ŘÍJEN 2015

PODPORA DĚTSKÝCH SKUPIN
DOTACE NA PROVOZ + VYBUDOVÁNÍ / TRANSFORMACI
Příjem žádostí od 1. února 2017
→ Žádosti budou průběžně schvalovány do doby, než bude vyčerpán objem vyčleněných peněz
→ Princip „kdo dřív přijde, ten dřív mele“

Podporovaná zařízení
 Pouze mimo hl. m. Praha
 Veřejná i podniková dětská skupina dle zákona o Dětské skupině č. 247/2014 Sb.

Na co lze žádat
 Vybudování zcela nové dětské skupiny + provoz po dobu 2 let (v okamžiku vyhlášení výzvy nesmí být
v evidenci DS u MPSV a zároveň musí být provozováno až po vydání Rozhodnutí o dotaci)
 Transformace stávajícího zařízení péče o děti na dětskou skupinu + provoz po dobu 2 let (musí být
v evidenci DS u MPSV až po vydání Rozhodnutí o dotaci)
→ Z účetního hlediska se jedná o náklady na vybudování, transformaci, provoz (vč. nájmu a mezd) po
dobu 24 měsíců a rekvalifikaci pečujících osob

Kapacita
 5 - 24 dětí ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

Příjmy
 Příjmy (např. příspěvky od rodičů) se vybírat mohou, ale jejich výše se poskytovateli (MPSV) neuvádí
 !!! Dětská skupina nesmí být zisková = případné příspěvky od rodičů + poskytnutá dotace nesmí
přesáhnout výši skutečně vynaložených nákladů (vč. například osobních nákladů)
 Příjmy lze zahrnout i do spolufinancování příjemce (tam, kde je vyžadováno, viz tabulka níže)

Oprávnění žadatelé a výše dotace
 Výše dotace se neodvozuje od skutečných nákladů na
realizaci projektu, ale vypočítává se jednotkový rozpočet
na základě míry spolufinancování, stanovených
jednotkových nákladů a počtu jednotek:
 kapacita DS (počet míst)
 skutečná obsazenost DS v %
 nájemné vs. vlastní prostory
 počet rekvalifikovaných pečovatelek

PŘÍKLADY VÝŠE DOTACE:
 Vybudování nové DS s kapacitou
8 dětí: cca 2 mil. Kč
 Transformace dosavadního zařízení
péče o děti na DS s kapacitou
12 dětí: cca 2,7 mil. Kč

 Dotace pro subjekty s menší než roční historií může být max. 2 mil. Kč
 Míra spolufinancování v % z jednotkového rozpočtu (zbytek do 100 % tvoří míra dotace)
typ žadatele

% spolufinancování

Nestátní neziskové organizace (NNO)

0

Organizační složky státu a jimi zřizované organizace

0

Školy a školská zařízení, VŠ, výzkumné organizace

5

Obce, kraje a jimi zřízené organizace

5

Podnikatelské subjekty

15

Požadavky na pečující osoby
 pro dětskou skupinu – odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického
asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře,
lékaře, psychologa ve zdravotnictví, sociálního pracovníka, učitele mateřské školy, učitele prvního stupně
základní školy nebo vychovatele, profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky
(rekvalifikační kurz lze hradit z dotace).
 počet pečujících osob:
 o nejvíce 6 dětí současně pečuje nejméně 1 pečující osoba
 o 7 až 12 dětí současně pečují nejméně 2 pečující osoby
 o 13 až 24 dětí současně pečují nejméně 3 pečující osoby

Výše uvedené informace jsou zatím předběžné, po zveřejnění výzvy se mohou změnit!!!
Pro další dotazy mě prosím kontaktujte:
Ing. Jan Jedlička
honza@dbjadvisory.cz
tel. 775 313 319

