Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2017 a 2018

Setkání poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji
Zlín, 24. 10. 2017

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2017
1. KOLO (Výzva)
• Finanční podpora k rozdělení ve výši 629 230 000 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 31.10.2016 do 14.11.2016 včetně prostřednictvím webové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

• Finanční podpora určena k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s Akčním plánem pro rok 2017.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od
1.1.2017 do 31.12.2017 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2018.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo Zastupitelstvo ZK dne
30.1.2017.

2. KOLO (Výzva č. 2)
• Finanční podpora k rozdělení ve výši 9 339 694 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 23.7.2017 do 30.7.2017 včetně prostřednictvím webové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

• Finanční podpora určena pro sociální služby registrované ode dne 1.1.2017 nebo stávající
registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu v souladu s Akčním plánem pro rok 2017.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od
účinnosti Pověření do 31.12.2017 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2018.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2017
DOFINANCOVÁNÍ I. (Výzva č. 3)
• Finanční podpora k rozdělení ve výši 90 644 694 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 12.8.2017 do 20.8.2017 včetně prostřednictvím webové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

• Finanční podpora určena na navýšení osobních nákladů od 1.7.2017 v souvislosti se
schváleným návrhem vlády týkající se navýšení osobních nákladů.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných osobních nákladů, které prokazatelně
vznikly od 1.7.2017 do 31.12.2017 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2018.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo Zastupitelstvo ZK dne
11.9.2017.

DOFINANCOVÁNÍ II.
• Finanční podpora k rozdělení ve výši 58 230 997 Kč.
• Žádosti o finanční podporu poskytovatelé nepodávali.
• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných osobních nákladů, které prokazatelně
vznikly od 1.1.2017 do 31.12.2017 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2018.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude schvalovat Zastupitelstvo ZK dne
6.11.2017.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění priorit SSL
na území ZK pro rok 2017
• Maximální finanční rámec podpory 21 423 000 Kč byl dán rozpočtem
Zlínského kraje na rok 2017.

• Podávání Žádostí v termínu od 29.4.2017 do 10.5.2017 včetně, a to v
listinné podobě na formuláři „Žádost“, prostřednictvím pošty nebo datové
schránky nebo osobně.

• Kritéria pro stanovení finanční podpory splňovalo 54 poskytovatelů a
122 sociálních služeb. Žádost si ale podalo jen 39 poskytovatelů na
101 sociálních služeb.

• Žádost si podalo také 14 poskytovatelů na 14 sociálních služeb, která
nesplňovala kritéria pro stanovení finanční podpory.

• Celková výše poskytnuté finanční podpory činila 16 094 000 Kč.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovala
Rada ZK dne 5.6.2017 (do 200 000 Kč včetně a POK), Zastupitelstvo ZK
dne 19.6.2017 (nad 200 000 Kč a obce).

Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2017
FINANČNÍ PODPORA
Finanční podpora
ze státního rozpočtu
(MPSV)

Požadavek Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu
(MPSV)
Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji
na základě Rozhodnutí MPSV (01/2017)

VÝŠE
FINANČNÍ PODPORY
819 660 000 Kč
629 230 000 Kč

Navýšení dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji
na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí MPSV (06/2017)

81 305 000 Kč

Navýšení dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji
na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí MPSV (10/2017)

58 178 677 Kč

768 713 677 Kč
93,78% z požadavku ZK 2017

Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji CELKEM
= Finanční podpora poskytovatelům SSL

cca o 51 mil. Kč méně oproti
požadavku ZK 2017
cca o 139,6 mil. Kč více oproti
dotaci roku 2016
cca o 22% více oproti dotaci
roku 2016

Finanční podpora
z rozpočtu Zlínského kraje

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
CELKEM

FINANČNÍ PODPORA 2017 CELKEM

16 094 000 Kč

784 807 677 Kč

Vyúčtování finanční podpory
poskytnuté z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 2017
• Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování:

 Do 5.2.2018 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017.

 Do 20.2.2018 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 (současně
vyplnit také Skutečnost sociální služby 2017).

• Vyúčtování finanční podpory předkládá poskytovatel sociální služby
prostřednictvím aplikace KISSoS, kde v menu Rozpočet a vyúčtování,
podnabídce Termín 4 je nutno vyplnit část Sady (tj. výkonové ukazatele) a část
Náklady a Výnosy (tj. ekonomické ukazatele).

• Vyúčtování finanční podpory musí být v aplikaci KISSoS podepsáno
elektronickým podpisem (osobním kvalifikovaným certifikátem).

