Téma otázky
Dotace - příspěvky - změny

Otázka

Odpověď

Lze hradit z dotace odměnu za administraci projektu? A nájemné Ano, rozdělení dotace v kompetenci příjemce.
z příspěvku na provoz?
Vrácení dotace při opuštění prostor upravených z dotace?
Ne v případě provozu na jiném místě.
Je možné zažádat jako OSVČ, která má již registrovanou živnost S.r.o. není nástupnickou organizací OSVČ, takže na ni nepřecházejí žádná práva
a provozuje miniškolku a v průběhu realizace projektu změnit
a povinnosti OSVČ. Není tedy možné v průběhu realizace projektu změnit osobu
právní formu na s. r. o.?
žadatele z OSVČ na s.r.o.
Máme možnost pobírat z rozpočtu města příspěvek na každé
dítě, o které budeme pečovat určitý počet hodin měsíčně. Je to
slučitelné s dotací na dětské skupiny v rámci této výzvy?

Není. Příjemce není oprávněn čerpat na aktivity projektu prostředky z jiných
finančních nástrojů EU, národních programů ani programů územních samospráv.

Je možné zaměstnat jako pečující osobu někoho, kdo je
podpořený z úřadu práce na základě dotace na společensky
účelné pracovní místo?

Pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti
předškolního věku platí zákaz dvojího financování projektu. To znamená, že
příjemce není oprávněn čerpat na aktivity projektu prostředky z jiných finančních
nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv. Zejména
není dovoleno čerpat např. příspěvky na zřízení nebo vyhrazení
společensky účelného pracovního místa, které poskytuje Úřad práce ČR. Tj.
na jakéhokoliv zaměstnance, který bude hrazen z dotace v rámci projektu z této
výzvy, není možnost čerpat jiné dotační prostředky.

Můžeme kombinovat dotaci z OPZ s IROP?

Ano, za podmínek: 1. Pokud z IROP žádáte na vybudování, pak nesmíte žádat
jednotku na vybudování z OPZ (ale pouze provoz, nájem, kvalifikace). 2. pozor IROP podmiňuje svou dotaci rozšířením kapacity zařízení - což během projektu z
OPZ není možné. 3. Je možné nejprve rekonstruovat či budovat s IROP, a teprve
poté žádat z OPZ prostředky na provoz.

Lze z dotace hradit výdaje vzniklé před startem projektu?
Například pořízení PC z prosince 2015? Je možné z dotace
hradit i investice a stavební úpravy nad 40 tisíc Kč bez DPH?

U projektů financovaných zjednodušeným vykazováním se nesledují data úhrady
reálných výdajů, jejich povaha, ani výši úvazků členů realizačního týmu. Výše
uvedené tedy nebude předmětem kontroly a je na žadateli,jak projekt
zrealizujete. Důležitý je výsledek v podobě obsazeného zařízení fungujícího dle
požadavků zákona a výzvy. Přesto je příjemce povinen dodržovat obecné zásady
způsobilosti výdajů, zejména z pohledu výběrových řízení dle výše výdajů.

Horizontální principy

Jakým způsobem bychom měli sledovat naplňování
horizontálních principů?

Naplňování horizontálních témat musí vyplývat ze samotného charakteru
projektu, v průběhu realizace se nevykazuje. Kontrola probíhá v rámci kontroly na
místě, kdy bude dokladován především rovný přístup a nediskriminace
prostřednictvím předloženého provozního řádu, výchovného plánu, kritérií pro
přijímání dětí do zařízení apod.

Indikátory
Počet podpořených domácností (vždy jeden ze zákonných zástupců dítěte) +
příp. pečující osoby, které prošly rekvalifikací hrazenou dotací. V obou případech
Co uvádíme u indikátorů 6 00 00 a 5 01 10: dítě, domácnost,
do hodnoty započítáváte jen osoby podpořené více než 40 hodinami za dobu
oba rodiče přesahující limit bagatelní podpory?
realizace projektu (40 hodiny podpory = bagatelní podpora).
Jakým způsobem bychom měli sledovat indikátor 5 01 05 - počet Tento indikátor budete sledovat v průběhu realizace projektu, zdrojem dat by
zaměstnavatelů podporující flexibilní formy práce?
měly být potvrzení od zaměstnavatelů, příp. osobní dotazníky.

