Zahájení realizace


Upozornění k nastavení plánovaného data zahájení realizace projektů: Datum
zahájení realizace projektu v rozhodnutí o poskytnutí dotace nesmí předcházet datu
vyhlášení výzvy, ve které byl projekt podpořen. Doporučujeme nastavit datum
zahájení projektu až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, což vzhledem
k administraci průběžné výzvy, může být nejdříve v lednu 2017.

Cílová skupina


Zaměstnanci dětských skupin/ zařízení péče o děti předškolního věku
Ve výzvě č. 60 vymezil vyhlašovatel cílovou skupinu mj. jako „zaměstnance podniků a
zaměstnance OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích“.
Explicitně pak z tohoto výčtu zaměstnanců vyhlašovatel vyloučil zaměstnance „škol
(tj. veřejných i soukromých základních, středních, vysokých aj. škol) a školských
zařízení“. Jedná se o zařízení uvedená ve školském rejstříku. V tomto rejstříku nejsou
vedena zařízení typu dětských skupin nebo zařízení péče o děti předškolního věku,
která jsou provozována na základě živnostenského zákona. Pokud jsou tedy tato
zařízení sdružena do nějakého profesního nebo podnikatelského sdružení, jsou jejich
zaměstnanci cílovou skupinou ve výzvě č. 60.
Pokud jsou však tato zařízení péče o děti podporována v rámci výzev v IP 1.2 OPZ,
případně i OP PPR ČR, pak by jejich zapojení do výzvy č. 60 představovalo dvojí
financování. V jednotkách na podporu zařízení péče o děti předškolního věku je
obsažena jednotka Kvalifikovaná pečující osoba, jejímž cílem je pokrýt náklady na
kurz profesní kvalifikace a na získání osvědčení o profesní kvalifikaci chůvy pro děti
do zahájení povinné školní docházky, a to pro pečující osoby v zařízení péče o děti,
které před svým zapojením do projektu nesplňují požadavky na kvalifikaci pečující
osoby.
I v případě, že v zařízení péče o děti mají všechny pečující osoby potřebnou
kvalifikaci a příjemce tudíž jednotku Kvalifikovaná pečující osoba nečerpá, je třeba
vzít v úvahu, že v jednotce Obsazenost zařízení péče o děti, kterou čerpá každé
podpořené zařízení, byly zakalkulovány rovněž náklady na školení a vzdělávání,
které jsou obsaženy (vedle výdajů zejména na opravy a údržbu, energie apod.)
v použitých datech o nákladech na provoz zařízení péče o děti.

Otevřené/uzavřené kurzy


Od 1. 10. 2016 dojde k revizi pravidel - Specifická část pravidel pro žadatele a
příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další
profesní vzdělávání, kde je jasně specifikované, že jednoho běhu otevřeného kurzu
se může zúčastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu.

Veřejná podpora
 Metodický pokyn k podpoře de minimis:
https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html

