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ÚVOD



ÚVOD

⚫ Prorodinná opatření jsou určena rodičům

dětí a dalším pečujícím osobám k

snadnějšímu sladění rodinného a

pracovního života, k podpoře rodin a k

předcházení sociálně vyloučených osob

včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce

⚫ Podpora je určena na vybudování zařízení a

zajištění služeb péče o děti
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY MAS - základní informace

Vyhlášení výzvy: 24. 4. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24.4.2019, 4:00 

hod. 

Ukončení příjmu projektových žádostí: 31. 7. 2019, 12:00 

hod.
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY – cíl výzvy

Cíl výzvy týkající se slaďování rodinného a pracovního 

života:

⚫ podpora rodiny z oblasti sociálního začleňování a 

zaměstnanosti 

⚫ usnadnit rodičům předškolních a školních dětí vstup na 

trh práce

⚫ přispět ke zvýšení zaměstnanosti rodičů

⚫ přispět ke sladění rodinného a pracovního života

⚫ předcházení sociálního vyloučení osob
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY – temíny  a alokace

⚫ Minimální výše podpory na projekt: 400 000 Kč

⚫ Maximální výše podpory na projekt: 848 133,25 Kč

⚫ Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců 

⚫ Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 

31. 12. 2022
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CÍLOVÉ SKUPINY



CÍLOVÉ SKUPINY

Cílovými skupinami jsou zejména osoby 

pečující o malé děti a osoby se vracejí se na trh 

práce po návratu z mateřské / rodičovské 

dovolené. Dále pak rodiče samoživitelé.
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ŽADATELÉ



ŽADATELÉ

Oprávnění žadatelé: 

⚫ obce, 

⚫ dobrovolné svazky obcí, 

⚫ organizace zřizované obcemi, 

⚫ nestátní neziskové organizace, 

⚫ poradenské a vzdělávací instituce, 

⚫ školy a školská zařízení.
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ŽADATELÉ - SPOLUFINANCOVÁNÍ

Spolufinancování

13

EU podíl Příjemce Státní rozpočet 

Školy a školských zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského 

zákona (č. 561/2004 Sb.)
85 % 0 % 15 % 

Obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi 

(s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí
85 % 5 % 10 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 

(zapsané ve školském rejstříku) 85 % 0% 15 %

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost (obecně prospěšné spolky, spolky, ústavy, církve,  nadace 

a nadační fondy, místní akční skupiny, hospodářská komora, 

agrární komora, svazy, asociace)

85 % 0 % 15 %

Ostatní subjekty 85 % 15 % 0 %



ŽADATELÉ - SPOLUFINANCOVÁNÍ

Spolufinancování

 Pro tuto výzvu jsou oprávněnými partnery partneři s finančním 

příspěvkem i bez finančního příspěvku 

 Obecně může dle pravidel OPZ oprávněným partnerem s 

finančním příspěvkem být pouze osoba, která nepatří mezi 

subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, 

pokut a zadlužení 
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PODPOROVANÉ AKTIVITY



PODPOROVANÉ AKTIVITY

⚫ Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo 

školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

⚫ Příměstské tábory
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1. ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI ZAJIŠŤUJÍCÍ PÉČI O DĚTI V DOBĚ MIMO 

ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ (RANNÍ ČI ODPOLEDNÍ POBYT) 

Zakládání a provozování zařízení péče o děti:

⚫ určeno pouze pro žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy 

ZŠ)

⚫ minimální kapacita zřizovaného zařízení - 5 dětí, přičemž 

optimální počet dětí na jednu pečující osobu je nejvýše 15 

dětí

⚫ doprovody dětí do zařízení a druhá pečující osoba v době 

pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách 

⚫ Písemná smlouva o poskytování služeb mezi příjemcem a 

rodiči dítěte s aktualizací alespoň na každý školní rok
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1. ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI ZAJIŠŤUJÍCÍ PÉČI O DĚTI V DOBĚ MIMO 

ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ (RANNÍ ČI ODPOLEDNÍ POBYT) 

Prostory provozovaného zařízení

⚫ Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní 

chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto 

typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající 

potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v 

časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).
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2. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. 

Podmínky realizace:

⚫ doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny,

⚫ minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí,

⚫ s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby 

na dobu trvání jednotlivého turnusu, popřípadě více turnusů v daném 

školním roce (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o 

podporu),

⚫ příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) 

přítomných dětí, obsahující čas příchodu a odchodu dítěte (ověření při 

kontrole na místě).
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A 

ROZPOČET



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET

Každý výdaj musí splňovat tyto podmínky

1. je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR),

2. je v souladu s pravidly programu a s podmínkami poskytnutí

podpory,

3. je přiměřený,

4. vznikl v době realizace projektu,

5. splňuje podmínky územní způsobilosti (tj. váže se na aktivity

projektu, které jsou územně způsobilé),

6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný,

7. je nezbytný pro dosažení cílů projektu.
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET

⚫ Osobní náklady (mzdy a platy pracovníků)

⚫ Cestovné (výdaje spojené s pracovními cestami 

zaměstnanců příjemce při tuzemských a zahraničních cestách, 

vč. ubytování, stravného a nutných vedlejších výdajů)

