu
o Zpracování průběžných rozpočtů
o Zasílání Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z jednotlivých
Programů

• Pracovníci KÚZK:
o Správa programů
programů)

k

financování

sociálních

služeb

o Hodnocení žádostí – výpočet částek podpory
o Zpracování Pověření, Smluv/Rozhodnutí
o Průběžné sledování rozpočtu služby a úprav v rozpočtu

(parametry

Nový harmonogram modulů financování
Název modulu

Původní termín

Nový termín

Stav modulu

Programy

25. 1. 2017

25. 12. 2016

příprava podkladů

Žádosti*

25. 10. 2016

1. 1. 2017

příprava podkladů

Pověření*

25. 11. 2016

1. 1. 2017

příprava podkladů

Podpora
25. 9. 2016
vyrovnávací platby

25. 2. 2017

příprava podkladů

Smlouva,
Rozhodnutí*

25. 11. 2016

25. 2. 2017

příprava podkladů

Žádost o změny*

25. 11. 2016

25. 2. 2017

příprava podkladů

Rozpočet a
Vyúčtování*

25. 6. 2016

25. 6. 2016

dokončen

Rozvoj aplikace KISSoS
Zapojení obcí

•

Hodnocení služeb – specifika služeb
o Formulář hodnocení služeb
o Generování výsledků hodnocení služeb dle území

•

Rozvojové záměry poskytovatelů
o Náhled na podaný rozvojový záměr poskytovatele + zpracování
stanoviska k podanému rozvojovému záměru

•

Náhled na rozpočty služeb
o Náhled na průběžný rozpočet u služeb, u nichž je uveden předpoklad
prostředků z rozpočtu konkrétní obce

•

Přístup do aplikace pro zástupce SO ORP je plánován na prosinec
2016

Modul Rozpočet a Vyúčtování
• 2. termín roku 2016 již vyplňován v aplikaci KISSoS do 31. 7. 2016

• 3. termín vyplňování rozpočtu: 10. 10. 2016 – 10. 11. 2016
(emailová notifikace)
Změny oproti 2. termínu:
o Mezi zdroje přibude sloupec Zlínský kraj – IP – Podpora a rozvoj
o Budou zobrazena všechna ORP
o Ve výnosech přibude řádek Obce mimo Zlínský kraj

Ve 3. termínu budou poskytovatelé SSL vyplňovat také Sady:
o Členění pracovníků dle pracovního zařazení – vybraná data
o Vybraná specifická data (dle druhů sociálních služeb)

Modul Rozpočet a Vyúčtování

Modul Rozpočet a Vyúčtování

Modul Rozvojové záměry
• Modul je určen pro sběr a vyhodnocení rozvojových záměrů
poskytovatelů sociálních služeb.

• Od 1. 12. 2016 bude modul zpřístupněn pro poskytovatele
sociálních služeb, RZ bude možno podávat do 11. 12. 2016.

• Dále budou doplněna stanoviska SO ORP a jednotlivých dotčených
obcí, vyhodnocení záměru KÚZK a navazující doporučení platformy
Tým pro dohodu, tj. zařazení či nezařazení daného záměru do Sítě
SSL a uvedení podporované kapacity.

• Konečné stanovisko bude doplněno po schválení Střednědobého
resp. Akčního plánu v Zastupitelstvu Zlínského kraje.

• Následně poskytovatel SSL obdrží email se zpětnou vazbou.

Modul Rozvojové záměry
• Formulář RZ: Menu – Moje služby – Moje rozvojové záměry

• Ve formuláři budou automaticky předvyplněny identifikační údaje
o poskytovateli

• Nově budou mít RZ přiděleny unikátní číslo, v případě
propojených záměrů poskytovatel vždy uvede číslo druhého
záměru

• Modul je v současné době programován, na konci října 2016
proběhne pilotní ověření funkčnosti modulu

• Školení pro poskytovatele a zástupce ORP proběhne
25. listopadu 2016

Změna benchmarkingu
Sociálně terapeutické dílny

• Ve výkazu v sadě Specifická data přibudou od 1. 1. 2017 údaje o
délce intervencí:
o Celkový čas poskytnutých individuálních intervencí
o Celkový čas poskytnutých skupinových intervencí
o Celkový čas poskytnutých intervencí v rámci interdisciplinární spolupráce

• Popis ukazatelů v metodice pro 3. benchmarkingovou skupinu
• Sady v modulu Rozpočet a Vyúčtování: ukazatele jsou již ve
specifické sadě naprogramovány, vyplňovat se budou od 1. termínu
rozpočtu v roce 2017

