STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016
Bod pořadu jednání:

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních
služeb na rok 2016
Na základně vyhlášené výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec je předkládán návrh na přidělení
dotace pro 31 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 4.998.055,- Kč.

Zpracovala:

Bc. Kateřina Marcinková, referent sociálních služeb

odbor, oddělení:

odbor školství a sociálních věcí

telefon:

485 244 969

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous
v RM dne 17.5.2016

Poznámka:
Předkládá:

p. Tibor Batthyány, v.r.
primátor statutárního města Liberec
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních
služeb na rok 2016 v celkové výši 4.998.055,- Kč žadatelům jmenovitě uvedeným
v příloze č. 1,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s poskytovateli sociálních služeb
jmenovitě uvedenými v příloze č. 1 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb
uvedené v příloze č. 3,
3. neposkytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb z rozpočtu statutárního města
Liberec na rok 2016 jmenovitě uvedené v příloze č. 2
a ukládá
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města
Liberec
T: neprodleně
2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s poskytovateli sociálních služeb jmenovitě
uvedenými v příloze č. 1 a proplacení schválených dotací
T: 07/2016
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Důvodová zpráva
Na základně vyhlášené výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb a v souladu s Pravidly
pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování
sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec je předkládán návrh na
přidělení dotace pro 31 poskytovatelů v celkové výši 4.998.055,- Kč.
Na základě schválených Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec (dále
jen Pravidla) usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 32/2016 dne 25. 2. 2016 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec v roce 2016. Účelem této
výzvy bylo financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů, tento účel vychází z ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pro poskytovatele sociálních služeb byla ze
schváleného rozpočtu statutárního města Liberec alokovaná částka 5.000.000,- Kč.
Celkem podalo 31 poskytovatelů sociálních služeb 52 žádostí. Všechny žádosti byly podány
ve stanoveném termínu, tj. do 4. 4. 2016, na předepsaném formuláři a obsahovaly nezbytné
náležitosti a přílohy. Celková výše požadované dotace činila 11.996.668,- Kč.
Dle schválených Pravidel nesplnili podmínku 3 poskytovatelé sociálních služeb:
1. Anděl Strážný, z. ú. IČ 2771527:
- služba tísňová péče, č. registrace 83844795,
2. FOREIGNERS, z. s. , IČ 28 58 073:
- služba sociální rehabilitace, č. registrace 3364695,
- služba odborné sociální poradenství, č. registrace 8874865.
Obě tyto organizace nejsou členy pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních
služeb v regionu Liberec.
3. Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., IČ 26631997,
- služba sociální poradenství pro migranty, č. registrace 3364495. Služba není zařazena
v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje. Jedná se o službu
s nadregionální/celostátní působností.
Zbývajících 48 sociálních služeb bylo dále hodnoceno v souladu s Pravidly vždy dvěma
hodnotiteli dle tabulky věcného hodnocení. Na hodnocení se, v souladu s usnesením RM č.
298/2016, podíleli: Mgr. Michaela Horáčková, Mgr. Anna Vereščáková, Mgr. Věra Skřivánková, Mgr. Eva Pospíšilová Kočárková, MUDr. Kateřina Absolonová, Jaroslava Nývltová, Bc. Martina Teplá, Mgr. Barbora Šoková, Bc. Pavel Pech, Mgr. Pavel Kalous Bc. Michael Dufek a Ing. Jiří Lauerman.
Podle schválených Pravidel je dotace rozdělena mezi žadatele, kteří získají minimálně 40
bodů dle věcného hodnocení žádosti. Všech 48 sociálních služeb získalo minimálně 40 bodů
a přidělené body jednotlivým sociálním službám byly přepočítány na finanční prostředky.
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Příklad výpočtu stanovené výše dotace:

Body
62
61
60
59
58
56-57
53-55
49-52
44-48
40-43

% výše hodnocení
85%
72%
60%
55%
50%
40%
35%
30%
25%
20%

Žadatel XY žádá o dotaci ve výši 300.000,- Kč.
Požadovaná dotace: 300.000,- Kč
Získané body: 43
Výše hodnocení: 20%
Výpočet: 300.000 Kč x 20 /100 = 60.000,- Kč.
Žadateli XY byla přidělena dotace ve výši 60.000,- Kč.
Hodnotitelé žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016 výpočet dotace schválili dne 4. 5. 2016.
Celkem byla rozdělena částka 4.998.055,- Kč pro 48 sociálních služeb. Návrh na přidělení
dotace pro jednotlivé služby je uveden v příloze č. 1.
Po konečném schválení dotací Zastupitelstvem města Liberec budou všichni žadatelé písemně
vyrozuměni o výši přidělené/nepřidělené dotace pro poskytovatele sociálních služeb.