⚫ Nákup zařízení a vybavení spotřebního materiálu 

(nákup nového a použitého vybavení hmotné povahy, 

výpočetní technika)

⚫ Nájem/leasing zařízení a vybavení budov

⚫ Odpisy (dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku)

⚫ Drobné stavení úpravy (do 40 000 Kč)

⚫ Nákup služeb (např. zpracování analýz, lektorské služby, 

školení a kurzy)
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET

Nákup zařízení a vybavení

 dle „Tabulky obvyklých cen, mezd a platů“ (dostupná na esfcr.cz)
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Položka zařízení/nábytku
Cena bez 

DPH

Cena s 

DPH
Parametry*/Poznámky

Sestava stolní PC 13 223 16 000
2,3 GHz, 4 GB RAM, 500 GB HDD, monitor 23,8" 1920 x 1080, klávesnice, myš, 

operační systém

Notebook 14 050 17 000 2,3 GHz, 4 GB RAM, 500 GB HDD, 15,6" Full HD 1920 x 1080, myš, operační systém

Tablet 5 372 6 500 1,3 GHz,  RAM 2 GB, interní 16 GB, wifi, bluetooth, 3G modem

Kancelářský balík 5 372 6 500
MS Office 2016 (pro podnikatele) - obsahuje Word, Excel, Powerpoint, Outlook, One

Note

Mobilní telefon 4 132 5 000 LTE, interní paměť 16 GB, displej (800*480/1280*720), operační paměť 2 GB

Běžná tiskárna pro 1 PC 4 132 5 000
černobílá/barevná laserová/inkoustová, 1200x600 dpi, manuální duplex, rychlost cca 20 

str/min

http://www.esfcr.cz/obvykle-ceny-a-mzdy-platy


ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A ROZPOČET

⚫ Přímá podpora cílové skupiny (mzdové příspěvky, 

cestovní náhrady, příspěvky na péči o dítě a další závislé 

osoby, příspěvek na osobní náklady týkající se mentora, 

příspěvek na zapracování)

⚫ Křížové financování

⚫ Daň z přidané hodnoty

⚫ Finanční výdaje, správní a jiné poplatky

⚫ Věcné příspěvky (neplacené dobrovolnické činnosti)
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Mezi nezpůsobilé výdaje patří např.:

⚫ úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí 

úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;

⚫ nákup nezastavěných a zastavěných pozemků za částku přesahující 10 % 

celkových způsobilých výdajů na danou operaci. V případě opuštěných 

ploch a ploch dříve využívaných k průmyslovým účelům, které zahrnují 

budovy, se tento strop zvýší na 15 %. Ve výjimečných a řádně 

odůvodněných případech lze pro operace týkající se zachování životního 

prostředí tento strop zvýšit nad výše uvedené procentní hodnoty;

⚫ daň z přidané hodnoty v případě nepřímých nákladů
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INDIKÁTORY



INDIKÁTORY
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Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup 

50001 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení 
Osoby Výstup 

[1] Jedná se o kód Národního číselníku indikátorů 2014+. Některé indikátory jsou zároveň kódovány podle Evropské komise.

Indikátory z tabulky uvedené níže, které jsou relevantní vůči plánovaným 

aktivitám a podporovaným cílovým skupinám projektu

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

80500
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních)
Dokumenty výstup

50130 Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce Osoby Výsledek

50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce Podniky Výstup

62500
Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení 

své účasti
Osoby Výsledek

62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Osoby Výsledek

62800

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Osoby Výsledek



HODNOCENÍ A VÝBĚR 

PROJEKTŮ



HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

⚫ Hodnocení a výběr projektů prochází těmito fázemi: 

⚫ 1. Hodnocení přijatelnosti a Hodnocení formálních 

náležitostí – provádí kancelář MAS

⚫ 2. Věcné hodnocení – provádí Výběrová komise MAS

⚫ 3. Výběr projektů - projednává Programový výbor MAS

⚫ 4. Poté jsou projekty předány ke kontrole Řídícímu 

orgánu OPZ 

⚫ Hodnocení probíhá dle předem stanovených 

hodnotících kritérií. 
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PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O 

PODPORU



PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O PODPORU- ISKP 14+

⚫ registrace – Pokyny k vyplnění žádosti (www.esfcr.cz). 

⚫ elektronizace – kvalifikovaný elektronický podpis (i v případě 

oprávněné osoby jednající za žadatele) 

⚫ vyplnění projektové žádosti; komunikace, upozornění, depeše 

(zprávy mezi uživateli) 

⚫ hotline iskp@mpsv.cz 

⚫ instruktážní videa: www.dotaceeu.cz 

⚫ upozornění - žádost je v systému možné vyplňovat až po datu 

zpřístupnění žádosti, ale finalizovat a odeslat je nutné až po datu 

zahájení příjmu žádosti . Pokud by byla žádost vyplněna a 

zaslána v období mezi zpřístupněním a do data zahájení příjmu 

žádostí, došlo by ke ztrátě žádosti v systému. 
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ODKAZY



ODKAZY

⚫ Výzva pro MAS na podporu strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje č. 
47

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
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https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz


ODKAZY

⚫ Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory 

a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=410/2005&typeLaw=zakon&what=Cislo_

zakona_smlouvy

⚫ Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro 

projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými 

náklady 

https://www.esfcr.cz/file/9003/
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 


