
Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022 
 

Dotace na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022 
Úvodní informace 

Poskytovatel dotace Mikroregion Frýdlantsko – dobrovolný svazek obcí 

Účel a důvod vyhlášení dotačního 
programu 

Dotační program podporuje neinvestiční výdaje na stabilizaci a 
udržitelnost sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko 
v souladu s platným komunitním plánem sociálních služeb pro ORP 
Frýdlant. 
 
Jedná se o dotaci na účel stanovený zákonem č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, v platném znění. Finanční podpora musí být 
poskytnuta v souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 
prosince 2011, č. 2012/21/EU (vyrovnávací platba).  
 

Datum zveřejnění dotačního 
programu  

14. 2. 2022 

Datum zahájení příjmu žádostí 16. 3. 2022 

Datum ukončení příjmu žádostí 30. 3. 2022 

Předpokládaný celkový objem 
peněžních prostředků vyčleněných v 
rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko 
na 
podporu stanoveného účelu 
 

a) Sociální služby (bez služeb protidrogové politiky) 
2.110.948,50 Kč 

b) Služby protidrogové politiky 150.000 Kč 

 

 

Výše dotace a způsobilost výdajů dotace 
Maximální výše poskytnuté dotace na 
jednu žádost 

Výše poskytnuté dotace nepřesáhne 700.000 Kč na jednu 
registrovanou službu. 

Maximální výše spoluúčasti Výsledná dotace nepřesáhne 20 % skutečných nákladů na službu 
pro dané území. 

Další omezení dotace Dotace je účelově určena na financování výdajů souvisejících 
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 
v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů 
sociálních služeb. Uznatelné náklady a neuznatelné výdaje/náklady 
jsou definovány aktuální Metodikou pro poskytovatele sociálních 
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého 
kraje. Dostupná na:  
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-
svazku-obci/  
Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 ods. 
4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). 

 

 

Ostatní podmínky programu 

Okruh žadatelů Žádost o dotaci je oprávněn podat poskytovatel sociálních služeb, 
který: 

- je zapsaný v Registru poskytovatelů sociálních služeb. 
- Služba je zařazena v Základní síti sociálních služeb 

Libereckého kraje. 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2022
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2022
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2022
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/
https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/


- Potřebnost služby je vyjádřena v platném Komunitním 
plánu sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko, jehož 
součástí je aktuální akční plán se stanovenou základní sítí 
pro území Mikroregionu Frýdlantsko – služba je uvedena 
v aktuální Základní síti sociálních služeb pro území 
Frýdlantska. 

- Poskytovatel služby je zapojen do komunitního pánování 
sociálních služeb na území Frýdlantska. 

- Služba je poskytována obyvatelům obcí Frýdlantska.  

Termín realizace aktivit/ Doba trvání 
dotačního programu 

 1. 1. 2022 -  31. 12. 2022 

Způsob, termín 
a místo podání žádosti 

Na každou registrovanou službu musí poskytovatel vyplnit 
samostatnou žádost. 
 
Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři Žádost o dotaci 
na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko 
v roce 2022: 
 

1) elektronicky prostřednictvím datové schránky 
s elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele, 
 

2) písemně poštou na adresu: Mikroregion Frýdlantsko, T. G. 
Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, nebo osobním doručením 
přímo na podatelnu MěÚ Frýdlant 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti O žádostech rozhodne valné shromáždění Mikroregionu 
Frýdlantsko do 30. 6. 2022  

Přílohy žádosti Povinné přílohy k žádosti 

 P1 kopie žádosti o dotace na rok 2022 z aplikace OK 
služby – POSKYTOVATEL 
 

Přílohy, které je nutné dodat v případě, že se údaje liší od žádosti 
na rok 2021: 

 P2 kopie dokladu o zřízení běžného účtu nebo potvrzení 
banky o zřízení běžného účtu (k bankovnímu spojení 
uvedenému v žádosti), 

 P3 doklad statutárního orgánu oprávněného jednat 
jménem žadatele (např. jmenovací dekret, zápis o zvolení 
členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.), (prostá 
kopie) 

 P4 kopie dokladu jednoznačně prokazujícího právní 
osobnost žadatele (např. platné stanovy s registrací MV 
ČR nebo krajského soudu, zřizovací listinu apod.) 

 P5 kopie Pověření k poskytování sociálních služeb (vč. 
dodatků se stanovením výše vyrovnávací platby) 

Kritéria pro hodnocení žádostí Žádosti o dotace budou hodnoceny podle těchto kritérií:  
 
formální hodnocení žádosti: 

 žádost je na předepsaném formuláři, v souladu s účelem 
dotace 

 žadatel patří do okruhu oprávněných žadatelů 

 žádost je podána v termínu 

 žádost obsahuje povinné přílohy 
 
 specifická kritéria hodnocení žádosti: 

 podle míry potřebnosti, která je deklarovaná v platném 
komunitním plánu území 



 dostupnost služby v území (časová, místní, finanční) 

 zkušenost s poskytovatelem v území  

 nákladovost služby 

Konzultace žádostí Lenka Stehnová, lenka.stehnova@masif.cz, Hana Němcová, 
hana.nemcova@mu-frydlant.cz 

Odkaz na webové stránky https://dsofrydlantsko.wordpress.com/ 
Podmínky pro poskytnutí dotace Žadatel musí splňovat následující podmínky: 

 má vyrovnány všechny závazky vůči Mikroregionu 
Frýdlantsko a jeho členským obcím, Libereckému kraji a 
jeho organizacím a státu, 

 na jeho majetek nebyl vyhlášen konkurz nebo proti němu 
nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebyl konkurz zrušen 
pro nedostatek majetku žadatele nebo není v likvidaci, 

 žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho 
činnosti nebo trestný čin proti majetku – tato podmínka 
se vztahuje na osoby vykonávající funkci statutárního 
orgánu nebo všechny členy statutárního orgánu. 

 Dané skutečnosti žadatel doloží svým čestným 
prohlášením, které je součástí formuláře žádosti. 

Publicita  
Příjemce dotace je povinen viditelně uvádět při veřejné 
prezentaci údaj o tom, že sociální služba je poskytována za 
finanční účasti Mikroregionu Frýdlantsko. 
 

Povinnosti příjemce podpory před 
podpisem smlouvy 

Před podpisem smlouvy jsou příjemci povinni zkontrolovat 
správnost údajů uvedených ve smlouvě, zejména čísla účtu, 
statutární orgán, číslo registrace služby atd. 

Podmínky vyúčtování Závěrečné vyúčtování musí být předloženo do 31. 1. 2023, pokud 
není ve smlouvě stanoveno jinak, na předepsaném formuláři, který 
tvoří přílohu tohoto dotačního programu. 
Podmínky vyúčtování jsou stanoveny v Zásadách poskytování 
dotací z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko a podrobně budou 
upraveny ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 
Dotace musí být použita v kalendářním roce, ve kterém byla 
poskytnuta. 

Zrušení dotačního řízení Poskytovatel si vyhrazuje právo dotační řízení zrušit do doby 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Závěrečná ustanovení Tento dotační program byl schválen valným shromážděním 
Mikroregionu Frýdlantsko dne 8. 2. 2022 usnesením č. 10/2022 
 
Na přidělení dotace není právní nárok. 

 

Přílohy: 
1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko z dotačního 

programu na podporu Sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022 
2. Formulář konečné vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko a 

závěrečná zpráva o realizaci projektu 
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