
Název programu

Datum 

zveřejnění/v

yhlášení

Termín pro podání 

žádostí
Způsob podání žádosti Oprávnění žadatelé

Uznatelnost nákladů 

od - do

Termín pro 

finanční 

vyúčtování a 

vypořádání

Odkaz na zveřejněné info

Účelová dotace  dle § 101a zák.č. 

108/2006 Sb., o soc. službách z rozpočtu 

JčK v roce 2021 

01.07.2020 15.09.2020 - 31. 10. 2020 aplikace OKposkytovatel

Poskytovatelé soc. služeb, které jsou v souladu se 

SPRSS 2019-2021 a jsou zařazeni do základní sítě 

soc. služeb,  vyjma sociálních služeb podpořených z 

OPZ, Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s 

chudobou, Investiční priorita 2.1. Aktivní 

začleňování, včetně začleňování s ohledem na 

podporu rovných příležitostí a aktivní účast a 

zlepšení zaměstnatelnosti (IP)

01.01.2021 - 31. 12. 2021 do 20. 01. 2022
https://www.kraj-

jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#829

Krajský dotační program na podporu 

sociálních služeb pro rok 2021
19.03.2021 19. 04. 2021 - 03. 05. 2021 program Filler

Poskytovatelé sociálních služeb, vyjma PO kraje (bližší 

specifikace v rámci jednotlivých opatření programu)

01. 01. 2021 (01. 07. 2021 

pro Opatření 4) - 31. 12. 

2021

do 17. 01.2022
https://www.kraj-

jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene#866

2. kolo -  účelová dotace  dle § 101a 

zák.č. 108/2006 Sb., o soc. službách z 

rozpočtu JčK v roce 2021

10.09.2021 11.10. 2021 - 20. 10. 2021 aplikace OKposkytovatel

Poskytovatelé soc. služeb, které jsou v souladu se 

SPRSS 2019-2021 a jsou zařazeny do základní sítě 

soc. služeb, vč. služeb IP

01.01.2021 - 31. 12. 2021 do 20. 01. 2022
https://www.kraj-

jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#872

Účelová dotace  dle § 101a zák.č. 

108/2006 Sb., o soc. službách z rozpočtu 

JčK v roce 2022

01.07.2021 15. 09. 2021 - 31. 10. 2021 aplikace OKposkytovatel

Poskytovatelé soc. služeb, které jsou v souladu se 

SPRSS 2022-2024 a jsou zařazeni do základní sítě 

soc. služeb,  vyjma sociálních služeb podpořených z 

OPZ, Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s 

chudobou, Investiční priorita 2.1. Aktivní 

začleňování, včetně začleňování s ohledem na 

podporu rovných příležitostí a aktivní účast a 

zlepšení zaměstnatelnosti (IP) na období 01.01.2022 

- 30. 06. 2022

01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 do 20. 01. 2023
https://www.kraj-

jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#870

Návratná finanční výpomoc 

poskytovatelům soc. služeb v roce 2022
10.09.2021 11. 10. 2021 - 31. 10. 2021

web JčK -  aplikace  Portál 

občana

Poskytovatelé soc. služeb, které jsou  v souladu se 

SPRSS 2022-2024 a jsou zařazeny do základní sítě 

soc. sl.,  vyjma  PO kraje, PO obcí, obcí, nadací a 

nadačních fondů a obchodních společností

01. 01. 2022 - 31. 03. 2022 do 25. 04. 2022
https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-

eu/navratna-financni-vypomoc

ROK 2021

ROK 2022
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