Usnesení bylo konzultováno s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.

Přílohy:
č. 1 – Návrh na přidělení dotací poskytovatelům sociálních služeb
č. 2 – Návrh na neposkytnutí dotací poskytovatelům sociálních služeb
č. 3 - Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec po poskytovatele sociálních služeb
č. 4 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec
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Příloha č. 1 - ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2016, KTERÉ SPLNILY
PODMÍNKY

Č. žádosti

Žadatel

IČ

1

Ruprechtický farní
spolek

27 01 67 81

2

NADĚJE

57 09 31

3

NADĚJE

57 09 31

Název služby

Denní stacionář
pro seniory U
Antonína
Noclehárna Středisko NADĚJE
Liberec
Nízkoprahové
denní centrum Středisko NADĚJE
Liberec Valdštejnská

č. registrace

Celkové náklady
na službu ze
žádosti na území
Liberec

Požadovaný
příspěvek

Získané
body

Výše
podílu

Přiznaná
dotace

96 03 734

2 399 203 Kč

300 000 Kč

43

20%

60 000

38 22 869

1 084 000 Kč

300 000 Kč

58

50%

150 000

24 81 915

2 401 500 Kč

450 000 Kč

59

55%

247 500

48 23 957

1 448 700 Kč

498 000 Kč

52

30%

149 400

4

Centrum LIRA, z.ú.

28 73 11 91

Sociálně
aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
s poruchou
autistického
spektra

5

Centrum LIRA, z.ú.

28 73 11 91

Raná péče

39 59 325

2 495 000 Kč

500 000 Kč

59

55%

275 000

26 59 39 80

Osobní asistence
Liberec

93 49 276

4 022 400 Kč

500 000 Kč

58

50%

250 000

26 59 39 80

Odlehčovací služba

21 64 863

598 000 Kč

131 000 Kč

56

40%

52 400

6

7

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
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8

9

10

11

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
Občanské
sdružení D.R.A.K.
z.s.
Občanské
sdružení D.R.A.K.
z.s.

26 59 39 80

Odborné sociální
poradenství
Liberec

54 51 090

95 200 Kč

20 800 Kč

56

40%

8 320

26 59 39 80

Tlumočnické
služby Liberecký
kraj

24 53 453

152 280 Kč

56 700 Kč

61

72%

40 824

26 63 63 28

Odborné sociální
poradenství

87 91 447

417 390 Kč

148 000 Kč

40

20%

29 600

26 63 63 28

Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

63 74 958

772 540 Kč

281 540 Kč

44

25%

70 385

80 54 292

541 420 Kč

206 420 Kč

43

20%

41 284

12

Občanské
sdružení D.R.A.K.
z.s.

26 63 63 28

13

Občanské
sdružení D.R.A.K.
z.s.

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

26 63 63 28

Terénní programy

50 63 729

329 020 Kč

130 900 Kč

42

20%

26 180

25 27 518

1 590 350 Kč

390 500 Kč

56

40%

156 200

16 79 799

20 356 Kč

7 550 Kč

54

35%

2 643

43 85 424

728 560 Kč

100 000 Kč

55

35%

35 000

14

Rytmus Liberec, o.
p. s.

27 32 27 93

Sociální
rehabilitace
metodou
podporovaného
zaměstnávání

15

Tichý svět, o. p. s.

26 61 17 16

Odborné sociální
poradenství

16

Tichý svět, o. p. s.

26 61 17 16

Sociální
rehabilitace
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TyfloCentrum
Liberec, o.p.s.

25 47 58 94

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

18

Reva o.p.s.

25 44 77 26

Asistenční služba

20 49 573

10 600 000 Kč

400 000 Kč

49

30%

120 000

19

Fokus Liberec
o.p.s.

46 74 94 11

Sociálně
terapeutické dílny

55 63 434

1 081 577 Kč

100 000 Kč

57

40%

40 000

80 00 499

1 088 884 Kč

105 000 Kč

56

40%

42 000

35 96 108

1 653 256 Kč

150 000 Kč

58

50%

75 000

Sociálně
aktivizační služba
pro seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
Podpora
samostatného
bydlení

45 3 90 83

1 260 000 Kč

215 000 Kč

53

35%

75 250

20

Fokus Liberec
o.p.s.

