PODPORA DĚTSKÝCH SKUPIN
DOTACE NA PROVOZ NEBO PROVOZ + VYBUDOVÁNÍ /
TRANSFORMACI (výzva č. 73 a 74 OPZ)
Příjem žádostí od 2. listopadu 2017
→ Žádosti budou průběžně schvalovány do doby, než bude vyčerpán objem vyčleněných peněz
→ Princip „kdo dřív přijde, ten dřív mele“

Podporovaná zařízení
• Veřejná i podniková dětská skupina (DS) dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. v celé ČR

Podporované aktivity – na co lze žádat
• Provoz po dobu 2 let (DS musí být provozována od 1.3.2017 a déle, nebo navazovat na činnost jiného
subjektu, který toto zařízení provozoval v režimu DS nebo živnosti od 1.3.2017 a déle)
• Vybudování zcela nové dětské skupiny + provoz po dobu 2 let1
• Transformace stávajícího zařízení péče o děti na dětskou skupinu + provoz po dobu 2 let1
- vždy se jedná o pouze provozní náklady, investiční výdaje nelze financovat z dotace

Oprávnění žadatelé a výše dotace
• Výše dotace se neodvozuje od skutečných nákladů na realizaci projektu, ale vypočítává se jednotkový
rozpočet na základě počtu jednotek:
PŘÍKLADY VÝŠE DOTACE:
▪ kapacita DS (počet míst)
• Provoz stávající DS s kapacitou 12 dětí: cca 2,5 mil. Kč
▪ skutečná obsazenost DS v %
• Transformace neziskového hlídání v mateřském centru
▪ nájemné vs. vlastní prostory
na DS s kapacitou 8 dětí: cca 1,8 mil. Kč
▪ počet rekvalifikovaných pečovatelek
• Dotace pro subjekty s kratší než roční historií může být max. 2 mil. Kč
• Žadatel, který předloží žádost na vybudování/ transformaci a provoz dětské skupiny, již nemůže
předložit jinou žádost ve výzvě (předkládat více žádostí na aktivitu pouze provoz dětské skupiny lze)
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V okamžiku vyhlášení výzvy nesmí být v evidenci DS u MPSV

• OSVČ nebo obchodní společnost (např. s.r.o. či a.s.) provozující živnost se musí přeměnit na NNO2
• Míra spolufinancování v % z jednotkového rozpočtu (zbytek do 100 % tvoří míra dotace)
typ žadatele

% spolufinancování
mimo hl.m. Praha
hl.m.Praha

Nestátní neziskové organizace (NNO)
Organizační složky státu a jimi zřizované organizace
Školy a školská zařízení, VŠ, výzkumné organizace
Obce, kraje a jimi zřízené organizace
Podnikatelské subjekty

0
0
5
5
15

0
0
5
50

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)

Požadavky na pečující osoby
• odborná způsobilost je daná odstavcem (5), §5 zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.; nejjednodušší
je splnit profesní kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení školní docházky (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

Modelové situace pro různé typy žadatelů
a) Dětská skupina v provozu od 1.3.2017 či delší dobu  může žádat pouze na provoz
b) Školička pro veřejnost fungující na základě živnosti v provozu od 1.3.2017 či déle  může žádat pouze
na provoz a podmínkou je, že si založí novou NNO, která bude žadatelem a čestným prohlášením
prokáže, že navazuje na činnost této školičky (podmínka nové NNO platí jen u provozovatelů OSVČ)
c) NNO (např. mateřské centrum) hlídající na neziskovém principu a s prostory, které nejsou schváleny na
pravidelné hlídání dětí hygienou, může žádat na transformaci + provoz
d) Organizace, které dosud děti nehlídaly (včetně nově založených), mohou žádat na budování + provoz
e) U ostatních typů je potřeba více detailů, prosím kontaktujte nás:
Ing. Jan Jedlička
honza@dbjadvisory.cz
tel. 775 313 319
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Zapsaný ústav nebo zapsaný spolek (se založení obou typů NNO dokážeme pomoct); po prokázání návaznosti na zařízení péče o
děti na základě živnosti může žádat na provoz. U podnikových DS podmínka povinné přeměny na NNO neplatí.