Dotační řízení MPSV pro kraje
na rok 2018

• Zlínský kraj v červenci 2017 prostřednictvím aplikace OKslužbyposkytovatel požádal MPSV o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2018, a
to v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2018, tzn. o dotaci ve výši 1 081 248 000 Kč.

• MPSV v červenci 2017 na svých webových stránkách vyhlásilo pro kraje
a Hlavní město Prahu dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na rok 2018.

• Zlínský kraj v září 2017 vyhlásil (na základě vyhlášeného dotačního
řízení MPSV pro kraje) výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na
území Zlínského kraje.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2018
Dokumenty vztahující se k finanční podpoře pro rok 2018

• Podmínky pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti
sociálních služeb ve Zlínském kraji

 Schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19.6.2017

• Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2018

 Schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 15.9.2017

• Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční
podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018

 Schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 15.9.2017

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2018
Žádost o finanční podporu pro rok 2018
•

Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění
dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2018 byla dne 19.9.2017 zveřejněna na úřední desce a
webových stránkách Zlínského kraje.

•

Žádost pro rok 2018 poskytovatel zpracovává a podává pouze prostřednictvím webové aplikace
OKslužby–poskytovatel, která je zpřístupněna pro zpracování Žádosti od 2.10.2017.

•

Žádosti je možno podat, tzn. odeslat prostřednictvím aplikace OKslužby–poskytovatel, v termínu
od 20.10.2017 do 12.11.2017 včetně.

•

Žádosti podané před 20.10.2017 nebudou akceptovány !!!

•

Žádost není možno podat bez elektronického podpisu osobním kvalifikovaným certifikátem, který je
pro podání Žádosti povinný.

•

Při podávání Žádostí zohlednit navýšení platových tarifů od 1.11.2017 dle nařízení vlády.

•

Nová příloha k Žádosti – „Vnitřní směrnice (předpis) stanovující podmínky uplatňování
správní režie (nepřímé administrativní náklady)“ – dokládá ji poskytovatel pouze v případě, že
sociální služba vykazuje správní režii, kterou se podílí na nákladech vyššího organizačního celku
(např. ředitelství).

•

Ostatní přílohy, které jsou nedílnou součástí Žádosti, zůstávají oproti loňskému roku beze změny.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2018
Žádost o finanční podporu pro rok 2018

• 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

• Osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)
 odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/Kvalifikovany_certifikat_v1.pdf

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

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

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2018
Program pro poskytování finanční podpory pro rok 2018
– zásadní změny oproti roku 2017

•

Článek VI. Způsob stanovení finanční podpory (odstavec 1 – 7)

 Přepočítány obvyklé výnosy sociální služby na jednotku a rok (na základě analýzy):
o

Výnosy od uživatelů služeb (služby sociální péče – ambulantní, pobytové, terénní;
služby sociální prevence – pobytové)

o
o

Výnosy od zdravotních pojišťoven (pobytové služby sociální péče – pobytové)
Ostatní výnosy (služby sociální péče – ambulantní, pobytové, terénní; služby sociální
prevence – ambulantní, pobytové, terénní; služby sociálního poradenství)

 Změna procentuální výše obložnosti:
o Odlehčovací služby – pobytové
o Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

•

Článek XIX. Vyúčtování finanční podpory (odstavec 16)

 Do 31.7.2019 předložit Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje kopii daňového
přiznání včetně kopií účetních výkazů za rok 2018, v listinné podobě nebo datovou schránkou
(dokument musí být podepsán osobním kvalifikovaným certifikátem) nebo e-mailem (dokument
musí být podepsán osobním kvalifikovaným certifikátem)

Plánovaný harmonogram finanční podpory
z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2018
19.6.2017

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

10.7.2017

Žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2018 (schváleno Radou ZK)

25.7.2017

Odeslání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2018 na MPSV

15.9.2017

Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2018 (schváleno RZK)

15.9.2017

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 (schváleno RZK)

19.9. – 19.10.2017

Výzva a Program 2018 – zveřejnění na úřední desce Zlínského kraje

20.10. – 12.11.2017

Podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu pro rok 2018

listopad – prosinec 2017

Pověření poskytovatelů SSL k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

leden 2018

ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018
kraji

leden – únor 2018

Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území
Zlínského kraje pro rok 2018 (schvaluje Zastupitelstvo ZK)

únor – březen 2018

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy, příp. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz

do 15.3.2018

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

do 30.6.2018

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

Děkuji za pozornost
Ing. Renata Krahulíková
Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje
tel. 577 043 307
renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

