
II. Blok – OP Z 

Podporované aktivity z  

OP Zaměstnanost 
 



Plánovaná opatření a výzvy MAS  

v letošním roce 



Opatření OP Z_4 Prorodinná opatření 
 PODPOROVANÉ AKTIVITY 
• podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 

zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době 
školních prázdnin 

 
• podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 
 

ALOKACE pro rok 2016/ počet projektů : 1 239 000 Kč/ 3 projekty 
Doporučená výše dotace:    400 000 Kč 
Další výzvy (alokace/počet projektů): 2018 – 2 065 000 Kč/ 5 projektů 
                        2020 – 826 000 Kč/4 projekty                                                                           
 
Příjemci:   nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi 

působící  v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, 
vzdělávací a poradenské  instituce, školy a školská zařízení, 
obchodní korporace, OSVČ – sociální  podniky 

 



Typový projekt / typové aktivity:  
 
•  vybudování zařízení, která jsou určená dětem 1. stupně základní školy 

(popř. přípravné třídy ZŠ) 
• cílem je zajištění péče o tuto skupinu dětí v době mimo školní vyučování 

v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání 
 
  zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu 

stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, 
kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (zajištění 
péče v časných a pozdních odpoledních hodinách), nejde o ŠD 

  skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či 
příměstských regionech (školní autobusy) 

  zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity 
 příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)  

 
 
 



Typový projekt / typové aktivity:  
 
•  podpora vzniku a provozu zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti 

od narození resp. od 1 do 3 let věku do zahájení povinné školní docházky 
za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu 

•  obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a 
výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte 

•  služba hlídání dětí je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost 
dítěte  

•  službu péče o děti je možné poskytovat v následujících režimech: 
  dětská skupina pro veřejnost 
  podniková dětská skupina  
  živnost volná/vázaná 

 Dětskou skupinu může provozovat i MŠ 
 Navazuje na opatření IROP 7 / Dostupná péče o děti (pouze investice) 



Typový projekt / typové aktivity:  
 
Další podmínky: 
 
• celkové způsobilé výdaje projektů: minimálně 400 000 Kč 
• projekt by mělo být možné realizovat až 3 roky (výjimka MAS) 
 
• vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření ve školách realizovaného MAS 
ORLICKO na podzim letošního roku budeme po zveřejnění výzvy (05/2016) 
vyjednávat možnost PARTNERSKÝCH PROJEKTŮ (tj. podílu více škol na 1 
projektu v hodnotě 400 000 Kč  možnost realizovat menší projekty) 

 



Shrnutí 
 • V letošním roce MAS ORLICKO plánuje vyhlásit výzvu na prorodinná opatření : 
 

o  Dětské skupiny - provoz, případně drobné vybavení  
( děti do 7 let, rodiče musí pracovat) 

o  Příměstské tábory, kluby (pro děti 1 stupně, rodiče musí pracovat) 
 

• V následujících letech se plánují vyhlásit výzvy ještě 2 x 
 

Zveřejnění pravidel MPSV: 05/2016  výzva MAS  příjem MAS PODZIM 2016 !!  
• Zvážit zájem ( info MAS pro následný kontakt o vyhlášení výzvy, případně již 

předběžné konzultace přímo na MAS) 
• Postupně projednat se zřizovatelem (kofinancování – cca 40 000 Kč za období  

realizace projektu, v případě více partnerů dle počtu partnerů …. ) 
 

• Dotazy a termíny konzultací vyřídí: Mgr. Jitka Foglová, 465 611 150 
 
 



Děkujeme za pozornost 
 