Děkuji za pozornost
Mgr. Kateřina Knedlová
tel. 577 043 339
katerina.knedlova@kr-zlinsky.cz

Shrnutí procesu tvorby Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2018

Výzva k
předkládání
nabídek na
poskytování SSL;
Žádost kraje o
dotaci na MPSV

Akční plán
2018

Situační analýza a
analýza potřeb
(9-10/2016)

(7/2017)
Sběr a hodnocení
rozvojových záměrů
poskytovatelů

Schválení AP 2018
orgány ZK
(6/2017)

(12/2016 -2/2017)

Proces tvorby AP 2018
Veřejné
připomínkování
návrhu AP 2018

Vyplnění výkazů
poskytovateli a
hodnocení SSL

(4/2017)

(1-2/2017)

Formulace věcných
a systémových
opatření, definice
Sítě na rok 2018,
(4/2017)

Hodnocení SSL –
specifika
Analýza nákladů a
výnosů +
aktualizace
finančního výhledu
(2/2017)

(3/2017)

Východiska pro tvorbu Sítě pro rok 2018
• Sociální služby a kapacity služeb (lůžka/přepočtené úvazky
pracovníků v přímé péči) zařazené do Akčního plánu na rok 2017

• Hodnocení sociálních služeb dle parametrů Sítě
• Identifikované potřeby jednotlivých území SO ORP
• Rozvojové záměry podané poskytovateli sociálních služeb na
rok 2018, které budou v souladu s nastavenými prioritami SPRSS
2016 – 2018

Hodnocení sociálních služeb

Zapojení obcí

• Pracovní skupiny SO ORP
• Stanovisko ORP k rozvojovým záměrům poskytovatelů
sociálních služeb

• Stanovisko ORP ke specifikům sociálních služeb v rámci
procesu hodnocení sociálních služeb

• Tým pro dohodu
• Veřejné připomínkové řízení

Pracovní skupiny SO ORP
Složení členů pracovní skupiny

• 3 – 4 zástupci SO ORP (např. starosta, vedoucí sociálního
odboru, sociální pracovník)

• 4 zástupci poskytovatelů sociálních služeb v členění dle cílových
skupin (rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři,
osoby ohrožené sociálním vyloučením)

• 3 – 4 zástupci KÚZK (pracovníci Odboru sociálních věcí)
13 samostatných pracovních skupin SO ORP

• Plánovány 2 jednání:
1. jednání: 22. 9. – 2. 11. 2016

2. jednání: 28. 2. – 9. 3. 2017

Role pracovní skupiny SO ORP
• Zmapování, resp. revize, a priorizace potřeb jednotlivých
cílových skupin, které nejsou na daném území SO ORP
dostatečně uspokojovány

• Poskytnutí informací v oblastech úzce souvisejících s plánováním
rozvoje sociálních služeb

• Participace na vyhodnocení potřebnosti rozvojových záměrů
poskytovatelů sociálních služeb pro následující rok v rámci ORP

• Priorizace rozvojových záměrů poskytovatelů sociálních služeb

Časový harmonogram pracovních skupin SO ORP

Tým pro dohodu
Složení členů Týmu pro dohodu

• 13 nominovaných politických zástupců obcí s rozšířenou
působností a jejich stálých náhradníků

• Člen Rady Zlínského kraje za sociální oblast
• Vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského
kraje

• Garant plánu

Tým pro dohodu
• Bere na vědomí proces tvorby Akčního plánu
• Projednává závěry z analytické a strategické části tvorby
Akčního plánu (výstupy z pracovních skupin, vydefinované
priority a opatření)

• Projednává nastavení struktury sítě sociálních služeb na území
Zlínského kraje

• Projednává vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového
řízení

• Orgánům kraje doporučuje ke schválení konečnou podobu
dokumentu Akčního plánu

Proces podávání rozvojových záměrů

Hlediska hodnocení rozvojových záměrů
Zásadní kritéria pro další hodnocení:
• Soulad s koncepčními dokumenty a strategiemi ZK
• Soulad s prioritami Střednědobého plánu pro období 2016 – 2018
• Formální náležitosti (předepsaný formulář, řádný termín podání a
podpis statutárního zástupce)
Oblasti hodnocení:
• Dostupnost
• Potřebnost
• Předpoklad kvality
• Reálnost (stav připravenosti) záměru
• Parametry sítě sociálních služeb ZK
• Podpora obce

Plánované činnosti poskytovatelů SSL

Děkuji za pozornost
Mgr. Lenka Žáčková
tel. 577 043 332
lenka.zackova@kr-zlinsky.cz

Individuální projekty Zlínského kraje

OP Zaměstnanost (www.esfcr.cz)
Na sociální oblast je zaměřena především
PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou (26,66% alokace, tedy 572 mil. EUR)
Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na
podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce
kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
Harmonogram výzev:
https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz

OP Zaměstnanost (www.esfcr.cz)
Výzva 03_16_049 „Integrované plány rozvoje území IPRÚ
průběžná výzva“
Oprávněný žadatel: mj. poskytovatelé soc. služeb podle zákona č. 108/2006;
obce, NNO
Výzva je určena pro dané aglomerace a za ZK se jedná pouze o Zlín
Typ výzvy: průběžná
Příklad podporovaných aktivit:
• Aktivity musí být v souladu s IPRU
• Podpora soc. začleňování osob skupin osob sociálně vyloučených či soc.
vyloučením ohrožených prostřednictvím soc. služeb
• Podpora komunitní práce a komunitních center
• Programy prevence soc. patologických jevů a pro osoby opouštějící
zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
(žadatel musí mít svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím výborem
IPRU. MMZ Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020)
(nebude podporováno – jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, poskytování
volnočasových aktivit)

OP Zaměstnanost (www.esfcr.cz)
Možnosti dalších výzev (nyní nejsou vyhlášeny)

Výzva 03_15_022 „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního
začleňování“
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování
Oprávněný žadatel: mj. poskytovatelé soc. služeb podle zákona č. 108/2006;
obce, NNO
Typ výzvy: kolová
Příklad podporovaných aktivit:
• Podpora komunitní práce, podpora spec. nástrojů k prevenci a řešení
problémů, zejm. komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí
• Aktivizační, asistenční a motivační programy
• Podpora dobrovolnických aktivit, včetně vzdělávání a poradenství
• Programy prevence soc. patologických jevů a pro osoby opouštějící
zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
(nebude podporováno – jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, poskytování
volnočasových aktivit a soc. služeb)

OP Zaměstnanost (www.esfcr.cz)
Možnosti dalších výzev (nyní nejsou vyhlášeny)

Výzva 03_15_023 „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje
sociální práce“; Inv. priorita: 2.2 Zlepš. přístupu k službám
Oprávněný žadatel: mj. poskytovatelé soc. služeb podle zákona č. 108/2006;
obce, NNO
Typ výzvy: kolová
Příklad podporovaných aktivit:
1. Rozvíjení a zkvalitňování soc. služeb, soc. práce a sociálně-právní ochrany
dětí
• Rozvoj soc. služeb podporujících soc. začleňování a podpora využívání
sdílené péče
• Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a
mezirezortní spolupráce při řešení situace osob
• Standardizace činností v soc. službách, soc. práci a v sociálně-právní
ochraně dětí
Upozornění: V rámci aktivit pod bodem 1 nelze podpořit projekty zaměřené výhradně na
vzdělávání cílových skupin a musí být vytvořen produkt, který musí být přenositelný a
zveřejněn na webových stránkách (www.esfcr.cz).

OP Zaměstnanost (www.esfcr.cz)
Možnosti dalších výzev (nyní nejsou vyhlášeny)

Výzva 03_15_023 „Podpora procesů ve službách a podpora
rozvoje sociální práce“
Příklad podporovaných aktivit:
2. Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností soc. práce ve veřejné správě
• Rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování soc.
služeb
• Síťování soc. pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty
směřující k výměně zkušeností v dobré praxi…

EHP fondy 2009 – 2014
Fond pro bilaterální spolupráci na programové
úrovni – opatření „B“
2. aktualizace výzvy pro bilaterální fond na programové úrovni – opatření
„B“ pro programy CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14,
CZ15
http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/2-aktualizace-vyzvy-pro-bilateralnifond-2270
Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 3 507 609 Kč
Minimální a maximální výše grantu: 53 427 – 534 274 Kč
I. Zaměření Fondu
Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi subjekty
kompetentními v programové oblasti Ohrožené děti a mládež a subjekty z
donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi. Spolupráce by měla
spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a
osvědčených postupů a přispívat k naplňování cílů programu Ohrožené děti a
mládež.

