Příloha č. 3

Odůvodnění zacílení výzvy 03_19_112
Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě
v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu
Výzva je vyhlašována v investiční prioritě 1.2, jíž Programový dokument OPZ stanovuje
naplnění specifického cíle pomocí mj. zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních
zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění
slučitelnosti pracovního a soukromého života.
V návrhu Specifických doporučení Rady pro ČR na rok 20171 se konstatuje: „Stále napjatější
situace na trhu práce ztěžuje zaměstnavatelům nábor pracovních sil. Existuje ještě určitý
potenciál pro kompenzaci nedostatku pracovních sil, jestliže se zmobilizují skupiny, které
jsou na trhu práce zastoupeny méně, například ženy s malými dětmi… Ženám s malými
dětmi brání v účasti na trhu práce přetrvávající nedostatek cenově dostupných a kvalitních
služeb péče o děti, zejména ve věku do tří let.“

Strategické dokumenty, které si stanovují za svůj cíl podpořit zaměstnanost rodičů malých
dětí prostřednictvím rozvoje služeb pro děti, které tato výzva pomůže naplňovat, jsou
následující:
1) Národní program reforem 2014, 2015, 2016, 20172 (3.3.2 – specificky na dětské
skupiny) – Dle doporučení Evropské komise a vládních cílů je zvýšení dostupnosti a
kvality služeb péče o předškolní děti pro Českou republiku klíčové.
2) Programové prohlášení vlády (část 7.1. jesle, školky)
3) Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020
Dokument uvádí, že mezi hlavní problémy v ČR patří nízká zaměstnanost žen spojená
s nedostatkem služeb péče o děti a nízkým využíváním flexibilních forem práce.
K opatřením pro řešení těchto problémů patří: podpořit zaměstnanost žen s dětmi
zvýšením nabídky a vytvořením dostatečné kapacity cenově dostupných služeb péče o
děti mladší tří let a doplněním kapacit kvalitního předškolního vzdělávání na úroveň
odpovídající poptávce.
4) Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
5) Vládní strategie rovnosti žen a mužů pro období 2014 – 2020
6) Národní koncepce rodinné politiky
7) Koncepce Ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017, s
výhledem do roku 2020
8) Strategie pro rovnost žen a mužů Evropské komise, odboru Genderové rovnosti
9) Strategie Evropa 2020
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10) Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 v části věnující se sladění rodinného a
pracovního života podotýká, že v ČR je nedostatek služeb výchovy a péče pro
předškolní děti a nedostatečné využití pružných forem pracovních poměrů a organizace
práce, což zejména u osob pečujících o děti a blízké má dopad na slaďování rodinného
a pracovního života. (Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020, str. 23)
11) Doporučení pro ČR The European Platform for Investing in Children
12) Doporučení tzv. Barcelonských cílů.
Řídicí orgán OPZ tyto cíle naplňuje prostřednictvím vyhlášených výzev zaměřených
na rozvoj služeb péče o předškolní děti. Zájem o první vyhlášené výzvy na podzim roku
2015 (výzvy č. 03_15_035 a 03_15_036) byl obrovský. Podpořeno je celkem 5 784 míst pro
děti v celkem 413 zařízeních.
V roce 2016 byla vyhlášena mimořádně zařazená výzva č. 03_16_132 za účelem vytvoření
nových dětských skupin, popř. na transformaci stávajícího zařízení na dětskou skupinu a
jejich následný provoz. Přijato bylo 292 projektů s celkovou výší podpory 864 664 557 Kč. Ve
výzvě nebyl podporován provoz zařízení, která již existovala.
V roce 2017 řídicí orgán vyhlásil výzvy č. 03_17_073 a 03_17_074 jednak na podporu
provozu a dále na podporu vybudování, popř. na transformaci a následného provozu nových
dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské
skupině.
Podpořeno
bylo
celkem
543 projektů. Podpora byla zaměřena především na provoz stávajících dětských skupin a
současně byla umožněna podpora vzniku nových dětských skupin.
V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy č. 03_19_101 a 03_19_103, jejichž cílem je zajistit
kontinuální provoz stávajících registrovaných dětských skupin, již podporovaných z OPZ, a
to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních časových potřeb jednotlivých zařízení.
Zúžení podporovaných aktivit: podpora pouze zařízení typu dětská skupina dle zákona
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o do evidence poskytovatelů služby péče o
dítě v dětské skupině dítě v dětské skupině, která jsou zapsána do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině
Řídící orgán novou výzvou vytváří možnost financování i těch žadatelů, kteří jsou zapsáni do
evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině nejpozději k 31. 12. 2018 a
čerpání finančních prostředků z OPZ doposud nevyužívali. Řídicí orgán jako součást MPSV,
které je garantem zákona o dětské skupině, tak postupuje s ohledem na již vyhlášené výzvy,
které podporovaly především vznik nových dětských skupin či provoz stávajících dětských
skupin. S ohledem na budoucnost podpory zařízení péče o děti po skončení podpory z OPZ
je z pohledu MPSV jako garanta zákona o dětské skupině pravděpodobnější, že případné
pokračování financování provozu zařízení péče o děti z národních zdrojů bude zacíleno
pouze na dětské skupiny.
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Zúžení okruhu možných žadatelů: Podpora pouze dětským skupinám, které dosud
nebyly podporovány z Operačního programu Zaměstnanost
Oprávněným žadatelem této výzvy je pouze subjekt, který před datem vyhlášení této výzvy
provozoval dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v
dětské skupině, která dosud nebyla podpořena z OPZ, ale zároveň byla zapsána do
evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině nejpozději k datu 31. 12. 2018.
Cílem výzvy je vytvoření možnosti financování již registrovaných dětských skupin, které ke
dni vyhlášení této výzvy nečerpaly podporu z OPZ. Cílem této výzvy není podpořit
financování nových, dosud neregistrovaných zařízení; umožnění takové podpory je však
plánováno případně v další výzvě.
Důvodem zúžení okruhu možných žadatelů je administrativní rozdělení všech potenciálních
příjemců do několika samostatných výzev, kdy je snaha zajistit rovnoměrné podávání žádostí
v čase s ohledem na harmonogramy projektů, realizovaných předchozími výzvami. Tímto
způsobem bude méně zatěžován monitorovací systém a administrace žádostí o podporu
bude plynulá.

Stanovení finanční alokace výzvy
Finanční alokace výzev č. 03_19_112 a 03_19_113 byla stanovena tak, aby mohla být
uspokojena poptávka všech případných zájemců splňujících podmínky výzvy.
K přípravě projektu a jeho předložení je možno počítat s využitím celého časového období, v
rámci něhož je výzva otevřena.
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