46 74 94 11

21

Fokus Liberec
o.p.s.

46 74 94 11

22

Fokus Liberec
o.p.s.

46 74 94 11

Chráněné bydlení

38 65 693

2 190 781 Kč

291 697 Kč

59

55%

160 433

23

Oblastní charita
Liberec

26 52 06 99

Domov pro matky
s dětmi v tísni Domov sv. Anna

99 58 898

2 840 000 Kč

380 000 Kč

62

85%

323 000

24

Oblastní charita
Liberec

26 52 06 99

Domov pro matky
s dětmi v tísni Domov sv. Monika

31 46 268

2 803 000 Kč

368 000 Kč

62

85%

312 800

25

Rozkoš bez Rizika

44 99 09 01

Terénní programy

44 41 304

520 000 Kč

100 000 Kč

48

25%

25 000

27

ALVALÍDA, z. s.

44 22 47 11

52 93 571

3 550 000 Kč

230 000 Kč

58

50%

115 000

28

Mareva, z.s.,

16 79 198

77 34 736

1 065 000 Kč

160 000 Kč

42

20%

32 000

Denní stacionář
ALVALÍDA
Terénní
pečovatelská
služba

Stránka 3

Příloha č. 1 - ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROK 2016, KTERÉ SPLNILY
PODMÍNKY

29

30
31

Bílý kruh bezpečí,
z. s.
Romodrom
Společnost
Dolmen, z.ú.

47 60 74 83

Odborné sociální
poradenství Poradna v Liberci

90 15 328

703 016 Kč

120 000

59

55%

66 000

26 53 70 36

Terénní programy

11 61 877

2 357 800 Kč

500 000 Kč

45

25%

125 000

27 29 10 49

Chráněné bydlení

52 27 172

4 251 810 Kč

410 000 Kč

60

60%

246 000

32

Společnost
Dolmen, z.ú.

27 29 10 49

Podpora
samostatného
bydlení

43 53 078

980 150 Kč

95 000 Kč

59

55%

52 250

33

Společnost
Dolmen, z.ú.

27 29 10 49

Sociálně
terapeutické dílny

6650186

1 592 250 Kč

308 850 Kč

52

30%

92 655

67 14 275

1 150 000 Kč

223 000 Kč

59

55%

122 650

48 73 800

3 096 000 Kč

196 000 Kč

51

30%

58 800

34

MAJÁK o.p.s.

25 40 52 76

Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež Zapes

25 40 50 80

Osobní asistence

35

MCU KOLOSEUM,
o.p.s.

37

Tyfloservis, o.p.s.

26 20 04 81

38

Diakonie Beránek
z.s.

40 23 31 89

39

Návrat, o.p.s.

27 32 37 73

41

Hospicová péče
sv. Zdislavy

42

Sociální
rehabilitace
Pečovatelská
služba
Azylový dům
SPERAMUS

38 43 439

725 000 Kč

165 000 Kč

55

35%

57 750

52 31 429

4 790 184 Kč

268 000 Kč

41

20%

53 600

62 24 406

3 150 000 Kč

500 000 Kč

59

55%

275 000

28 70 02 10

Odlehčovací služba

43 43 228

10 600 000 Kč

90 000 Kč

51

30%

27 000

Hospicová péče
sv. Zdislavy

28 70 02 10

Odborné sociální
poradenství

95 43 067

2 222 000 Kč

80 000 Kč

48

25%

20 000

43

DH Liberec, o.p.s.

27 29 85 23

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením

31 66 608

7 930 000 Kč

250 000 Kč

56

40%

100 000

44

DH Liberec, o.p.s.

27 29 85 23

Sociálně
terapeutické dílny

27 18 583

1 047 000 Kč

100 000 Kč

52

30%

30 000
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DH Liberec, o.p.s.

27 29 85 23

Osobní asistence

57 93 673

46

DH Liberec, o.p.s.

27 29 85 23

Chráněné bydlení

70 44 506

47

Diecézní charita
Litoměřice

40 22 99 39

48

Rodina24, z. ú.,

22 82 99 03

49

Rodina24, z. ú.,

22 82 99 03

50

Déčko Liberec, z.
s.

52

Most k naději

Charitní
pečovatelská
služba
Domovy se
zvláštním
režimem Vila
Vitea

1 405 700 Kč
9 828 400 Kč

95 700 Kč

40

20%

19 140

300 000 Kč

52

30%

90 000

36 32 154

1 339 409 Kč

194 300 Kč

61

72%

139 896

53 91 602

9 320 000 Kč

500 000 Kč

52

30%

150 000

Osobní asistence

84 19 868

1 490 000 Kč

137 000 Kč

54

35%

47 950

68 45 52 32

Občanská
poradna Liberec pracoviště Liberec

98 13 481

1 091 749 Kč

254 700 Kč

55

35%

89 145

63 12 51 37

Dům na půl cesty

12 20 799

1 709 428 Kč

400 000 Kč

59

55%

220 000

11 708 657 Kč

Body
62
61
60
59
58
56-57
53-55
49-52
44-48
40-43

% výše hodnocení
85%
72%
60%
55%
50%
40%
35%
30%
25%
20%
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Č. žádosti

26
36
40
51

Žadatel
Anděl Strážný,
z. ú.
FOREIGNERS
z.s.
Centrum pro
integraci
cizinců, o.p.s.
FOREIGNERS
z.s.

IČ

Název služby

27 71 527

tísňová péče

28 5 58 073
26 63 19 97
28 55 80 73

Sociální
rehabilitace
Sociální
poradenství pro
migranty
Odborné sociální
poradenství

Celkové náklady na
Požadovaný
Č. registrace službu ze žádosti na
příspěvek
území Liberec

Důvod nesplnění podmínek
není členem pracovní skupiny
komunitního plánování
není členem pracovní skupiny
komunitního plánování

83844795

361 144 Kč

50 000 Kč

56 35 924

387 600 Kč

77 200 Kč

3364695

108 028 Kč

44 011 Kč

není v základní síti soc. služeb
Libereckého kraje

88 74 865

386 600 Kč

116 800 Kč

není členem pracovní skupiny
komunitního plánování

288 011 Kč

Příloha č. 3

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
č. ……………………..
Smluvní strany:
statutární město Liberec
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ 002 62 978
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí
číslo bankovního účtu: 10 89 692/0800
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel)
a
………………………………………………………………….
zastoupená ………………………………………………
IČ: …………………………………………………………….
sídlo: …………………………………………………………
číslo bankovního účtu: ………………………………
(dále jen příjemce)
uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace:
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ……. ze dne ……
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních
služeb uvedených v čl. II této smlouvy.
II.
Účel a výše dotace
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze
k účelu vymezenému v této smlouvě.
2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………,- Kč (slovy: ………………………) na službu
………………………….., č. registrace ………………………………. (dále jen „služba“) a je účelově vázána na
úhradu provozních a osobních nákladů vynaložených příjemcem při poskytování služby v rozsahu
základních činností v období 1. 1. – 31. 12. 2016.
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech.
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
5. Příjemce dotace byl pověřen Libereckým krajem k poskytování sociálních služeb jako služeb
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřením k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu, které bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 135/15/RK ze dne 10. 2. 2015, ve
znění Dodatku č. 1, který byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1047/15/RK ze dne
16.6.2015 (dále jen „Pověření“). Statutární město Liberec touto smlouvou přistupuje k Pověření
Libereckého kraje a dotace poskytnutá touto smlouvou je součástí vyrovnávací platby v rámci
vícezdrojového financování služeb dle čl. III Pověření. Tato smlouva je uzavřena v souladu s
Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno
v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a dotace poskytnutá touto smlouvou je veřejnou
podporou slučitelnou s vnitřním trhem.

III.
Čerpání dotace
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci maximálně do 31. 12. 2016, výhradně však na účel a službu
uvedené v čl. II., bod 2.
2. Příjemce se zavazuje čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta,
v souladu s „Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec“ a v souladu se Závazným
čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje:
a) nákupy pozemků a budov;
b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a
provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku
s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok;
c) odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných a dohadných položek;
d) pořízení majetku formou leasingu;
e) rekonstrukce a opravy nemovitostí;
f) mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem nad
rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě definovaných
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
g) ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je zaměstnavatel
povinen za zaměstnance hradit.
h) členské příspěvky odborných společností a asociací.
i) náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění, dary a
obdobná plnění).
j) správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky.
k) daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet.
l) zahraniční pracovní cesty.
m) tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.
4. Dojde-li poskytnutím dotace dle této smlouvy k nadměrnému financování sociální služby nad
rámec hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen nadměrnou část dotace
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neprodleně vrátit na účet poskytovatele, č. úč.: 10 89 692/0800 vedený u České spořitelny, a. s.,
variabilní symbol 2016xxxxx, a to v průběhu roku, nejpozději však k 31. 12.2016.
5. V případě, že příjemce dotace nevyčerpá poskytnutou dotaci a současně nedojde k nadměrnému
financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen nevyčerpanou část dotace
vrátit nejpozději do 31. 1. následujícího roku na účet poskytovatele č. úč.: 10 89 692/0800
vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 2016xxxxx.

