INFORMACE O VÝZVĚ MAS RÝMAŘOVSKO, O.P.S. Z OPERAČNÍHO
PROGRAMU ZAMĚSTNANOST ZAMĚŘENOU NA PRORODINNÁ OPATŘENÍ

Termín výzvy
Termín je stanoven na 1. 2. 2019 – 30.3.2019
Pro koho je výzva určena?
Pro všechny, kteří by chtěli realizovat neinvestiční projekt na realizaci příměstských
táborů, na podporu zařízení zajišťující hlídání dětí navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ, zajištění
dopravy do škol, příměstského tábora či dětské skupiny na území MAS RÝMAŘOVSKO,
O.P.S.
Kdo přesně může žádat?
Obce a města, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi nebo krajem,
příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní korporace (obchodní
společnosti a družstva), OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská
sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení, místní akční skupina.

Jaká je míra dotace a jaká je minimální a maximální finanční výše projektu?
Výše dotace se odvíjí od druhu příjemce a to od 85 % do 100 %. Obecně na plnou výši
dotace dosáhnou školy, neziskové organizace, hospodářské komory, svazy, asociace,
církve, spolky, o.p.s., ústavy, nadace apod. Dotaci ve výši 95 % obce a jejich svazky,
příspěvkové organizace obcí a kraje (vyjma školských zařízení). Dotace ve výši 85 % je
určena pro obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní komory. Bližší
informace jsou uvedeny ve výzvě. Minimální výše způsobilých výdajů pro projekt je 400
000,- Kč max. 2 500 000,- Kč.
Jaká je délka realizace projektu:
Projekt může být maximálně 3 - letý.
Jaké jsou způsobilé aktivity:
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či
odpolední pobyt)
Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 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). Cílem je
zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde
tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících
péči o děti.
Podmínky realizace:
- zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy ZŠ)
- minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet dětí na jednu
pečující osobu je nejvýše 15
- do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí před/po
vyučování do/z provozovaného zařízení a náklady na pečující osobu v době pobytu
skupiny dětí ve venkovních prostorách tak, aby se skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby
- služby péče o děti mohou být poskytovány i v prostorách, ve kterých je provozována
družina podle školského zákona; není však možný překryv doby provozu obou zařízení,
2. Příměstské tábory
Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský
tábor může být realizován i jako samostatný projekt. Současně nemůže být souběžně
realizován v kombinaci s aktivitou doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
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

- je nutné vést denní evidenci přítomných dětí
3. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo
příměstského tábora (týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ). Společná
doprava může být realizována i jako samostatný projekt.
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora může být
provozována, pokud platí alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
- neexistuje žádné spojení hromadnou dopravou- neexistuje vhodné spojení hromadnou
dopravou ve vhodném čase (dítě by na začátek nebo po konci vyučování/dětské
skupiny/příměstského tábora čekalo více než 30 min.),
- návaznost spojů hromadné dopravy je komplikovaná (přestupy, čekání na jednotlivé
spoje, interval mezi jednotlivými spoji je větší než 1 hod.).
Žadatel v žádosti o podporu musí vždy odůvodnit potřebnost služby. V případě realizace
společné dopravy dětí do/z příměstského tábora je nezbytné místo
realizace příměstského tábora přizpůsobit délce obvyklé dojížďky do spádových
předškolních a školních zařízení.
Podmínky realizace:
- týká se rodičů s předškolními a školními dětmi (1. stupeň ZŠ)
- v rozpočtu projektu může být společná doprava zahrnuta pouze jako služba
- není možné využívat vlastního dopravního prostředku příjemce dotace nebo rodiče
dítěte
- cena služby vyplývá ze smlouvy s dopravcem (není vázaná na veřejnou dopravu)
- s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací
na každé pololetí školního roku (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o
podporu)
- doporučujeme vedení denní evidence přepravovaných dětí
- náklady na doprovázející/pečující osoby během cesty jsou způsobilými náklady projektu
vždy v případě doprovázení předškolních dětí, u žáků 1. stupně ZŠ jen pokud příjemce
uzná tento doprovod za potřebný ve zvlášť odůvodněných případech (např. vyžaduje-li to
zdravotní stav dítěte apod.); ve druhém uvedeném případě musí žadatel odůvodnit
potřebnost služby
- přepravce musí dodržovat zákonné předpisy (sedačky a poutání dětí pásy)
4 Dětské skupiny
Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu
dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je
zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu,
rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je
umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

Podpora je určena:
a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního
procesu,
b) vybudování/transformaci3 a provoz dětských skupin dle zákona č.
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem
zapojení rodičů do pracovního procesu.
Kde najdete další informace o výzvě?
Umístění textu výzvy na webovém portále MAS
URL adresa: http://mas.rymarovsko.cz/obdobi-2014-2020/vyzvy/opz
na tomto odkazu je vytvořena oblast Operační program zaměstnanost, kde se
nachází všechny vyhlášené výzvy.
Bližší informace vám samozřejmě poskytneme i v kanceláři MAS na nám. Míru
2 v Rýmařově, na e-mailu: pohanelova.nikola@rymarovsko.cz, nebo na
telefonu: 554 254 308.