Pečující osoby
Kdy nejpozději musí pečující osoba splňovat požadovanou
kvalifikaci na vzdělání?

Pečující osoba musí splňovat odpovídající kvalifikaci nejpozději v den, kdy
začnete zařízení péče o děti provozovat (resp. začne v zařízení daná osoba
pečovat o děti).
Počet pečujících osob v zařízení pro 15 dětí - vysvětlení.
Počet fyzicky přítomných pečujících osob může být v rozhodný okamžik nižší než
3. Dodržení zákonných požadavků na počet pečujících osob k počtu aktuálně
přítomných dětí.
Doložení svéprávnosti pečující osoby smlouvou o dobrovolnické Nelze, nutný pracovněprávní vztah (HPP, DPP, DPČ).
službě?

Může být pečující osoba proplácena jako dodavatel na fakturu?

Ne. Pečující osoby musí být v zaměstnaneckém poměru. Jedinou výjimkou je
samotný provozovatel OSVČ, který může sám pracovat jako pečující osoba.

Stačí k doložení zdravotní způsobilosti vstupní lékařský posudek Pečující osoba prokazuje obecnou způsobilost k výkonu práce péče o dítě.
o zdravotní způsobilosti k práci v kategorii 1 vydaný naším
smluvním lékařským zařízením nebo musí být na posudku slovně
napsáno Způsobilost k výkonu práce péče o dítě?
Pečující osoby - absolvování celého kurzu nebo jen zkoušky k
získání kvalifikace?
Co když během realizace projektu nevyužijeme jednotku na
kvalifikaci pečující osoby?

Stačí zkouška. Kontrolujeme Osvědčení o absolvování.
Nutno vrátit.

Stačí k doložení zdravotní způsobilosti vstupní lékařský posudek Pečující osoba prokazuje obecnou způsobilost k výkonu práce péče o dítě.
o zdravotní způsobilosti k práci v kategorii 1 vydaný naším
smluvním lékařským zařízením nebo musí být na posudku slovně
napsáno Způsobilost k výkonu práce péče o dítě?
Je možné, aby OSVČ, která provozuje zařízení péče o děti na
ŽL, byla současně pečující osobou?
Potvrzení o zaměstnání/studiu/OSVČ - pouze na předepsaných
formulářích ?

ano, příjemce/kyně OSVČ, může být pečující osobou, pokud splní kvalifikaci pro
výkon pečovatelky.
Není nutné. Uvést min. námi požadované údaje.

Provoz zařízení
Veřejné zařízení péče o děti - celý měsíc zavřeno z důvodu
dovolených (nařízená celozávodní dovolená provozovatelem
DS), je možné si moci tento měsíc odečíst z % docházky?

Odečtení příslušného počtu pracovních dnů z údajů pro výpočet obsazenosti je
možné, pokud tento příjemce relevantním dokumentem doloží, že byla vyhlášena
celozávodní dovolená a po dobu celozávodní dovolené bylo zařízení zavřeno
(např. interní směrnicí, rozhodnutím ředitele organizace apod.). Za celozávodní
dovolenou se považuje nařízené volno zaměstnancům, a to jak pro čerpání
řádné dovolené, tak neplaceného či částečně placeného volna. Z uvedeného
vyplývá, že veřejná DS si nemůže svou vyhlášenou dovolenou odečíst z %
docházky. Muselo by se jednat o celozávodní dovolenou vyhlášenou
zaměstnavatelem rodičů, kteří do DS umisťují své děti. Tato výjimka se tedy dá
použít pouze u podnikových zařízení.

Jsou někde uvedena kritéria pro případ většího počtu zájemců
než bude kapacita zařízení?