EHP fondy 2009 – 2014
Fond pro bilaterální spolupráci na programové
úrovni – opatření „B“
2. aktualizace výzvy pro bilaterální fond na programové úrovni – opatření
„B“ pro programy CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14,
CZ15
Žádosti o grant lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání
alokovaných prostředků nebo nejdéle do 31. 12. 2016.
Žádost má být zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu a podána
prostřednictvím IS CEDR (žadatel si musí pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát).
Za zahraničního partnera stačí příslib, např. Letter of Intent
Konečným termínem způsobilosti výdajů je 1 měsíc po ukončení veškerých
aktivit schválené iniciativy financované z Fondu, nejpozději však 30. 4. 2017.

Další možnosti financování
Jedná se například o:
Integrovaný regionální operační program
• Výzva č. 34 Sociální bydlení
• Prioritní osa: PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
• Oprávnění žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve,
církevní organizace
• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 6. 2016
• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 27. 12. 2016
• ERDF
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34Socialni-bydleni

Výzva č. 34 Sociální bydlení
Podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního
vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP
uvedené ve specifických pravidlech výzvy. Sociální byt se základním vybavením
je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají
přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
5. 9. 2016 ŘO IROP oznamuje, že dne 5. 9. 2016 byla aktualizována Specifická
pravidla výzvy č. 34 „Sociální bydlení“ a specifická pravidla výzvy č. 35 „Sociální
bydlení v sociálně vyloučených lokalitách“.
Aktualizace upravuje názvosloví celkové plochy bytu pro výpočet celkových
způsobilých výdajů na m². Dále bylo do způsobilých výdajů přidáno pořízení
okolní zeleně bytového domu a došlo k úpravě způsobilých příjemců dle definice
ETHOS. Více viz popis úprav v textu specifických pravidel výzvy.

Kontaktním místem pro administraci programu IROP je Centrum pro regionální
rozvoj České republiky a pro Zlínský kraj:
Ing. Lenka Kolářová; Tel.: 603 565 011; e-mail: lenka.kolarova@crr.cz

Další možnosti financování
Jedná se například o:
Integrovaný regionální operační program
• Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL
• Prioritní osa: PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů
• Oprávnění žadatelé: obce, nestátní neziskové organizace, církve,
církevní organizace
• Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 6. 2016
• Ukončení příjmu žádostí o podporu: 27. 12. 2016
• ERDF
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35Socialni-bydleni-pro-SVL

Výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL
Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve
specifických pravidlech výzvy.
5. 9. 2016 ŘO IROP oznamuje, že dne 5. 9. 2016 byla aktualizována Specifická
pravidla výzvy č. 34 „Sociální bydlení“ a specifická pravidla výzvy č. 35 „Sociální
bydlení v sociálně vyloučených lokalitách“.
Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce k 34. a 35. výzvě. Aktualizace upravuje názvosloví celkové plochy bytu
pro výpočet celkových způsobilých výdajů na m². Dále bylo do způsobilých
výdajů přidáno pořízení okolní zeleně bytového domu a došlo k úpravě
způsobilých příjemců dle definice ETHOS. Více viz popis úprav v textu
specifických pravidel výzvy.

Kontaktním místem pro administraci programu IROP je Centrum pro regionální
rozvoj České republiky a pro Zlínský kraj:
Ing. Lenka Kolářová; Tel.: 603 565 011; e-mail: lenka.kolarova@crr.cz

Jedná se například o:
Integrovaný regionální operační program
Výzva č. 49 Deinstitucionalizace soc. služeb za účelem soc. začleňování

• Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
•
•
•
•

obyvatele regionů
Oprávnění žadatelé: např. obce, kraje, nestátní neziskové organizace,
církve, církevní organizace.
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 9. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2017
ERDF; služby nemohou být výhradně pro seniory

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih

Jedná se například o:
Integrovaný regionální operační program
Výzva č. 49 Deinstitucionalizace soc. služeb za účelem soc.
začleňování
15. 9. 2016 ŘO IROP oznamuje, že dne 15. 9. 2016 byla aktualizována
Specifická pravidla výzvy č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za
účelem sociálního začleňování II.“
Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel z důvodu
změny v příloze č. 4 Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a
kritéria transformace a deinstitucionalizace a nově byla doplněna
povinnost dodávat přílohu žádosti č. 15 Čestné prohlášení o skutečném
majiteli
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-49Deinstitucionalizace-socialnich-sluzeb-za-ucelem-socialnih

Děkuji za pozornost
Ing. Lenka Lokajová Hnilová
tel. 577 043 337
lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz

