Vznik a provoz tzv. firemní školky
Informace o možnostech získání dotace
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost výzvu pro předkládání grantových projektů. Cílem vyhlášené výzvy je zlepšit situaci
v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného
života prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti předškolního věku. Finanční podpora
je zaměřena na vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského
zákona a prvních 18 měsíců provozu. Toto zařízení musí být zřízeno zaměstnavatelem
(žadatelem/příjemcem podpory) pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců projektových
partnerů.

Informace o výzvě
Datu vyhlášení výzvy:
Ukončení příjmu žádostí:
Vyhlášení výsledků výzvy:

15. 3. 2013
31. 5. 2013 v 14:00
do 31. 7. 2013

Finanční podpora
Minimální výše podpory:
Maximální výše podpory:
Intenzita podpory:

721 686,00 Kč
2 474 352,00 Kč
Výše podpory ze zdrojů OP LZZ dosahuje 100 % způsobilých výdajů
projektu uvedených v jeho rozpočtu, jež je sestavován v návaznosti
na standardní stupnice jednotkových nákladů. Prostředky OP LZZ
pocházejí z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního
rozpočtu ČR.

Oprávnění žadatelé v podnikatelské sféře
Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost, družstvo, osoba samostatně výdělečně činná, státní podnik, evropská společnost,
evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská družstevní společnost.

Oprávnění žadatelé v nepodnikatelské sféře
Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby, nadace a nadační fondy), zájmová sdružení právnických osob, školy a školská zařízení, vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce, územně samosprávné celky a jimi zřizované organizace,
hospodářská komora.

Specifikace zařízení péče o děti předškolního věku
Kapacita:

7 až 24 míst (větší ani menší kapacita nejsou umožněny)

Rozsah péče:

Nepříležitostná péče o děti ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné
školní docházky. Jedná se o službu poskytovanou v kolektivu dětí
mimo domácnost dítěte. Péče o děti je poskytována na dlouhodobé

bázi (tj. rodiče své děti zapisují k docházce do zařízení). Každodenní
docházka dítěte však není vyžadována.
Odpovědnost za provoz:

Odpovědnost za provoz zařízení péče o děti musí mít subjekt
žadatele. Tuto odpovědnost nelze delegovat na externího dodavatele
služeb. Z tohoto vyplývá povinnost, že všechny osoby pečující o děti v
zařízení musí mít pracovně právní vztah k žadateli o podporu /
příjemci podpory jakožto provozovateli zařízení péče o děti.

Harmonogram projektu
Pro vytvoření zařízení péče o děti se předpokládá v harmonogramu jednotlivých projektů období
maximálně 4 měsíců (počítáno od zahájení realizace projektu). Po ukončení fáze vytvoření zařízení v
rámci projektů následují tři fáze provozu zařízení péče o děti. Všechny fáze trvají shodně 6 měsíců.
Celková doba realizace projektu může být plánovaná na maximálně 22 měsíců.
Do žádostí o finanční podporu v rámci této výzvy musí žadatel realizaci projektu naplánovat tak, aby
datum zahájení bylo nejpozději 1. 9. 2013.

Další informace:
Pro podrobnější informace o možnostech získání dotace můžete kontaktovat projektové manažery
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Expozitura: Budovatelů 2830, 434 37 Most
Tel.: +420 417 633 240
E-mail: rra@rra.cz
www.rra.cz

