
OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY 

6.1 Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje  pro rok 2018 v oblasti 
podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204 

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Adamcová, adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Eva Földešiová, foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz 
Ing. Petra Metálová, metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

 
Cíle dotačního programu: 

 Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 

v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti 

na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.  

 

 

Předmět dotace: 

 provozní náklady registrované sociální služby 

Výše dotace: 

 Výše dotace je stanovena v souladu s Pravidly o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského 

kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb na úhradu nákladů základních 

činností jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Příjemci dotace:  

Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 

- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. 

- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele. 

Alokovaná částka: 1.319 mil. Kč z dotace MPSV 

Termín podání žádostí: 23.10.2017 do 08.11.2017  

 

6.2 Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti 
podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu 
s ustanovením § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
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Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo nám. 3, 
601 82, Brno, tel. 541 652 163, 541 652 204 

Kontaktní osoba: 

Ing. Kateřina Adamcová, adamcova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Eva Földešiová, foldesiova.eva@kr-jihomoravsky.cz 

Ing. Petra Metálová, metalova.petra@kr-jihomoravsky.cz 

Informace o 
programu:  

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  

 

Cíle dotačního programu: 

 Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb 

v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, a to v návaznosti 

na § 95 zákona č. 108/2006 Sb.  

 

Předmět dotace: 

 provozní náklady registrované sociální služby 

Výše dotace: 

Výše dotace je stanovena procentním podílem Jihomoravského kraje stanoveným Pravidly o stanovení 

a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování 

sociálních služeb na nákladech základních činností sociálních služeb 

Příjemci dotace:  

Žadatelem o finanční podporu může být každá sociální služba, která je: 

- registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. 

- součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

Okruh možných žadatelů není omezen právní formou ani typem zřizovatele 

Alokovaná částka: Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na toto řízení o přiznání finanční 

podpory v rozpočtu Jihomoravského kraje je dle schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 

2018 stanoven v celkové výši 240 mil. Kč. 

Termín podání žádostí: 23.10.2017 do 06.11.2017 
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