Pravidla pro vstup do Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském
kraji od roku 2017
Pravidla pro tvorbu Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2017 (dále jen
Pravidla) upravují postup a podmínky Jihomoravského kraje pro tvorbu dočasné sítě sociálních
služeb, vznikající na základě realizace neinvestičních projektů, případně sociálních služeb
navyšující z nich své kapacity.
Dočasnou síť JMK tvoří od roku 2017 nové sociální služby nebo rozšířené kapacity stávajících
sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v Základní síti JMK, které jsou na základě
realizace neinvestičních projektů plně hrazené z finančních prostředků Evropské unie. Jedná se
např. o programy podpory z Evropského sociálního fondu, v rámci Koordinovaného přístupu k
sociálně vyloučeným lokalitám za místní podpory Agentury pro sociální začleňování, v rámci
strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních Skupin apod., kde není
podmínkou dlouhodobá udržitelnost projektových aktivit.
Zařazení do Dočasné sítě JMK se uskuteční na základě podání žádosti o vstup do dočasné sítě na
již vyhlášenou výzvu, v podobě a termínech stanovenými těmito Pravidly. V případě, že služba
se svou projektovou žádostí v rámci příslušné výzvy neuspěje a nebude jí vydáno rozhodnutí o
finanční podpoře projektu ze strany vyhlašovatele výzvy, dojde k jejímu vyřazení z Dočasné sítě
JMK.
Bezodkladně po obdržení zprávy o schválení žádosti o dotaci a termínu vydání rozhodnutí o
finanční podpoře projektu ze strany vyhlašovatele výzvy, předá poskytovatel (žadatel) tuto
informaci příslušným zástupcům Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje, za účelem
vydání Pověření závazku veřejné služby v oblasti poskytování sociálních služeb na území kraje
(dále jen „Pověření“). Toto Pověření bude nové službě/rozšířené kapacitě služby vydáno pouze
na dočasnou dobu trvání projektu, kdy bude garantovaná dostupnost finančních prostředků,
poskytnutých ze strany vyhlašovatele výzvy.
Jihomoravský kraj nebude služby/dílčí kapacity služeb zařazené do Dočasné sítě finančně
podporovat, taktéž není garantem udržitelnosti těchto projektových aktivit.
Ukončením financování projektu z daného zdroje dojde k vyřazení služby/kapacit z Dočasné sítě
JMK. Případné zapojení těchto nových služeb/rozšířených kapacit do Základní sítě JMK po
ukončení jejich financování z daného zdroje je možné jen v rámci vyjednávání s krajem dle
aktuálních podmínek stanovených Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v JMK,
případně jeho prováděcími předpisy na daný rok – akčními plány.
Nezbytnou podmínkou pro zařazení služby do Dočasné sítě JMK je:



soulad vzniku služby se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb v JMK
doložení potvrzení (ve formuláři žádosti – příloha č. 1 těchto Pravidel) o
informování příslušné obce s rozšířenou působností o záměru realizovat službu

POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VSTUP DO DOČASNÉ SÍTĚ JMK
Podkladem pro zařazení služby do Dočasné sítě JMK je řádně vyplněná a podaná žádost
oprávněného žadatele, a to v souladu s těmito Pravidly.
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Oprávnění žadatelé:




fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci podle § 78
zákona o sociálních službách, a které poskytují nebo mají záměr poskytovat sociální
službu na území JMK;
fyzické nebo právnické osoby se záměrem registrace nové sociální služby se zařízením a
působností v Jihomoravském kraji.

Způsob podání žádosti
Žádosti (včetně povinných příloh) je možno podávat pouze v naskenované podobě s podpisem
oprávněné osoby za žadatele. Dokumenty se zasílají na e-mailovou adresu: sit2018@krjihomoravsky.cz .
Do předmětu e-mailu vepište Dočasná síť od roku 2017.
Přijetí žádosti ze strany JMK bude potvrzeno informační zprávou o doručení.
Současně musí být žádost zaslána v kopii na koordinátora komunitního plánování příslušné obce
s rozšířenou působností. Seznam e- mailových kontaktů je k dispozici v příloze č. 3.
Žádost
před
odesláním
na
výše
uvedenou
e-mailovou
adresu
předložte
koordinátorce/koordinátorovi komunitního plánování příslušné obce s rozšířenou působností.
Tady
bude
žádost
posouzena
a
její
schválení
na
formuláři
potvrzeno
koordinátorem/koordinátorkou.
Žádost může být podána pouze na již vyhlášenou výzvu.
Žádost podává žadatel na příslušném formuláři – příloha č. 1 Pravidel a v níže uvedených
termínech. Jiný způsob podání žádosti není přípustný.

