Příloha č. 3 k výzvě – Informace o podmínkách veřejné podpory
Informace o veřejné podpoře (včetně podpory de minimis) jsou k dispozici v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (konkrétní
odkaz na elektronickou verzi tohoto dokumentu viz část 10.2 této výzvy).
Vyhlašovatel nad rámec pravidel stanovených právními předpisy pro tuto výzvu stanovuje
následující omezení týkající se veřejné podpory (včetně podpory de minimis):
Poskytování finančních prostředků orgánům veřejné správy nenaplňuje kumulativně znaky
veřejné podpory, a tudíž nezakládá veřejnou podporu.
Použití finančních prostředků krajem na vymezené aktivity v bodě 4.1, tj. na poskytování
sociálních služeb zakládá veřejnou podporu slučitelnou se společným trhem však pouze
v případě dodržení zásad uvedených v příloze č. 1 výzvy (viz část 11) „Podpora sociálních
služeb na území ČR z OPZ“, které vychází z Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne
20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí
č. 2012/21/EU“).
Sociální služby, které budou podpořeny v rámci výzvy, jsou považovány za služby obecného
hospodářského zájmu coby pojmu evropského práva.
Sociální služby budou financovány formou vyrovnávací platby, upravené Rozhodnutím
č. 2012/21/EU.
Řízení k poskytnutí finanční podpory na úrovni kraje musí být nastaveno v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a dalšími právními předpisy ČR.
Řízení k poskytnutí vyrovnávací platby lze na úrovni kraje uskutečnit formou:
Řízení k poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace (dotační řízení),
Řízení k poskytnutí vyrovnávací platby formou „příspěvku“ zřízené příspěvkové
organizaci,
Veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb dle zákona o veřejných zakázkách.