IV.
Způsob poskytnutí finančních prostředků
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do
20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

V.
Všeobecné podmínky
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se služby a
identifikace příjemce (např. změna či zánik registrace služby, změn a názvu příjemce, právní
formy, statutárního orgánu, změna sídla, zánik podnikatelského oprávnění, zánik příjemce, změna
kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a to nejpozději do 7 dnů ode dne,
kdy se příjemce o změnách dozvěděl.
2. Změny v Závazném čerpání dotace je příjemce oprávněn provést nejpozději do 3 měsíců od
uzavření této smlouvy, a to na základě písemné a odůvodněné žádosti příjemce doručené
poskytovateli (email: marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz). Opodstatněnost žádosti o
změnu Závazného čerpání dotace posuzuje a souhlas se změnou vydává odbor školství a
sociálních věcí.
3. Příjemce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů předem informovat poskytovatele (oddělení
humanitní, e-mail: marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz) o připravovaných akcích a
aktualitách týkajících se podpořené služby a zasílat též tiskovou zprávu, kterou bude možné
zveřejnit na webu poskytovatele dotace (www.liberec.cz), webu městského informačního centra
(www.visitliberec.eu) a v Libereckém zpravodaji.
4. Ve všech písemných materiálech, na veřejných vystoupeních a na svých webových stránkách,
které se přímo vztahují k podpořené službě, se příjemce zavazuje uvádět, že příslušná služba či
aktivita byla podpořena z rozpočtu statutárního města Liberec. Při této činnosti je příjemce
povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí podpořených fondem
statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce www.liberec.cz (Město a
samospráva – Granty a dotace – Fondy).
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla poskytnuta. Dále odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu
s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za
jejich správné vyúčtování.
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. 2. 2017 předložit poskytovateli na předepsaných
tiskopisech:
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a. řádné vyúčtování poskytnuté dotace dokládající účelovost využití dotace a
b. písemnou zprávu o poskytování služby za období, na které byla dotace poskytnuta.
7. Pro řádné vyúčtování dotace příjemce doloží:
a. přehled o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na podpořenou službu,
b. účetní sestavu, která prokazuje účelovost a výši využití poskytnuté dotace, a to dle členění
jednotlivých nákladových skupin v souladu se Závazným čerpáním dotace dle přílohy č. 1 této
smlouvy. Z účetní sestavy musí být zřetelná a kontrolovatelná výše poskytnuté dotace a výše
jejího čerpání v daném účetním období, včetně dokladového členění (např. výsledovka
služby, dotace, doklady). Příjemce dotace je povinen uvést na originály účetních dokladů či
písemností souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z poskytnuté dotace,
a tyto doklady a písemnosti uchovávat po stejnou dobu jako účetní doklad. Poskytovatel je
v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů
k nahlédnutí.
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování dotace je příjemce povinen tyto
nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.

VI.
Kontrola a sankce
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i
po dobu deseti let od ukončení financování služby ze strany poskytovatele.
4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech.
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové
kázně, a to ve výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.
6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto:
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 3 až 5 této smlouvy, odvod za porušení
rozpočtové kázně činí 2-20% z poskytnuté dotace;
b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o
realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však
2.000 Kč);
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c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o
realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace.
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil,
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po
jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.
3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo
města Liberec usnesením č. ….. ze dne …...
V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za poskytovatele

Za příjemce

…………………………………..
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí

……………………………………
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LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA
PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA
LIBEREC
1.

Všeobecná ustanovení

1.1

Tato Pravidla stanoví postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu
statutárního města Liberec (dále jen „SML“) poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu, k financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb.