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ SLUŽBY DO DOČASNÉ SÍTĚ JMK
Žádost o zařazení služby do Dočasné sítě JMK podává žadatel na příslušném formuláři – příloha
č. 1 těchto Pravidel. Za právnickou osobu žádost podepisuje osoba oprávněná k jednání –
statutární zástupce, případně plnou mocí pověřený zástupce.
Povinné přílohy:
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů - příloha č. 2.
Plná moc opravňující pověřeného zástupce k podpisu žádosti, v případě, že žádost neschvaluje
statutární zástupce
Termín pro podávání žádostí:
Žádost o zařazení služby do Dočasné sítě JMK od roku 2017 lze podat od 6. 2. 2017
v návaznosti na vyhlašované výzvy.

PROCES POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A SCHVALOVACÍ PROCES
Formální posouzení:
Přijaté žádosti jsou formálně posouzeny Odborem sociálních věcí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje (dále jen „OSV“). Formální posouzení žádosti zahrnuje posouzení, zda:
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žádost byla podána oprávněným žadatelem na příslušném formuláři,
žádost byla podána ve stanoveném termínu,
jsou v žádosti vyplněny všechny údaje,
jsou doloženy veškeré povinné přílohy.

Nesplnění těchto formálních požadavků po vypršení stanovené lhůty (do 3 pracovních dnů ode
dne vyzvání k doplnění) je důvodem pro vyloučení žádosti z dalšího projednávání. Výzva
k doplnění bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu statutárního zástupce a kontaktní
osoby uvedené v žádosti.
Žádosti nevyloučené z dalšího projednávání při formálním posouzení postupují do věcného
hodnocení.
Věcné hodnocení:
Žádosti služeb o zařazení do Dočasné sítě JMK od roku 2017 jsou posuzovány z hlediska:


souladu vzniku služby se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb v JMK, od r.
2012

V případě nesouladu, nebude služba do Dočasné sítě zařazena.


doložení potvrzení (ve formuláři žádosti – příloha č. 1 těchto Pravidel) o informování
příslušné obce s rozšířenou působností o záměru realizovat službu

V případě zjištění, že příslušná obec nebyla o záměru informována, nebude služba do Dočasné sítě
zařazena.
OSV v případě potřeby zdůvodnění požadovaných změn či zjištěných nesrovnalostí vyzve
žadatele o zařazení do Dočasné sítě JMK k přehodnocení, vysvětlení nebo k případné osobní
konzultaci. Zároveň bude konzultovat danou problematiku se zástupcem příslušné ORP v JMK,
která je základní jednotkou procesu plánování služeb v kraji a garantuje potřebnost a podporu
poskytování dané služby.

Schvalovací proces:
Návrh podoby Dočasné sítě JMK je projednán v příslušných orgánech JMK.
Po schválení v orgánech JMK OSV informuje o výsledku vyvěšením schválené Dočasné sítě JMK
na webových stránkách JMK www.kr-jihomoravsky.cz .

INVESTIČNÍ PROJEKTY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, sloužících k
poskytování sociálních služeb definovaných podle zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
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majetku. Tyto projekty jsou po dobu realizace spolufinancovány z finančních
prostředků Evropské unie. Jedná se např. o programy podpory z Evropského sociálního fondu,
z Integrovaného regionálního operačního programu Integrované strategie rozvoje Brněnské
metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI apod., kde je podmínkou dlouhodobá
udržitelnost projektových aktivit.
Podmínky pro vydání příslibu pověření:



soulad vzniku služby se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb v JMK
souhlasné stanovisko příslušné obce s rozšířenou působností k realizaci záměru

V případě, kdy bude projektový záměr investičního projektu realizován pro sociální službu
zařazenou v dané kapacitě ve schválené Základní krajské síti sociálních služeb v Jihomoravském
kraji pro daný rok (Základní síť JMK), může být žadateli příslib pověření vydán.
V případě, kdy se bude jednat o projektový záměr na novou službu (služba, která dosud nebyla
zařazena v Základní síti) je potřeba počítat s včasným předložením projektového záměru. Lhůta
pro vydání příslibu je v rozmezí 30 až 90 dnů.
Vydání příslibu pověření se uskuteční na základě předložení záměru projektu:


v rozsahu A4, v hlavičce s uvedeným číslem vyhlášené výzvy a předběžným rozpočtem
projektu.

V případě, že služba se svou projektovou žádostí v rámci příslušné výzvy neuspěje a nebude jí
vydáno rozhodnutí o finanční podpoře projektu ze strany vyhlašovatele výzvy, pozbývá příslib
pověření platnosti.
Jihomoravský kraj se vydáním příslibu pověření nezavazuje ke garanci finanční podpory
investičního projektu po ukončení financování projektu z finančních prostředků
Evropské unie a zároveň není garantem povinné udržitelnosti projektových aktivit po
skončení projektu.
Na vydání příslibu pověření pro projektové záměry sociální služby není právní nárok.
Po ukončení financování projektu z daného zdroje je možné, v případě souladu služby s
podmínkami stanovenými aktuálním střednědobým plánem a aktuálními pravidly pro
tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro daný rok, zařazení služby do
Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro daný rok (Základní síť JMK) a
tím zajištění jejího dalšího financování. Službám zařazeným do Základní sítě bude vydáno
pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
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