
 

 

 

Výzva 

k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních 

služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Královéhradecký kraj vyhlašuje Výzvu k podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“). 

 

 

1 Účel dotace 

 

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území 

Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb Kraje.  

 

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a 

forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních 

služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, Hlava I, Díl 2 až 4 ZSS.  

 

Podpořeny budou sociální služby poskytující sociální služby na území Královéhradeckého kraje. 

 

 

2 Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 

 

Královéhradecký kraj vyčlenil na podporu sociálních služeb v roce 2016 částku 24 000 000 Kč. 

 

 

3 Režim z hlediska veřejné podpory 

 

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu 

podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. 

 

 

4 Okruh způsobilých žadatelů 

 

Poskytovatelé sociální služby vedení v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) poskytující sociální 

služby na území Královéhradeckého kraje, kteří mají pověření k výkonu služby na území 

Královéhradeckého kraje nebo jiné pověření k výkonu sociální služby, které se vztahuje ke 

Královéhradeckému kraji. Královéhradecký kraj si může dožádat doložení podkladů k takto 

poskytované službě a k posouzení validity pověření. 



 

 

 

 

5 Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

Výše dotace se v každém konkrétním případě odvíjí zároveň od výše vyrovnávací platby vypočtené 

postupem stanoveným v Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě 

sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby („Zásady“) schválených zastupitelstvem kraje dne 

7.12.2015 - ZK/25/1731/2015.  

6 Lhůta pro podání žádosti 

Žádosti je možné podávat od 18. července 2016 do 1. srpna 2016 (po 1.8.2016 bude aplikace pro 
podání žádostí uzavřena).  

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace pro Řízení sítě sociálních služeb (KISSOS) a 

podepsána  elektronicky  osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační 

autority s akreditací Ministerstva vnitra.  

- Certifikát musí být v době podepisování platný.  

- Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč . 

- Certifikát musí být uložen v úložišti certifikátů uživatele (ve Windows) v Osobních certifikátech. 

 

7 Požadované náležitosti žádosti 

Žádost bude zpracována prostřednictvím aplikace Řízení sítě sociálních služeb. 

 

7.1 Poskytovatelé zařazení do sítě KHK 

- Vyplněná data k 30.6.2016  v modulu Evidence a realizace (Skutečnost k 30.6.2016, Roční 

výhled k 30.6.2016, Podíly zadavatelů)  aplikace  Řízení sítě KISSOS (termín pro vyplnění dat je 

do 20.7.2016) 

- Vyplněná  a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS 

7.2 Ostatní způsobilí žadatelé 

- Vyplněná data v modulu Vyrovnávací platba – sloupec Poskytovatel (údaje vztahující se pouze 

k území Královéhradeckého kraje) 

- Vyplněná data k 30.6.2016  v modulu Evidence a realizace (za celou registrovanou službu 

Skutečnost k 30.6.2016, Roční výhled k 30.6.2016, Podíly zadavatelů)  aplikace  Řízení sítě 

KISSOS (termín pro vyplnění dat je do 20.7.2016) 

- Vyplněná  a podepsaná žádost o dotaci prostřednictvím aplikace KISSOS 

- Kopie pověření k výkonu sociální služby (pokud nebude zaslána společně s údaji pro zavedení 

do systému KISSOS viz. bod. 7.3) stačí poslat elektronicky na email iguman@kr-

kralovehradecky.cz  
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7.3 Zavedení do systému KISSOS 

 

Způsobilí žadatelé, kteří nejsou zařazeni do sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje a nejsou 
zařazeni v aplikaci řízení sítě KISSOS, zašlou do 15.7.2016 kontaktní údaje k zařazení do databáze 
aplikace KISSOS, Kopii Pověření k výkonu služby (z pověření musí být patrno, že se vztahuje i na území 
Královéhradeckého kraje) a následně budou zavedeni do aplikace aby mohli podat v termínu žádost o 
dotaci prostřednictvím aplikace (formulář pro vyplnění kontaktních údajů a emailová adresa jsou 
zveřejněny na webových stránkách kraje:  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1856 

Podmínky pro přidělení, výplatu dotace, kontrolu jejího čerpání a její závěrečné vyúčtování stanoví 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb 
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Smlouva 
o poskytnutí dotace. 

Žadatel bere na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Konečné rozhodnutí o 
přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 

 

Adresa pro písemný styk  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Odbor sociálních věcí  

Pivovarské náměstí 1245  

50003 Hradec Králové  

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1856

