VYHLÁŠENÍ VÝZVY
pro podávání žádostí do
Programu finanční podpory poskytování sociálních
služeb v Olomouckém kraji
Podprogramu č. 4
Dotace na poskytování sociálních služeb v Olomouckém
kraji z účelové dotace ze státního rozpočtu na
poskytování sociálních služeb pro lidi s duševním
onemocněním, které jsou poskytovány v souladu
s Národním akčním plánem pro duševní zdraví
2020 – 2030
Rok:

2022

1. Bližší informace k dotačnímu řízení
Podmínky dotačního řízení jsou uvedeny v prováděcích dokumentech
uveřejněných na webových stránkách Olomouckého kraje a úřední
desce Olomouckého kraje: Program finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji; Obecná část a Zvláštní část –
Podprogram č. 4.
Odkaz na webové stránky: https://www.olkraj.cz/program-financnipodpory-poskytovani-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-2022-cl4366.html
2. Informace k povinným přílohám žádosti
2.1. Podklad dokládající změnu identifikačního údaje, u kterého došlo
ke změně od doby podání žádosti o poskytnutí dotace na daný
rok v rámci Podprogramu č. 1 – žadatel přílohu nedokládá,
pokud od podání žádosti do Podprogramu č. 1 ke změně
identifikačních údajů nedošlo; případně pokud služba do
Podprogramu č. 1 nepodala žádost z důvodu financování
z Podprogramu č. 4.;
2.2. prostá kopie pověření SOHZ u služeb financovaných
prostřednictvím Programu podpory B – žadatel přílohu

nedokládá, pokud není financování z MPSV ČR prostřednictvím
programu podpory B;
2.3. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – bližší informace
jsou uvedeny v tomto dokumentu v článku 7. Doplňující
informace.
V případě, že se žadatele týká povinnost doložit některou z výše
uvedených příloh, vloží tyto dokumenty jako přílohy do datové
zprávy, v jejímž těle bude přiložena žádost o dotaci
vygenerovaná ze systému RAP (viz bod 4.).
3. Časový harmonogram
podávání žádostí

dotačního

řízení

včetně

lhůty

pro

Lhůta pro podávání žádostí: 27.12.2021 – 06.01.2022 do 12:00 hod.
Časový harmonogram:
Časový harmonogram je koncipován jako rámcový, a to s ohledem na
termíny (přiznání a vyplacení finančních prostředků) stanovené ze
strany MZ ČR.
Činnosti

Termíny


Příjem žádostí



od 27.12.2021 do 06.01.2022
(12:00 hod.);
o elektronicky – systém RAP;
následně datovou schránkou
s uznávaným podpisem;
o do 06.01.2022 (12.00 hod.)

Provede




Hodnocení žádostí a
návrh výše dotace pro cca do 31.01.2022
jednotlivé projekty
Rada Olomouckého
kraje
Vyhlášení výsledků
Uzavření smluv
Převod financí
příjemci dotace



Systém RAP (rozhraní pro
občany);
podatelna OK.
Odbor
sociálních
věcí,
oddělení
financování
sociálních služeb;
Komise pro rodinu a
sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje.

Rada Olomouckého kraje
po schválení na zasedání
Zastupitelstva Olomouckého kraje
do 2 měsíců po schválení výsledků
Zastupitelstvem Olomouckého kraje
do 21 dní po nabytí účinnosti
smlouvy

Zastupitelstvo Olomouckého
kraje
 Odbor sociálních věcí;
 1. náměstek hejtmana
 Odbor sociálních věcí;
 odbor ekonomický.

4. Informace k podávání žádostí
Žádost musí být vyplněna elektronicky prostřednictvím webové
aplikace (systém RAP – rozhraní pro občany). Bližší informace jsou
uvedeny v pravidlech k Podprogramu č. 4 Programu finanční
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podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji,
a to v článku 2.1 Postup při zpracování, podání a doručení žádosti.
5. Kontaktní osoba k podprogramu
 Ing. Kateřina Spáčilová
 tel.: 585 508 482
 e-mail: k.spacilova@olkraj.cz
6. Další kontaktní informace Olomouckého kraje
Webové stránky:

Cesta:

Úřední deska:

www.olkraj.cz
https://www.olkraj.cz/program-financni-podpory-poskytovanisocialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-2022-cl-4366.html
www.olkraj.cz  Sociální záležitosti  Finanční zajištění
sociálních služeb  Program finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji
https://www.olkraj.cz/program-financni-podpory-poskytovanisocialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-2022-cl-4366.html
www.olkraj.cz  Úřední deska  Dotační programy
Olomouckého kraje
https://udeska.olkraj.cz/ude/?Dota%C4%8Dn%C3%AD+progr
amy+Olomouck%C3%A9ho+kraje

7. Doplňující informace
Vybrané právnické osoby jsou povinny k žádosti o dotaci doložit úplný
výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo
s nahrazením novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není
starší než 90 dní od data podání žádosti.
Povinnost doložit „výpis údajů o skutečném majiteli“ se netýká
právnických osob uvedených v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů:
a) stát a územní samosprávný celek,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního
samosprávného celku,
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným
celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
e) veřejná výzkumná instituce,
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
g) státní podnik a národní podnik,
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle
jiného zákona,
i) evropské seskupení pro územní spolupráci,
j) politická strana a politické hnutí,
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k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle
zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
m) honební společenstvo,
n) společenství vlastníků jednotek,
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly
na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo
obec, a
p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je
Česká republika, kraj nebo obec.
Postup k získání přílohy „výpis údajů o skutečném majiteli“:
1) Klikněte na odkaz https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.
2) Zobrazí se úvodní stránka Evidence skutečných majitelů.
3) Do políčka Vyhledání v evidenci skutečných majitelů zadejte IČO
vaší organizace a klikněte na tlačítko hledat.
4) Zobrazí se nalezení skuteční majitelé.
5) U kteréhokoli z nich vlevo dole klikněte na odkaz: Částečný výpis
platných údajů.
6) Zobrazí se částečný výpis platných údajů. Kliknutím na odkaz
vpravo dole: Stáhnout PDF verzi výpisu si výpis uložíte do svého
počítače a následně vložíte jako přílohu žádosti o dotaci.
Zpracovala: Kateřina Spáčilová, 22.11.2021

Schválil:
Mgr. Ivo Slavotínek
1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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