1.2

Dotace budou poskytovány z rozpočtu SML v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a to na účel stanovený zvláštním právním předpisem – zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), na základě ustanovení § 105
ZSS.

1.3

Na poskytnutí dotace dle těchto Pravidel není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena
v požadované výši.

1.4

Dotace na financování sociálních služeb se poskytuje v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne
20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, publikováno v Úředním
věstníku Evropské unie dne 11. 1. 2012, a je součástí vyrovnávací platby za poskytování
sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, stanovené na základě pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

2.

Žadatelé o dotaci

2.1.

Žádost o dotaci je oprávněn podat poskytovatel sociálních služeb, který:
má platné oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to na druh
sociální služby, na kterou žádá o dotaci,
má platné pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného
hospodářského zájmu,
je zařazen v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje,
sociální službu, na kterou žádá o dotaci, poskytuje na území města Liberec (Liberec,
Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice),
je členem pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb ve městě
Liberec,
v době podání žádosti o dotaci nebo v době do poskytnutí dotace nedluží po lhůtě
splatnosti žádné finanční prostředky SML, orgánům státní správy, finančnímu úřadu,
územním samosprávním celkům, zdravotním pojišťovnám a orgánům sociálního
zabezpečení,

-

Příloha č. 4 - PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA

LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC

-

není v likvidaci, v úpadku nebo hrozícím úpadku či je proti němu vedeno insolvenční
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Tyto skutečnosti dokládá žadatel přílohami a čestným prohlášením k žádosti o dotaci.
2.2.

Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje nebo obcí, nebo jimi
zřizované či zakládané právnické osoby poskytující tyto služby, a obchodní společnosti.

3.

Řízení o poskytnutí dotace

3.1.

Žádosti o dotaci se předkládají na základě výzvy SML k předkládání žádostí o dotaci na pokrytí
nákladů roku aktuálního. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci vyhlašuje SML prostřednictvím
elektronické úřední desky. Výzva stanoví termín a podmínky pro předkládání žádostí. Žádosti o
dotaci se předkládají v elektronické verzi a na formuláři, který je k dispozici na webových
stránkách SML (www.liberec.cz).

3.2.

V případě, že žadatel žádá o dotaci na více služeb, podá na každou službu samostatnou žádost.
Přílohy stanovené v žádosti pro doložení totožných skutečností se předkládají pouze jednou.

3.3.

Žádosti o poskytnutí dotace budou přijímány ve stanoveném termínu a na předepsaném
tiskopise elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v písemné podobě na podatelně
SML nebo na odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitním.

3.4.

Na jednu službu nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů a dalších
zdrojů města.

3.5.

MML (oddělení humanitní) ověří formální náležitosti předložené žádosti, tj.:
zda žadatel splňuje podmínky dle bodu 2. těchto Pravidel,
žádost je podána v řádném termínu a na předepsaném formuláři, úplná, v souladu
s podmínkami výzvy, přehledná, srozumitelná a věcně provázaná, obsahuje všechny
požadované údaje a přílohy.

3.6.

V případě zjištění formálních nedostatků žádosti vyzve MML (oddělení humanitní) žadatele
k upřesnění, vysvětlení či doplnění žádosti. Žadatel je povinen doručit MML doplněnou žádost
do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy MML.

3.7.

V případě, že žádost nesplňuje formální náležitosti, bude vyřazena z dalšího hodnocení a
žadatel bude o jejím vyřazení informován.

3.8.

Žádosti splňující všechny náležitosti budou předloženy hodnotitelům. Každou žádost hodnotí
dva hodnotitelé, kteří jí přidělí v jednotlivých kritériích body dle Věcného hodnocení žádostí viz příloha č. 1 Pravidel. Je-li rozdíl bodového hodnocení hodnotitelů žádosti do 9 bodů včetně,
je výsledné ohodnocení získáno zprůměrováním hodnot. Je-li rozdíl hodnocení hodnotitelů 10
a více bodů, ohodnotí žádost třetí hodnotitel. Výsledné ohodnocení je získáno zprůměrováním
hodnot všech tří bodových zisků. Získané ohodnocení se matematicky zaokrouhlí na celé body.

3.9.

Po zhodnocení všech žádostí bude vypracován seznam žadatelů dle bodového hodnocení.
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3.10. Hodnotitelé navrhnou rozdělení dotačních prostředků mezi žadatele, kteří splní podmínku
získání minimálně 40 bodů z hodnotících kritérií dle věcného hodnocení žádosti.
3.11. Výše dotace nepřesáhne 40 % z celkového předloženého rozpočtu dané služby, nejvýše však
500.000,- Kč na jednu žádost.

3.12. Návrh na poskytnutí či neposkytnutí dotace jednotlivým žadatelům předloží hodnotitelé
prostřednictvím věcně příslušného odboru Radě města Liberec k odsouhlasení a následně
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
3.13. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí, a v případě nevyhovění žádosti též o důvodech
nevyhovění, vyrozuměni písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva města na
webových stránkách SML.
3.14. Společně s písemným vyrozuměním bude úspěšným žadatelům zasláno „Závazné čerpání
poskytnuté dotace z rozpočtu SML“, které žadatel vyplní a zašle SML zpět do 14 dnů od
doručení písemného vyrozumění. V Závazném čerpání dotace žadatel upraví čerpání dotace dle
skutečné výše poskytnuté dotace, a to v rámci původně požadovaných položek a struktury
financovaní, tzn. nelze čerpat poskytnutou dotaci na jiné položky, než jaké uvedl v původní
žádosti o dotaci, a současně nelze navyšovat původně požadovanou strukturu čerpání. Závazné
čerpání dotace bude nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
3.15. Přidělená dotace z rozpočtu SML bude žadatelům poskytnuta na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace bude zaslána bezhotovostním bankovním převodem na
příslušný účet žadatele do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy.

4.

Použití dotace a uznatelné náklady

4.1.

Dotace je poskytována pouze na úhradu nezbytných provozních a osobních nákladů
souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností, jak jsou vymezeny
v ZSS a jeho prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.2.

Za uznatelné náklady se považují provozní a osobní náklady, které prokazatelně vznikly
v období od 1.1. do 31.12. roku, na který se dotace poskytuje, byly vynaloženy v přímé
souvislosti s poskytováním sociální služby v rozsahu základních činností, na niž se dotace
poskytuje, a jsou nezbytné na zajištění dotované sociální služby. Náklady musí odpovídat
cenám v místě a čase obvyklým pro danou nákladovou položku, resp. nominálním mzdám nebo
platům a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem.

4.3.

Z poskytnuté dotace nelze hradit (neuznatelné náklady):
-

-

-

Nákupy pozemků a budov.
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč a
provozně technickou funkcí delší než 1 rok a dlouhodobého nehmotného majetku
s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok.
Odpisy majetku, tvorbu rezerv a opravných a dohadných položek.
Pořízení majetku formou leasingu.
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-

-

Rekonstrukce a opravy nemovitostí.
Mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem
nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě
definovaných nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ostatní osobní a sociální náklady nad rámec povinných nákladů, které je
zaměstnavatel povinen za zaměstnance hradit.
Členské příspěvky odborných společností a asociací.
Náklady na reprezentaci ve smyslu nedaňových nákladů (občerstvení, pohoštění, dary
a obdobná plnění).
Správní a soudní poplatky, penále a pokuty, dlužné úroky.
Daň z přidané hodnoty, pokud lze uplatnit odpočet.
Zahraniční pracovní cesty.
Tuzemské cestovní náhrady nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění.

4.4.

Příjemce dotace je povinen využít poskytnuté finanční prostředky hospodárně, efektivně a
účelně s ohledem na co nejnižší vynaložení prostředků při dodržení odpovídající kvality
poskytovaných služeb.

4.5.

Příjemce dotace nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným osobám, pokud se nejedná o
úhradu spojenou s realizací sociální služby, na kterou byly prostředky poskytnuty.

4.6.

Příjemce dotace je povinen dodržet strukturu čerpání dotace dle Závazného čerpání dotace.
Ve výjimečném a odůvodněném případě může příjemce dotace požádat SML o změnu
Závazného čerpání dotace, nejpozději však do 3 měsíců od uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace. Opodstatněnost žádosti o změnu Závazného čerpání dotace posuzuje a
souhlas se změnou vydává odbor školství a sociálních věcí.

4.7.

Příjemce je povinen vést přehledné účetnictví a odděleně pro každou službu sledovat čerpání a
použití poskytnuté dotace tak, aby z účetní sestavy byla jednoznačně zřetelná a
kontrolovatelná výše poskytnuté dotace, výše jejího čerpání a případně výše vrácených
nepoužitých finančních prostředků v daném účetním období.

4.8.