Příjemce si může stanovit vlastní příjimací kritéria. Pokud bude zařízení pro
veřejnost, nesmí se do přijímacích kritérií vložit žádné kritérium, které by
nevycházelo čistě z provozních podmínek. Např. věk dětí je omezen legislativou,
na základě které budou děti přijímány, příp. zkušenostmi realizačního týmu nebo
vybavením zařízení, proto věk dětí jako jedno z kritérií určitě nevadí. Ale např.
místní příslušnost nebo zaměstnavatel, příp. vyloučení některé skupiny rodičů z
cílové skupiny apod. už by mohlo být jako diskriminační považováno. Přijímací
kritéria je třeba důkladně promyslet a odůvodnit. Zároveň je důležité, aby kritéria
byla zveřejněna na veřejně dostupném místě (např. web zařízení).
Žádný vzor přijímacích kritérií stanoven není. Doporučujeme, aby příjimací
kritéria nikoho nevylučovala, ale spíše řadila uchazeče (např. pomocí bodů) tak,
že v případě volné kapacity by bylo možné přijmout všechny způsobilé uchazeče
v souladu s cílovou skupinou.

Můžou být do DS s kapacitou 10 dětí přibrány na dobu určitou
děti ze spřátelené organizace než proběhne rekonstukce jejich
vlastních prostor?
Je možné v případě zřízení typu zařízení pro veřejnost, aby
zařízení navštěvovali i dítě lektora, případně OSVČ, která
zařízení provozuje?
Mohou o prázdninách navštěvovat DS i děti, které jsou zapsané
v akreditované MŠ?

Ne, kapacita 10 nesmí být překročena.

Může být do zařízení péče od děti financováno z této výzvy
přijato dítě, jehož rodiče odmítli povinné očkování?

Ano.
Ano.
U živnosti vázané a dětské skupiny můžete do zařízení přijmout jen dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo které je proti nákaze imunní
anebo které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro živnost
volnou toto nařízení neplatí.

Veřejné zařízení péče o děti - celý měsíc zavřeno z důvodu
dovolených (nařízená celozávodní dovolená provozovatelem
DS), je možné si moci tento měsíc odečíst z % docházky?

Odečtení příslušného počtu pracovních dnů z údajů pro výpočet obsazenosti je
možné, pokud tento příjemce relevantním dokumentem doloží, že byla vyhlášena
celozávodní dovolená a po dobu celozávodní dovolené bylo zařízení zavřeno
(např. interní směrnicí, rozhodnutím ředitele organizace apod.). Za celozávodní
dovolenou se považuje nařízené volno zaměstnancům, a to jak pro čerpání
řádné dovolené, tak neplaceného či částečně placeného volna. Z uvedeného
vyplývá, že veřejná DS si nemůže svou vyhlášenou dovolenou odečíst z %
docházky. Muselo by se jednat o celozávodní dovolenou vyhlášenou
zaměstnavatelem rodičů, kteří do DS umisťují své děti. Tato výjimka se tedy dá
použít pouze u podnikových zařízení.

Je možné v případě zřízení typu zařízení pro veřejnost, aby
zařízení navštěvovali i dítě lektora, případně OSVČ, která
zařízení provozuje?

Ano.

Jaká jsou potřebná potvrzení n a omezení týkající se rodičů,
Stačí aby alespoň jeden z rodičů byl zaměstnán, OSVČ, uchazeč
o zaměstnání nebo student. Je nutné žádat o vyplnění dané
přílohy jen jedním rodičem? Jak postupovat, pokud je daná
osoba na MD?

Stačí, aby potvrzení dodal jen jeden z rodičů. Pokud je rodič na MD a RD a má
se zaměstnavatelem stále platnou smlouvu, dodá potvrzení o zaměstnání od
svého zaměstnavatele. Pokud ovšem platnou smlouvu nemá, ani není
registrován na ÚP a ani nemá jinou vazbu na trh práce, nespadá do cílové
skupiny, kterou je možné zařízením financovaným z OPZ podpořit.

Je nějak omezena doba platnosti smlouvy mezi zařízením péče o
děti a rodičem?
Není.
Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ - koho se týká?
Vyplňuje ČSSZ rodiči-podnikateli, pokud má zájem o péči o dítě v podpořeném
zařízení.
Několikadenní „školka v přírodě“ - počítá se do docházky?
Ano. Zadat i do smlouvy s rodičem. Do docházky můžete zapsat přítomnost dětí
v době školky v přírodě na maximálně 2 půldny pro každé dítě.
Je možné provoz zařízení svěřit dodavateli?

