RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE
VYHLAŠUJE PRO ROK 2020 DOTAČNÍ TITUL

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské
služby na území Plzeňského kraje v roce 2020
I. Cíl :
Podpora obcí, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů) na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje
II. Předmět podpory :
Dotace obcím, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů) na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje,
jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů hrazených obcemi dle těchto smluv
v roce 2020 registrovanému poskytovateli sociálních služeb – pečovatelské služby.
III. Způsob realizace :
1. Žádat lze o: neinvestiční finanční dotaci
2. Žadatelem může být:


Obec,

která má uzavřenu smlouvu, na základě které je poskytována pečovatelská
služba na území Plzeňského kraje, s registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o
registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského
kraje.
3. Žadatel předkládá žádost prostřednictvím elektronické aplikace eDotace
přístupné na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz, v termínu:
do 20. 5. 2020.
Přílohou elektronické žádosti o dotaci budou vždy:
a) Formulář žádosti (soubor k dispozici v rámci elektronické aplikace)

b) Kopie smlouvy mezi žadatelem a registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb-pečovatelské služby, na základě které je v roce 2020
pečovatelská služba poskytována, včetně případného dodatku, ze
kterého je patrná výše úhrady ze strany obce v roce 2020
c) Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu
d) Příloha – IDENTIFIKACE
elektronické aplikace)

OSOB

(soubor

k dispozici

v rámci

4. Odborem sociálních věcí KÚPK bude provedena kontrola úplnosti žádostí a
splnění podmínek dotačního titulu. Po případném doplnění žádostí bude
vypočten návrh výše dotace na základě skutečné výše úhrady placené
konkrétní obcí registrovanému poskytovateli v letech 2018 a 2019 a výše
úhrady předpokládané na základě uzavřené smlouvy pro rok 2020. Na
konečné výši návrhu dotace se úhrada zaplacená v roce 2019 bude podílet 50
% podílem, úhrada zaplacená v roce 2018 35 % podílem a předpokládaná
výše úhrady pro rok 2020 15 % podílem. Takto vypočtený návrh výše dotace
bude předložen odborné komisi pro rozdělení finanční prostředků v rámci
tohoto dotačního titulu ustanovené Radou Plzeňského kraje k projednání.
5. Na základě předložených žádostí, návrhů výše dotací vypočtených dle bodu 4
a jednání odborné komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci tohoto
dotačního titulu bude v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvu Plzeňského kraje
předložen k rozhodnutí návrh na poskytnutí finanční dotace (a to nejpozději
7. 9. 2020). Na poskytnutí této dotace není právní nárok.
6. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Plzeňského kraje uzavře Plzeňský kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí finanční dotace dle obecně
platných předpisů.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Plzeňského kraje na tento dotační titul činí 2.000.000 Kč.
8. Dotace může být použita ke krytí nákladů předfinancovaných příjemcem
v období od 1. 1. 2020.
9. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých je podpora poskytována, zejména
výši, účel, použití, lhůty a způsob čerpání prostředků poskytnutých Plzeňským
krajem. Dále obsahuje lhůty a podmínky vrácení podpory v případě neplnění
smluvních podmínek včetně sankcí apod.
10. Podpora poskytnutá žadateli bude žadatelem vyúčtována Plzeňskému kraji
předepsaným způsobem na základě kopií účetních (daňových) dokladů od
vynaložených nákladů, na něž byla podpora poskytnuta, v termínu dle
smlouvy.
11. Kontaktní místo pro poskytování informací a konzultací při přípravě a
předkládání žádostí o podporu:

Ing. Lenka Čechová
Ing. Dagmar Steinbachová
oddělení sociálních služeb
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor sociálních věcí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 169
tel.: 377 195 606
e-mail: dagmar.steinbachova@plzensky-kraj.cz
e-mail: lenka.cechova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz

