Program poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora pro rok 2017
Podporovaná oblast:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Obecné vymezení okruhů veřejné finanční podpory
Veřejná finanční podpora se poskytuje na:
a) činnost a provoz subjektů, poskytujících registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na území města Příbora pro občany žijící
na území města Příbora,
b) činnost a provoz subjektů, poskytujících registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, mimo území města Příbora pro občany
s trvalým pobytem na území města Příbora.
Důvod (účel) podpory vymezených okruhů: Poskytnutá veřejná finanční podpora přispěje k podpoře
poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 - 2017, k podpoře
poskytovatelů registrovaných sociálních služeb poskytovaných na území města Příbora nebo pro
občany s trvalým pobytem na území města Příbora, kteří užívají sociální služby mimo město Příbor.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Příbora
na podporovanou oblast: 1 050 000 Kč.
Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě: 700 000 Kč.
Způsobilý žadatel:
a) poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, který má pověření k výkonu služby v obecném hospodářském
zájmu v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a který
je zařazený do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje s uzavřenou smlouvou
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, a jehož potřebnost je vyjádřena
ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období
2013 - 2017,
b) poskytovatel registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, který má pověření k výkonu služby v obecném hospodářském
zájmu v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a který
je zařazený do Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje s uzavřenou smlouvou
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.
Lhůta pro podání žádostí: od 1. 12. 2016 do 15. 12. 2016.
Kritéria pro hodnocení žádostí:
- splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených
Pravidly č. 3/2016 schválenými usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 17/8/2/1 ze dne
22. 9. 2016,
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splnění podmínek pro poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora stanovených
v Programu poskytování veřejné finanční podpory schváleném usnesením Rady města Příbora
č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016,
vyrovnání závazků vůči městu Příboru a jeho zřízeným a založeným organizacím ke dni zpracování
podkladů pro rozhodnutí o přidělení veřejné finanční podpory v orgánech města Příbora.

Předpokládaná lhůta pro rozhodnutí o žádostech: březen 2017.
Veřejnou finanční podporu lze poskytnout a použít na:
- osobní náklady včetně zákonných odvodů,
- nákup energií,
- nájem prostor souvisejících s poskytovanou sociální službou,
- nákup spotřebního materiálu,
- nákup drobného hmotného majetku do 40 000 Kč,
- nákup služeb.
Veřejnou finanční podporu nelze poskytnout a použít na:
- náklady spojené s občerstvením, potraviny,
- stravné, pohoštění,
- nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisí s činností,
- nákup mobilních telefonů,
- leasing,
- telefonní poplatky,
- dárkové poukazy,
- náklady prokazatelně nesouvisející s činností.
Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Kontaktní údaje: Město Příbor, Městský úřad Příbor, nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor;
tel.: 556 455 470, Bc. Lenka Filipcová, e-mail: soc@pribor-mesto.cz.
Doplňující přílohy k žádosti na rok 2017:
- ověřená kopie plné moci v případě zastoupení žadatele na základě plné moci,
- kopie rozhodnutí o vydání oprávnění k poskytování sociální služby (registrace),
- výše příspěvku od ostatních subjektů.
Doplňující přílohy k finančnímu vypořádání za rok 2017:
- zpráva o činnosti příjemce za rok, jehož se finanční vypořádání týká.

Pro poskytování VFP platí všeobecné podmínky dle Pravidel č. 3/2016 pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Příbora, vydaných Zastupitelstvem města Příbora dne 22. 9. 2016,
usnesení č. 17/8/2/1, s účinností od 1. 10. 2016.
Program pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora byl vydán Radou města
Příbora dne 18. 10. 2016, usnesením č. 45/08/1 ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 19. 10. 2016.
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