Výzva č. 03_17_073 a 74
Podpora vybudování a provozu dětských skupin
pro podniky a veřejnost

Informace o výzvě a nabídka spolupráce

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost vyhlásilo výzvu
k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Název výzvy

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky
a veřejnost
Výzva podporuje:
a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,

Věcné zaměření

b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do
pracovního procesu.
Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci
OP Zaměstnanost lze tedy poskytnout službu péče o dítě v následujících
režimech:



dětská skupina pro veřejnost
podniková dětská skupina

Datum zahájení příjmu žádostí
o podporu

2. 11. 2017 (10:00 hodin)

Datum a čas ukončení příjmu
žádostí o podporu

1. 2. 2018 (10:00 hodin)

Druh výzvy

Průběžná

Způsob podání žádosti o podporu

Elektronicky ve formuláři v IS KP14+

Výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 942 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 448 606 Kč

Území realizace

Hlavní město Praha
Celá ČR bez hl. m. Prahy

Maximální délka projektu

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení
fyzické realizace projektu

31. 12. 2020

Dle pravidel OP Zaměstnanost může být žadatelem osoba, která má vlastní
identifikační číslo (IČ), dále má aktivní datovou schránku, a která nepatří mezi
subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokud, dluhu aj.
dále ve výzvě. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

Oprávnění žadatelé
















kraje, obce a jimi zřizované organizace
dobrovolné svazky obcí
poradenské a vzdělávací instituce
veřejné výzkumné instituce
nestátní neziskové organizace
profesní a podnikatelská sdružení
obchodní korporace
OSVČ
státní podniky
právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené
zvláštním zákonem
školy a školská zařízení
vysoké školy
OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
sociální partneři

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Cíl výzvy

Zdroje financování

EU 85 % a státní rozpočet 0 – 15 % (podle typu organizace – žadatele)

Informace o způsobilosti výdajů

Projekty podpořené v rámci této výzvy budou financovány v režimu
zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů
a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy
definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle toho, kolika
jednotek se žadateli / příjemci podpory (a jeho případným partnerům)
podaří v souladu se stanovenými podmínkami dosáhnout, je vypočtena výše
dotace, na kterou má projekt nárok. Výše podpory není navázána na objem
prostředků, které realizátoři projektu na dosažení jednotek skutečně dle účetních
záznamů vynaložili.

Forma financování

Ex ante
Ex post (pouze OSS a jejich příspěvkové organizace)

Zajistíme pro Vás celý proces od zpracování žádosti až po závěrečné ukončení a vypořádání projektu. Nejprve společně
zkonzultujeme Váš projektový záměr, poté vše zapracujeme do elektronického systému IS KP14+ a následně Vám pomůžeme
nebo zajistíme celou realizaci projektu. K dispozici je Vám tým zkušených projektových manažerů a regionálních projektových
konzultantů, kteří udělají maximum, aby pro Vás čerpání dotačních prostředků bylo radostí, nikoli starostí.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

+
Call centrum 359 901 896 (pondělí - pátek 7:00 – 15:30), e-mail: projekty@profi-skola.cz

