Tisková zpráva

Praha, 11. září 2017

Na podporu dětských skupin míří 1,4 miliardy korun
Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře rodin s malými dětmi. V aktuálně
vyhlášených výzvách zaměřených na vybudování a provoz dětských skupin je pro
žadatele připraveno až 1,4 miliardy korun.
„Dotaci mohou získat jak dětské skupiny pro veřejnost, tak podnikové dětské skupiny a
jsem velice ráda, že se nám opět podařilo získat finanční prostředky pro tento typ služeb
péče o děti a tím pomoci pracujícím rodičům“, řekla ministryně práce Michaela Marksová.
O podporu se mohou ucházet obce, kraje, nestátní neziskové organizace, školy, firmy,
OSVČ a další subjekty dle podmínek uvedených ve výzvách. Na jeden projekt je možné
získat dotaci až 5,5 milionu korun.
Žádosti lze podávat od 2. listopadu 2017 elektronicky prostřednictvím IS KP14+.
Žadatelům, kteří uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, bude
poskytnuta podpora z OPZ až do vyčerpání alokace, a to podle pořadí, v jakém byla
žádost předložena.



Výzva č. 073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a
veřejnost mimo hl. m. Prahu (alokace 1,1 miliardy Kč)
Výzva č. 074 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a
veřejnost v hl. m. Praha (alokace 320 milionů Kč)

Dětské skupiny jsou stále více vyhledávanou alternativní službou péče o předškolní děti,
neboť je mohou navštěvovat děti již od jednoho roku věku. Kolektiv tvoří maximálně 24
dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí, o které se starají minimálně dvě
pečující osoby.
První výzvy (č. 035 a č. 036) zaměřené na rozvoj služeb péče o předškolní děti MPSV
vyhlásilo v roce 2015. Díky tomu vzniklo zhruba 5 800 míst pro děti v celkem 413
zařízeních. Z důvodu velkého zájmu žadatelů byla loni vyhlášena mimořádná výzva (č.
132), díky které přibyde dalších přibližně 290 dětských skupin. Náklady ve výši 2,2
miliardy korun jsou hrazené z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. V
programovém období 2014 – 2020 může být na takto zaměřené projekty vynaloženo až
4,5 miliardy korun.
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