
 
 

Zápis z jednání týkající se dětských skupin 

Místo konání:   Občanské sdružení CEMA Žamberk 

Dne:   8. 7. 2015 

Čas:  13 hodin 

Účastníci:  Hana Lipenská 

 Květoslava Stejskalová 

 Bc. Žaneta Řeháková 

 Lucie Malá 

 Petr Nun 

 Ing. Bc. Oldřich Jedlička 

 Mgr. Miroslava Bednářová 

Omluveni: Bc. Iva Hamplová 

 Ing. Marie Malá 

 Bc. Dana Petráčková 

 

Ing. Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO, přivítala všechny přítomné a poděkovala za jejich účast. 

V první části byli účastníci informováni o aktuálním stavu jednotlivých operačních programů, z nichž 

„Program rozvoje venkova (PRV)“ a „Integrovaný regionální operační program (IROP)“ má schválenou 

verzi. I přesto, že „Operační program zaměstnanost (OP Z)“ je také schválen, stále probíhají úpravy 

využití metody CLLD. 

 V druhé části paní Ing. Vanická uvedla možnost podpory dětských skupin z IROP (investiční podpora) 

a současně i z OP Z (investiční i neinvestiční podpora).  

 IROP-  podpora na rozšíření kapacity (stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení)  

 OP Z – podpora vybudování a provozu (investiční příspěvek 11.000 Kč/ dítě, provozní 

příspěvek cca 35 – 40 tis. Kč/ dítě a pololetí – předběžný odhad) 

Dětské skupiny budou podporovány za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání 

a umožnění zapojení rodičů na trhu práce. 



 
Jako jednu z podmínek podpory z OP Z byla uvedena nutná registrace dětské skupiny nebo provoz 

služby péče o dítě na základě živnosti. Dětské skupiny může zřídit obec nebo mateřská škola. Podpora 

dětských skupin bude mít charakter postupně klesající (tzn., že každý rok podpory získá žadatel nižší 

částku za účelem „přípravy“ na období, kdy již nebude poskytována finanční podpora). Na podporu 

dětských skupin se nebude vztahovat žádná udržitelnost. 

Výzvy k těmto podporám: 

 OP Z - možnost žádat přímo v národním kole – 1. výzvy v měsíci listopad 2015 

 IROP – možnost žádat přímo v národním kole - ??? 

 OP Z i IROP – možnost žádat přes MAS ORLICKO – v roce 2016 

 

 OP VVV – chůva – personální podpora MŠ („Indikativní seznam šablon pro školy“ viz příloha) 

- přes MAS ORLICKO bude možná technická pomoc (příprava žádosti)     

 

Na uvedené podpory je možné žádat přímo v národním kole (1. výzvy by měly být v měsíci listopad 

2015). V případě schválení strategie MAS ORLICKO předběžně plánuje 1. výzvy v roce 2016. 

V závěru proběhla diskuse, kde byli účastníci požádání o zaslání svých projektových záměrů. 

Současně byli upozorněni na možnost nevyhlašování výzev na podporu dětských skupin v případě, 

že ze strany žadatelů by nebyl projevem zájem o tyto výzvy a MAS ORLICKO by neměla v této 

oblasti zaslané předběžné projektové záměry. 

V případě Vašeho zájmu MAS ORLICKO nabízí konzultace k těmto podporám, na které se můžete 

objednat buď na email strategie@mas.orlicko.cz nebo na tel. čísle 734 313 330. 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Alice Brožková  
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