Příjemce dotace je povinen uvést na originálech účetních dokladů či písemnostech
souvisejících informaci o tom, jaká část nákladů byla hrazena z dotace SML. Tyto písemnosti se
uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad.

5.

Finanční vypořádání dotace

5.1.

Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. 2. následujícího roku předložit SML:
vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném formuláři,
závěrečnou zprávu o poskytování sociální služby, na kterou byla dotace poskytnuta,
závěrečná zpráva bude předložena na předepsaném formuláři.

5.2.

Dojde-li poskytnutím dotace SML k nadměrnému financování sociální služby nad rámec
hodnoty vyrovnávací platby, je příjemce dotace povinen nadměrnou část dotace neprodleně
vrátit na účet SML, a to v průběhu roku, nejpozději k 31. 12.
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5.3.

V případě, že příjemce dotace nevyčerpá finanční prostředky dle plánované žádosti a současně
nedojde k nadměrnému financování služby nad rámec hodnoty vyrovnávací platby, je povinen
je do 31. 1. následujícího roku vrátit na účet SML.

5.4.

Přílohou vyúčtování je účetní sestava (výsledovka dotace dokladově), která prokazuje využití
poskytnuté dotace dle členění jednotlivých nákladových skupin.

5.5.

SML je oprávněno provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném znění, finanční kontrolu použití dotace a správnost jejího zaúčtování
v účetnictví příjemce dotace. Příjemce dotace je povinen předložit pověřeným pracovníkům
MML na vyžádání originály účetních dokladů ke kontrole.

5.6.

V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování nebo závěrečné zprávě je příjemce
dotace povinen tyto nedostatky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení
písemné výzvy, nebo v jiném termínu určeném poskytovatelem dotace.

5.7.

Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace je
porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši dle příslušných ustanovení
zákona č. 250/2000 Sb. a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

6.

Závěrečná ustanovení

6.1.

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem města
Liberec. Změny a doplňky těchto Pravidel schvaluje Zastupitelstvo města Liberec.

6.2.

Tato Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
financování sociálních služeb poskytovaných a území města Liberec byla schválena usnesením
Zastupitelstva města Liberec č. 32/2016 dne 25. 2. 2016.
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Věcné hodnocení
Hodnotící kritérium

1. Vazba na KPSS regionu Liberec

max.
počet
bodů

počet bodů

9

1.1 Žadatel se aktivně účastní procesu KPSS
a) účast na jednáních pracovních skupin je větší než 70 % za
posledních 12 měsíců (resp. od počátku spolupráce v KPSS - pro nové
členy)20 - 30%=1b, 31-54%=2b, 55- 69%=3b, 70% a více =4b
b) Žadatel Aktivně poskytuje údaje pro monitoring KPSS– max. 3 b.
c) Délka spolupráce v procesu KPSS 0-1 rok =0 13měs.-36 měs. =1b.,
37 měs. a více = 2 b.
2. Hodnocení žadatele

8

2.1 Žadatel má zkušenost se soustavnou realizací typu služby, na
kterou žádá dotaci (body přiděleny jen za jedno subkritérium):
a) kratší než 1 rok před podáním žádostí

2

b) 1-2 roky před datem podáním žádosti

5

c) delší než 2 roky před datem podání žádosti
3. Služba, na kterou jsou požadovány finanční prostředky

20

8
Každý ukazatel max. 5
bodů

3.1 Míra dostupnosti služby pro uživatele (časově, místně, finančně)
3.2 V žádosti jsou jasně stanoveny aktivity plánované služby, které
odpovídají reálné cílové skupině
3.3 Jsou jasně definovány výstupy služby a tyto výstupy odpovídají
rozsahu činnosti a rozpočtu v žádosti (plánované činnosti)
3.4 Jedinečnost služby v síti sociálních služeb Liberecka
4. Cílová skupina - klienti soc. služeb

10

Každý ukazatel max. 5
bodů

15

Každý ukazatel max. 5
bodů

4.1 Služba směřuje k zajištění základních potřeb klientů
4.2 Míra přínosu služby pro cílovou skupinu
5. Rozpočet a financování
5.1 Žádané prostředky slouží ke krytí nezbytných nákladů služby
5.2 Rozpočet je jasný, přehledný
5.3 Uvedené náklady jsou v místě a čase obvyklé a odpovídají
skutečnosti
SOUČET

Závěrečné hodnocení projektu:

62

