
                                                                                

 

 

Doplňující otázky a odpovědi k semináři na Prorodinná opatření 
 
Otázka č. 1: Musí mít všichni žadatelé aktivní datovou schránku? Nebo stačí, když ji budou mít pouze 
ti žadatelé, kteří ji musí mít ze zákona? Jedná se nám třeba o NNO, které ji nemají a musely by ji 
zřizovat, což by pro ně znamenalo podávat přes ni daňové přiznání atd., což by byla komplikace. 
Odpověď: Ano, všichni žadatelé musí mít k datu podpisu žádosti aktivní datovou schránku a platný 
elektronický podpis.  
 
Otázka č. 2: Místo realizace - musí být místo realizace vždy na území MAS? Např. jeden z žadatelů by 
chtěl realizovat příměstský tábor, který by měl hlavní základnu na území naší MAS, ale třeba 2 dny z 5 
by fungoval na jiném místě, které je mimo území naší MAS. Je možné takovýto projekt podpořit? A 
jak je to např. s výletem mimo území MAS - bude mzda pečujících osob za tento výlet způsobilá? 
Existuje např. nějaký podíl, kolik aktivit musí být realizováno na území MAS a kolik případně mimo 
území MAS? 
Odpověď: Rozlišuje se místo realizace a místo dopadu, to je vlastně i ve všech výzvách v poslední 
(nyní již neaktuální) Šabloně pro výzvy MAS ukotveno v bodu 6 územní zaměření výzvy – vaše výzva 
byla připravena ještě podle této staré šablony. Místo realizace= celá ČR + EU, území dopadu je území 
dané MAS. Aktivity jako tábory, školení atd. se mohou realizovat jinde, přínos jde ale do území MAS 
prostřednictvím jejích podpořených rodičů, kteří tam žijí. Mzda pečujících osob bude v tomto případě 
tedy způsobilá. 
 
Otázka č. 3: Přihlášené děti, příp. rodiče, pro které je zajišťována péče o děti - musí mít 
bezpodmínečně bydliště na území MAS, nebo např. na příměstský tábor mohou přijmout i děti, které 
bydlí mimo území MAS? 
Odpověď: Viz. předchozí dotaz, dopad musí být  na území MAS. Dopadem na území MAS je myšleno, 
že rodič bydlí nebo pracuje na území MAS.  V případě realizace aktivit na území MAS nesledujeme, 
kde rodiče bydlí, či pracují, ale MAS by měla zvážit, zda je to pro ni efektivní vynaložení peněz, pokud 
nepodporuje cílové skupiny ze svého území. V případě realizace aktivit mimo území MAS se dopad na 
území MAS  sleduje z monitorovacího listu podpořené osoby, kam se píše trvalé bydliště, tzn. musí 
mít trvalé bydliště na území MAS, pokud by neměli bydliště na území MAS, pak nelze započítávat do 
indikátorů. 
 
Otázka č. 4: Může být příměstský tábor zaměřen specificky - např. Florbalový příměstský tábor (tzn. 
výhradně zaměřen na florbal, přičemž pečující osoby budou vést florbalové činnosti)? Je uváděno, že 
nesmí být podporováno vzdělávání ani volnočasové aktivity, ale kde je hranice? 
Odpověď: Pokud pečující osoba bude osobou, která bude zároveň vyučovat např. florbalové 
dovednosti, tak ano. Mzda pečující osoby musí odpovídat cenám pečující osoby (viz. tabulka 
Obvyklých mezd/platů). Z projektu nelze hradit např. nájem za prostory, kde bude příměstský tábor a 
další místo, kde budou hrát florbal. 
 
Otázka č. 5: Jak se započítávají osoby do indikátoru 60000 Celkový počet účastníků v případě 
sourozenců? 
Odpověď: Do indikátorů je možno započítat vždy jen jednoho z rodičů (příp. osob pečujících o dítě ve 
společné domácnosti). Pokud je v zařízení více sourozenců nebo dítě využívá více služeb – 
podpořenou osobou je stále jen jeden z rodičů. Pokud je dítě ve střídavé péči, započte se do 
podpořených osob jedna osoba z každé domácnosti, tj. dítě může navštěvovat dvě různá zařízení. 
Doporučení: Zařadit do indikátorů toho z rodičů, který je v nejvýhodnější pozici vzhledem k trhu 
práce. 


