Dotační program
„Podpora sociálních služeb pro rok 2021 “
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Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. . /…/2020 ze dne 3. 12. 2020 vyhlašuje město
Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 2021.

Účel dotace

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu
stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky
jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (viz §35 odst. 4 zákona o sociálních
službách). Na poskytnutí dotace není právní nárok.
V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity na úhradu provozních nákladů
organizace a úhradu mzdových nákladů pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Zdůvodnění výzvy

Podpora sociálních služeb ve městě Litoměřice vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných
sociálních služeb. Sociální služby saturují potřeby občanů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci
z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé sociální situace.

Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2021 je 5 000 000Kč.

Okruh oprávněných žadatelů

O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR,
které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.
Žadatel může žádat o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje a místem poskytování služby je území města Litoměřice. Žadatel doloží
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021.
Žadateli o dotaci nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.
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Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Litoměřice
nebo jeho příspěvkovým organizacím.
Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě, a to od 01.01.2021 do
31.12.2021.

Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci

Žadatel je povinen zpracovat žádost na předepsaném formuláři v českém jazyce. Formulář obsahuje
zejména povinné údaje podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Řádně vyplněná a statutárním zástupcem žadatele podepsaná Žádost se v papírové podobě
odevzdává na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to
včetně všech příloh.
V případě, že žadatel podává žádosti o dotaci na více služeb, vloží všechny své písemné žádosti
do jedné obálky a přiloží povinné přílohy. V průvodním dopise uvede seznam všech přiložených
žádostí. Obálka musí být označena „Neotevírat - Podpora sociálních služeb 2021“ a v levém horním
rohu musí být uveden žadatel o dotaci a počet žádostí.
Povinné přílohy žádosti:
- Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby.
-

Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!!

-

Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021 (ověřená kopie, včetně
příloh).

-

Doklad o právní subjektivitě žadatele (prostá kopie).

-

Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (prostá kopie).

-

Potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného
účtu u peněžního ústavu (prostá kopie).

-

Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie).

-

Ceník služeb (v případě, že je služba poskytována za úplatu).

-

Smlouva o nájmu prostor, ve kterých je služba poskytována, případně jiný dokument o vlastnictví nebo užívání prostor (prostá kopie).
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Lhůta pro podání žádosti

Zpracované žádosti o poskytnutí dotace se podávají v termínu od 20.01.2021 do 31.01.2021. Žádosti
doručené po uzavření výzvy budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není
rozhodující datum razítka na obálce, ale datum a čas doručení žádosti vyhlašovateli výzvy).

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Dotace jsou schvalovány Radou nebo Zastupitelstvem města Litoměřice podle výše dotace.
Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice nejpozději do:
31.5.2020 – první kolo dotačního řízení
S úspěšným žadatelem uzavře vyhlašovatel výzvy Smlouvu o poskytnutí dotace.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři, vytištěna a podepsána žadatelem
nebo jeho statutárním zástupcem, musí být úplná se všemi požadovanými náležitostmi (včetně
příloh) a splňovat podmínky dotačního programu:
-

Žádost je odevzdána ve stanoveném termínu podávání žádostí.

-

Žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů.

Poskytnutím dotace přistoupí město Litoměřice k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.
Finanční prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů na základní činnosti konkrétní sociální služby,
nesmí v součtu překročit výši vyrovnávací platby stanovené v pověření. Příjemci dotace zodpovídají
za nepřekročení výše vyrovnávací platby.
Město Litoměřice jakožto poskytovatel účelové dotace si vyhrazuje právo monitorovat organizace,
které žádají o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Litoměřice či
organizace, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města
Litoměřice.
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Kritéria pro hodnocení žádostí:

Hodnotící proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím Rady nebo
Zastupitelstva města Litoměřice o schválení výše dotace vybraným žadatelům. Všechny žádosti, které
byly řádně doručeny se všemi náležitostmi a přílohami, budou dále hodnoceny:
1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti:
Kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a přijatelnosti povinných součástí žádosti provede pověřený
pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice. Město Litoměřice má právo vyzvat
žadatele k opravě či doplnění žádosti včetně příloh do 30 dní od data ukončení přijmu žádostí.
Nedoplnění nebo neopravení žádosti ve stanovené lhůtě je důvodem, aby nebyla žádost dále
hodnocena a byla vyřazena.
2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace:
Odborné hodnocení žádostí provedou pověření pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Litoměřice, kteří jsou zodpovědní za doporučení výše dotace.
Základní kritéria pro hodnocení:
-

Předložená žádost je bez formálních nedostatků.

-

Služba vychází z cílů a návrhových opatření Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) města
Litoměřice.

-

Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS.

-

Spolupráce poskytovatele služby s městem Litoměřice.

-

Vyhodnocení monitorování služby v průběhu předchozího roku.

-

Zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou občanů.

-

Hodnocení obsahu a potřebnosti projektu poskytování sociální služby.

-

Hodnocení rozpočtové stránky projektu poskytování sociální služby.

Maximální výše dotace je 20 % nákladů sociální služby, které žadatel předloží v Příloze č. 2 Provozní a mzdové náklady služby.

Kontrola nakládání s dotacemi
Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola vyúčtování přidělených dotací je prováděna
pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). Finanční kontrolu čerpání dotace
provádí útvar kontroly a interního auditu Města Litoměřice.
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Ověření kvality (monitoring) poskytování sociální služby provádí Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice.
Povinnosti příjemců dotace
Povinnosti příjemců dotace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále
v příslušných právních předpisech.
Závěrečná ustanovení
Žadatelé o dotaci zodpovídají za pravdivost údajů obsažených v žádostech i poskytnutých dokladech.
Při zjištění nesrovnalostí jsou žadatelé povinni tyto nesrovnalosti objasnit. Při zjištění zkreslených
nebo nepravdivých údajů a také pokud žadatel nedostatečně objasní nesrovnalosti, je jeho žádost
vyřazena z hodnocení. Rada města Litoměřice může v takovém případě dát Zastupitelstvu
doporučení, aby žadatele pro daný rok vyloučilo z dotačního programu a pokud mu již byl příspěvek
vyplacen, doporučí zastupitelstvu města požadovat jeho vrácení v plné výši.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
1. Vyhlašovatel má právo kdykoli zrušit dotační program a zastavit sběr žádostí.
2. Vyhlašovatel má právo kdykoli doplnit informace týkající se sběru žádostí.
3. Vyhlašovatel doporučuje žadatelům sledovat průběžně webové stránky města Litoměřice pro
případné doplnění nebo změnu informací.
Písemné dokumenty související s tímto vyhlášeným programem:
• Vzor žádosti o dotaci.
• Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby.
• Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!!
• Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. Formulář závěrečné zprávy
Časový rámec dotačního programu:
Dotační program nabývá účinnosti dnem vyhlášení programu 10.12.2020.
Příjem žádostí o dotaci od 20.1.2021 do 31.1.2021.
Zveřejnění výsledků dotačního řízení do 31.5.2021.
Finanční vypořádání poskytnuté dotace do 15.02.2022.
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