
2.4 Prorodinná opatření 

Oblas�  podpory 
Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vyme-
zené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět 
do společnos�  a na trh práce, na udržení se na trhu práce 
a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat 
na trh práce.
V rámci tohoto opatření budou podporovány ak� vity:
• „Zařízení péče o dě�  zajišťující péči o dě�  

v době mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt)“,

• „Doprovody na kroužky a zájmové ak� vity“,
• „Příměstské tábory“,
• „Společná doprava dě�  do/ze školy, 

dětské skupiny a/nebo příměstského tábora“,
• „Dětské skupiny“,
• „Vzdělávání pečujících osob“.

Defi nice žadatele/příjemce dotace 
Oprávněnými žadateli jsou:
• obce a jimi zřizované organizace,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizace zřizované kraji,
• příspěvkové organizace,
• nestátní neziskové organizace,
• obchodní korporace,
• OSVČ,
• poradenské a vzdělávací ins� tuce,
• školy a školská zařízení.

Výše dotace
Míra podpory je pro:
• školy a školská zařízení – 100 % 
• obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, 

dobrovolné svazky obcí – 95%
• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost (spolky, církve atd.) – 100%
• obchodní společnos� , OSVČ – 85%

Forma fi nancování je Ex-ante (v zálohových platbách předem).

Způsobilé výdaje 
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč. 
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč.

Na toto opatření má MAS Radbuza alokovány celkem 4 000 000 Kč. 
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Pro ak� vitu „Zařízení péče o dě�  zajišťující péči o dě�  v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)“ jsou 
hlavními způsobilými výdaji:
• Výdaje na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o dě� . Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní 

chybějící kapacitu stávajících ins� tucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovída-
jící potřebám rodičů. Cílem je zajištění péče o dě�  v době mimo školní vyučování.

Pro ak� vitu „Doprovody na kroužky a zájmové ak� vity“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• výdaje na zajištění doprovodů dě�  na kroužky a zájmové ak� vity. Doprovody musí být vždy vázány na další ak� vity 

v prorodinných ak� vitách, nemohou být realizovány jako samostatný projekt.

Pro ak� vitu „Příměstské tábory“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• výdaje na zajištění služeb péče o dě�  v době školních prázdnin. Doba konání příměstského tábora je omezena pouze 

na pracovní dny s minimální kapacitou 10 dě� .

Pro ak� vitu „Společná doprava dě�  do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora“ jsou hlavními 
způsobilými výdaji:
• výdaje na zajištění dopravy dě�  do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora (týká se dě�  předškolního 

věku a žáků 1. stupně ZŠ). Společná doprava může být realizována i jako samostatný projekt.

Pro ak� vitu „Dětské skupiny“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• výdaje na vytvoření nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku 

do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního 
procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopnos�  a kulturních 
i hygienických návyků dítěte.

Pro ak� vitu „Vzdělávání pečujících osob“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• výdaje na další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně 

výkonu samostatné výdělečné činnos� .

Seznam předkládaných příloh 
Pro toto opatření nejsou stanoveny žádné povinné přílohy. 
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email: info@mas-radbuza.cz, web: www.mas-radbuza.cz


