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Strategie MAS PODBRDSKO - Programové rámce OPZ (sumarizace hlavních podmínek)
Název opatření
Popis opatření, vč. cíle
opatření
Typy projektů, které
mají být v území MAS
realizovány
Podporované
skupiny

cílové

B. 1. 5 Podpora zaměstnanosti produktivního obyvatelstva
Opatření je mimo jiné také směřováno do oblasti prorodinné, která umožní především rodičům skloubit pracovní a rodinný život.
Možné aktivity projektů v oblasti zaměstnanosti:
Podpora projektů zaměřujících se na aktivity pro děti a mládež - příměstské tábory, podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost, doprovody
na kroužky, atd.
Cílovou skupinou jsou v případě podpory prorodinných opatření zejména osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu
z mateřské/rodičovské dovolené.

IDENTIFIKACE indikátorů

Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru
(výstup /
výsledek)

6 00 00

Celkový počet
účastníků

účastníci

výstup

5 00 01

Kapacita podpořených
zařízení péče o děti
nebo vzdělávací
zařízení

osoby

výstup

Předpoklad realizace projektu v souladu se Strategií MAS

Celkový počet účastníků je součet podpořených rodičů. (Podpora se vztahuje na 1 rodiče,
nikoli na 1 podpořené dítě, tj. při počtu 2 dětí od jednoho rodiče = podpora jednoho rodiče)
Částka stanovená na 1 dítě v příměstském táboře (vč. pracovních pomůcek, lektora a
dalších výdajů) je cca 2.500,- Kč.
Předpokládaná doba příměstského tábora je pět pracovních dnů, pořádání cca třech
turnusů za rok.
Realizace jednotlivých turnusů příměstských táborů bude probíhat na různých místech
území MAS.
Předpokládaná kapacita činí 15-20 dětí/ turnus.
Předpokládáme, že tato služba bude v regionu velmi žádaná, proto se nepočítá s účastí více
dětí vícekrát za rok, je samozřejmě možná opakovaná účast v dalších letech projektu.
Jedná se počet rodičů, které je aktuálně v daný okamžik je možné podpořit (v případě
příměstského tábora a dětské skupiny).
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IDENTIFIKACE indikátorů

Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru
(výstup /
výsledek)

Předpoklad realizace projektu v souladu se Strategií MAS

Indikátor Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku je stanoven ve
Strategii MAS na hodnotu 1.
V indikátoru je počítána podpora jednoho subjektu z území MAS, který zřídí jednu dětskou
skupinu. Jedná se o podporu dětí, resp. rodičů dětí, již od jednoho roku věku.
5 01 00

Počet podpořených
zařízení péče o děti
předškolního věku

Zařízení

výstup

Náklady na jednu skupinu na 12 měsíců se předpokládají při podpoře dvou pečujících
pracovníků na 800.tis. Kč (superhrubá mzda na jednoho pečujícího pracovníka je dle mezd
v místě obvyklých 26.000,- Kč = 624.tis. Kč / rok), na ostatní výdaje lze použít zbývající
částku do hodnoty 800.tis. Kč/ rok. Na tříletý projekt činí náklady 2,4 mil. Kč (částky jsou
tvořeny mzdovými výdaji na 2 pečující pracovníky a na ostatní výdaje spojené s fungováním
dětské skupiny).

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY:
•
•
•
•
•
•

min. 400.000,- Kč na projekt
doba projektu - max. 36 měsíců
min. 3 týdny příměstských táborů/ rok
max. 50.000,- Kč za jeden turnus příměstského tábora
průměrně počítáno s 20 dětmi na jeden turnus příměstského tábora
kapacita jedné dětské skupiny se předpokládá min. 5 dětí, max. 24 dětí (předpoklad pro projekt - podpora min. 10 dětí)

