Srovnání výzev na podporu dětských skupin (DS)
Operační program
Zaměstnanost

Národní plán obnovy

Příjem žádostí
ukončen 30. 6. 2022

Výzva

Mimořádné výzvy
č. 141 a č. 142 OPZ
Vytvoření kapacit
nových DS

Operační program
Zaměstnanost plus

Výzva č. 002 NPO

Plánovaná výzva NPO

Plánovaná výzva OPZ+

Budování kapacit
dětských skupin

Adaptace stávajících
DS a mikrojeslí na
novelu zákona o DS,
navýšení kapacit DS

Vytvoření kapacit
nových dětských
skupin a podpora
zahájení provozu

Podporované
aktivity

✓ Vybudování/transformace DS
✓ 1 rok provozu DS

Datum vyhlášení

duben 2022
příjem žádostí ukončen

uzávěrka 2. kola: 30. 9. 2022

forma vyplácení dotace

jednotkové financování
zálohové platby

reálné vykazování
ex post vyplácení dotace

reálné vykazování*
ex post vyplácení dotace

jednotkové financování
zálohové platby

Velikost projektu
(v Kč)

cca 0,6 - 3,4 mil. Kč
(stávající ceny jednotek OPZ)

3 – 20 mil. Kč

nižší jednotky mil. Kč*

cca 1 - 5 mil. Kč*

Způsob vykazování

Podmínky
a další důležité
informace

Následné
financování
provozu

➢ Vhodné pro žadatele, kteří
chtějí brzy zahájit provoz DS
➢ Sledování obsazenosti DS
dle reálné docházky dětí
➢ Povinný 1 rok provozu před
přechodem na financování
ze státního rozpočtu

✓ Výstavba a rekonstrukce
budov i venkovních prostor
✓ Nákup nemovitostí včetně
pozemků

✓ Adaptace DS na požadavky
spojené s novelou zákona o
DS
✓ Navýšení kapacity DS

březen 2022*

konec roku 2022*

✓ Vybudování DS
✓ 1 rok provozu DS

jaro 2023*

(jednotky OPZ+)

➢
➢
➢
➢

Udržitelnost 10 let
Klimatické cíle
Min. 3 roky historie subjektu
Nutné vlastní počáteční fin.
zdroje (ex post financování)
➢ DPH nezpůsobilé
➢ Zpětná uznatelnost výdajů
od února 2020

➢ Udržitelnost několik* let
➢ Nutné vlastní počáteční fin.
zdroje (ex post financování)
➢ DPH nezpůsobilé
➢ Zpětná uznatelnost výdajů
od února 2020
➢ Provoz paralelně financován
ze st. rozpočtu (mimo DS
organizačních složek státu)

* Upozornění:
změna výzvy k 30. 6. 2022

* V přípravě
- podmínky se mohou měnit

➢ Částka podpory dle smluv s
rodiči (jako u příspěvku ze
státního rozpočtu)
➢ Povinný 1 rok provozu pod
OPZ+ před přechodem na
financování ze státního
rozpočtu
* V přípravě
- podmínky se mohou měnit

Financování provozu DS ze státního rozpočtu
Pro organizační složky státu a jejich organizace bude provoz financován z OPZ+.
Výzva bude vyhlášena na podzim 2022, je očekávána zpětná uznatelnost výdajů od data ukončení projektu OPZ.