Příjemce podpory musí po celou dobu udržet plnou kontrolu nad řízením a
realizací projektu, tzn. celková odpovědnost za provoz zařízení a zejména
zodpovědnost za děti docházející do zařízení musí zůstat na příjemci podpory.
Odpovědnost dokládají (kromě interního dokumentu upravujícího provoz zařízení
péče o děti) také jednotlivé smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a pečujícími
osobami a rodiči dětí, jež do zařízení docházejí.

Lze umístit DS v budově, kterou pronajímá nájemce se
souhlasem vlastníka?
Nutno zpracovávat pracovní výkazy?

Ano.
Ne, nekontrolujeme.

Udržitelnost
Musí příjemce udržovat dětskou skupinu i po skončení projektu? Ne. Udržitelnost není stanovena.

Výběrové řízení
V případě, že na rekonstrukci budovy budou použity pouze vlastní prostředky
příjemce, není potřeba dělat výběrové řízení dle obecných pravidlel. Vždy je ale
nutné dodržovat ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Pokud se ale
použije jakákoliv částka z dotace na vybavení či rekonstrukci, je potřeba se řídit
obecnými pravidly, které upravují pravidla pro realizaci výběrových řízení.

výběr dodavatele - pokud úpravy budou do 400 tis. Kč stačí
udělat průzkum trhu, je to tak?
- lze v průběhu realizace projektu (případně v době udržitelnosti)
změnit místo realizace? např. majtel by nám dal výpověď z
nájmu nebo by nám nevyhovovala spolupráce s ním...
- může vzniknout nějaké riziko pro majitele nemovitosti, když
nám umožní prostory upravit?
- jsou nějaké povinnosti, případně doporučení, co by mělo být
ošetřeno v nájemní smlouvě?

1) Ano, do 400 tis. Kč stačí průzkum trhu.
2) Ano, tato změna je možná a podléhá schválení řídicího orgánu.
3) Případná rizika spojená s úpravou prostor si musí majitel nemovitosti zhodnotit
sám.
4) Na nájemní smlouvu nemáme žádně speciální požadavky, zcela jistě by v ní
mělo být přesné vymezení prostor a výše nájmu (nájem, aby byl způsobilý pro
jednotku, musí být za úplatu - nelze tedy uznat bezúplatný pronájem). Její
konkrétní znění doporučujeme konzultovat s právníkem.

Rekonstrukce prostor z vlastních zdrojů - nutné výběrové řízení?
Ne.

Zpráva o realizaci

Je možné podat ZoR před vydáním právního aktu?

Zprávu podáváte do 30 dnů od ukončení každé fáze projektu (bez ohledu na
vydání právního aktu). Nicméně tato funkcionalita zatím není v informačním
systému k dispozici.Ti příjemci, kteří by měli předkládat zprávu o realizaci před
zpřístupněním funkce v ISKP, jsou informováni depeší.

Nájemné
Je potřeba na dlouhodobý pronájem prostor vyhlašovat výběrové
řízení?
Není.

Kdo může/nemůže pronajímat prostory pro projekt?

Zaměstnanci zadavatele či členové statutárního orgánu zadavatele nebo členové
realizačního týmu projektu se v případě zakázek, na které se nevztahují postupy
upravené zákonem č. 137/2006 Sb. nesmí podílet na: zpracování zakázky, nesmí
podat nabídku a být tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani
působit jako subdodavatel, být statutárním orgánem uchazeče.

Elektronický docházkový systém
Jaké vlastnosti má mít elektronický docházkový systém?

Provozovatel zařízení je povinen evidovat záznamy o docházce dětí i pečujících
osob v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky.
Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu.xls nebo
.xlsx pro přenos údajů do evidence, která bude sloužit jako příloha zprávy o
realizaci projektu.
Elektronický docházkový systém musíte mít nejpozději v den zahájení fáze
provozu. Tento systém musí evidovat příchod a odchod pro každé zařízení
samostatně a musíte být schopni docházku exportovat do Excelu vždy za každé
zařízení samostatně.

Do kdy musí být pořízen elektronický systém?
Můžeme používat k evidenci jeden docházkový systém společný
pro dvě oddělené dětské skupiny v jedné budově?
Ano, pokud dokážete záznamy oddělit.

