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Před podáním žádosti o podporu doporučujeme žadatelům věnovat pozornost
následujícím radám, čímž mohou předejít zbytečným chybám v žádostech o podporu
a změnám v samotné realizaci projektu.
Seznamte se s „pravidly“ – Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce
v OPZ a Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce s jednotkovými
náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku
 dokumenty na sebe navazují a vzájemně se doplňují z hlediska
dodržování pravidel OPZ a specifických požadavků uvedených výzvou,
naleznete je na webových stránkách: Pravidla pro žadatele a příjemce www.esfcr.cz.
Vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+ a její podání
 návodnou pomůcku naleznete pod tímto odkazem: Pokyny k vyplnění
projektové žádosti,
 vyplnění samotné žádosti je jednoduché, projekt však musíte dobře
naplánovat,
 podpora z OPZ je přidělována na základě počtu dosažených jednotek a
na základě k nim stanovených jednotkových nákladů,
 rozpočet projektu sestavíte jednoduše pomocí kalkulačky dostupné na
Kalkulačka - zařízení péče o děti.
Výzva je zaměřena pouze na vznik/transformaci nové dětské skupiny (DS) a
její následný provoz, přičemž poskytování služby péče o dítě v DS se řídí
zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nová DS vs. transformovaná DS
 nová DS – v místě realizace není žádné zařízení provozující jakoukoli
péči o děti,
 transformovaná DS – v místě realizace je provozováno zařízení péče o
děti, které není evidované jako DS, zároveň toto zařízení není
provozované na základě živnostenského oprávnění, nebylo podpořeno
z OP LZZ a není mateřskou školou zapsanou ve školském rejstříku.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů
 podniková – zařízení mohou navštěvovat děti zaměstnanců určitého
subjektu či subjektů (příjemce a jeho projektoví partneři),
 pro veřejnost – ověřte si, že je Vaše právní forma v souladu se
zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, a můžete tedy provozovat DS pro veřejnost,
 pokud nenaplníte podnikovou DS, je možné uzavřít smluvní vztah
s jiným zaměstnavatelem = partnerem projektu, jehož zaměstnanci
mohou do DS umisťovat své děti.

Plánovaná kapacita DS a její naplnění
 seznamte se s kritériem hodnocení zaměřeným na ověření
administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele,
 zjistěte, zda je v plánovaném místě realizace dostatečná poptávka po
zařízení péče o děti a kolik dalších zařízení funguje ve Vašem
nejbližším okolí,
 oslovte potenciální cílovou skupinu – rodiče, kteří mají nebo budou mít
v době realizace projektu vazbu na trh práce,
 doporučujeme provést situační analýzu stávajících zařízení, popřípadě
kolik nových zařízení a s jakou kapacitou v dané lokalitě má ještě
vzniknout (seznam příjemců z předešlé výzvy je zveřejněn zde Přehled
realizovaných projektů a seznam již evidovaných DS na Evidence
dětských skupin.
DS je ze zákona provozována neziskově
 výše poplatků od rodičů ovlivňuje jak naplnění kapacity, tak výši
obsazenosti. Čím nižší obsazenost, tím nižší podpora z OPZ,
 pro průběžné financování potřebujete mít dostatek prostředků (zálohy
se vyplácejí jednou za půl roku).
Splňuje místo realizace DS hygienické požadavky?
 zjistěte u příslušné krajské hygienické stanice (KHS), že je Vámi
zamýšlené místo provozu DS v souladu s hygienickými předpisy,
 KHS Vám může poskytnout cenné informace o podmínkách pro vydání
závazného stanoviska pro zápis do evidence poskytovatelů služby
péče o dítě v DS.
Splňuje místo realizace požadavky hasičského záchranného sboru?
 jsou oblasti ČR (kraje) se zvýšenými požadavky na požární
bezpečnost.
Vydá stavební úřad souhlasné stanovisko k užívání prostor jako DS?
 v případě rekonstrukce je dobré vědět, co vás čeká a jak dlouhá doba
bude třeba na splnění všech požadavků stavebního úřadu,
 zvažte, zda jsou prostory k rekonstrukci vhodné.
DS musíte zaevidovat před zahájením provozu do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v DS na MPSV
 vše potřebné k žádosti o zápis do evidence najdete na Dětské skupiny.
Nájemné
Podmínkou čerpání podpory z OPZ na nájemné je nezbytnost doložit nájemní
smlouvu:
 majitel nemovitosti souhlasí s provozem DS,
 nájemní smlouva bude platná po celou dobu realizace,




pokud je vlastníkem nemovitosti příjemce podpory OPZ, statutární
zástupce či člen organizace příjemce, nelze nárokovat nájemné,
pozor na předčasné ukončení nájemní smlouvy nebo změnu podmínek.

Kvalifikovaná pečující osoba
 pečující osobu bez potřebné kvalifikace můžete nechat vyškolit v době
realizace projektu rekvalifikačním kurzem Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky,
 do rozpočtu projektu můžete zařadit jednotku kvalifikovaná pečující
osoba,
 pečující osoba s poskytnutou rekvalifikací musí v DS pracovat po dobu
alespoň šesti měsíců,
 pozor – pečující osoba může začít pečovat o děti až po získání
uvedené kvalifikace.
Projekt dobře naplánujte
 příjem žádostí bude probíhat od 1. 2. 2017 až 30. 6. 2017 a je tak dost
času na přípravu,
 sestavte si harmonogram se všemi potřebnými kroky reálně (s
rezervou), maximálně 12 měsíců na vybudování a 24 měsíců na
provoz, přičemž je nutné počítat s lhůtami pro vydání stanovisek
dotčených orgánu (KHS, stavební úřad, hasičský záchranný sbor,
MPSV),
 nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2020,
 administrace změn je časově náročná a na schválení změny není
nárok.
Hodnocení a výběr projektů
 je důležité počítat s procesem hodnocení a výběru projektů, který trvá
obvykle 3 až 4 měsíce, avšak se zahájením stavebních a
rekonstrukčních prací není třeba čekat na vydání právního aktu,
 po obdržení vyrozumění o doporučení projektu k podpoře má žadatel
jistotu, že projekt bude podpořen.
Zajistěte si termín povinné konzultace u koordinátorky včas
 online si zarezervujte termín na stránkách www.esfcr.cz,
 seznam koordinátorek je uveřejněn pod tímto odkazem: Kontakty.
Technická a uživatelská podpora
 k dispozici je též i technická podpora na adrese iskp@mpsv.cz,
 využijte prostor pro dotazy na ESF fóru Dětské skupiny. Současně zde
můžete najít dotazy řešené žadateli před Vámi, případně využít soubor
s nejčastějšími dotazy.

Hodně úspěchů při realizaci Vaší dětské skupiny přeje řídicí orgán OPZ!

