
Název opatření Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života 

Specifický cíl SCLLD 2-2) Zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů 
Opatření SCLLD 2-2-2) Snazší sladění rodinného a pracovního života 

 

A) Vazba na SC 2.3.1 OP Z  

Opatření naplňuje SC tím, že podporuje prorodinná opatření. 
B) Cíl opatření  

Cílem opatření je zvýšit zapojení rodičů na trh práce prostřednictvím podpory prorodinných 
opatření. 
C) Provázanost opatření  

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života naplňuje opatření SCLLD 2-2-2) 
Snazší sladění rodinného a pracovního života.  
Opatření OP Z č. 3 je tematicky spjato s ostatními opatřeními SCLLD v rámci strategického cíle SCLLD 
2) Zvýšení zaměstnanosti a podnikatelské aktivity, který přímo pomáhá naplňovat.  
Oblast zaměstnanosti bude podporována též z PRV, a to prostřednictvím Fiche č. 3 Podpora 
nezemědělských podnikatelských činností, která spojuje opatření SCLLD 2-3-1) Podpora začínajících 
podnikatelů, 3-3-1) Diverzifikace spektra nabízených služeb, 5-1-1) Malokapacitní ubytování včetně 
zařízení pro agroturistiku a 5-2-1) Rozvoj doplňkové turistické infrastruktury; dále Fiche č. 4 Investice 
do zemědělských podniků, která spojuje opatření SCLLD 3-2-1) Investice do zemědělských staveb a 
3-2-2) Investice do zemědělských technologií a  strojů; dále Fiche č. 5 Diverzifikace struktury 
zemědělské produkce a její propagace, která spojuje opatření SCLLD 3-1-1) Diverzifikace struktury 
zemědělské produkce a 3-1-2) Propagace zemědělské produkce; dále Fiche č. 6 Investice do rozvoje 
lesnictví, která vychází z opatření SCLLD 3-1-3) Investice do rozvoje lesnictví; a Fiche č. 7 Rozvoj 
krátkých dodavatelských řetězců, která naplňuje opatření SCLLD 3-2-3) Rozvoj krátkých 
dodavatelských řetězců. 
D) Priorizace opatření  

Režim A – opatření financované z alokované částky. 

 

E) Časový harmonogram realizace opatření 

Předpoklad vyhlášení výzvy: 1Q/2019 → realizace projektů max. 36 měsíců → žádosti o 

platbu ve finančním plánu 2020, 2021, 2022. 

 

F) Popis možných zaměření projektů 

Podporované aktivity zahrnují: 
 zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení pro děti 

mladšího školního věku (typu školní družiny, kluby), 
 příměstské tábory pro děti mladšího školního věku v době školních prázdnin, 
 dětské skupiny pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; živnosti volné a vázané dle 
živnostenského zákona). 

G) Podporované cílové skupiny  

 osoby pečující o malé děti 
 osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
H) Typy příjemců podpory  

 obec 
 dobrovolný svazek obcí 



 organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) 

 organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, školy a školská zařízení) 

 nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické 
osoby, nadace a nadační fondy) 

 obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 
 obchodní společnosti: 

 veřejná obchodní společnost 

 komanditní společnost 

 společnost s ručením omezeným 

 akciová společnost 

 evropská společnost 

 evropské hospodářské zájmové sdružení 
 družstva: 

 družstvo 

 evropská družstevní společnost 
 OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
 poradenské a vzdělávací instituce  
 školy a školská zařízení – právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná 

ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

I) Absorpční kapacita MAS  

Potřeba podpory prorodinných opatření vyplývá především z trendu stárnutí populace 
identifikovaného v kapitole 1.1. Obyvatelstvo a sídla, lepší dostupnost péče o děti předškolního věku 
zatraktivní území MAS pro mladé rodiny a usnadní návrat do práce rodičům na rodičovské dovolené. 
Absorpční kapacitu zajišťují v území MAS především neziskové organizace ve spolupráci se 
vzdělávacími institucemi. Předpokládáme podporu 2 subjektů – 1 nestátní neziskové organizace a 1 
organizace zřizované obcí. 

 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OP Z 

Udržitelný rozvoj: Opatření nemá v této oblasti přímý dopad. 
Rovné příležitosti a nediskriminace: Opatření bude mít v této oblasti pozitivní dopad, neboť je 
zaměřeno na sledění potřeb rodiny a trhu práce, které pomůže odstranit diskriminaci zejména žen 
s malými dětmi. 
Rovnost žen a mužů: Opatření bude mít v této oblasti pozitivní dopad, neboť převážnou část cílové 
skupiny tvoří ženy, které často kvůli péči o dítě nenacházejí uplatnění na trhu práce. 

 

K) Principy pro určení preferenční kritérií 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 kapacity vzniklého zařízení, 
 podporovaných cílových skupin, 
 typu žadatele, 
 velikostní kategorie žadatele, 
 inovativnosti pro území MAS, 
 komplexnosti, 
 výše požadované dotace. 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 



Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 50001 
Název Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 10 

Kód NČI2014+ 50100 
Název Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 2 

Kód NČI2014+ 60000 
Název Celkový počet účastníků 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 12 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 50110  
Název Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 8 

Kód NČI2014+ 50120  
Název Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 2 

 


