
   
MAS Blaník podpoří vznik zvýšení kapacit pro hlídání dětí 

Vlašim, 22.1.2019 

Místní akční skupina Blaník, z.s, byla založena v roce 2013 a připravuje dotační výzvy pro region, který 

tvoří 44 obcí ORP Vlašim. MAS Blaník vyhlásila dne 22.1. 2019 devátou Výzvu MAS Blaník, z.s. - 

IROP – Dětské skupiny nebo zařízení péče o děti do 3 let. 

Celková výše financí, které jsou pro region určeny v rámci dotační výzvy na podporu dětských skupin 

a zařízení péče o děti do 3 let činí 1 055 010,00 Kč, přičemž se jedná o maximální částku na jeden 

projekt.  Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, 

další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a zařízení péče o děti do 3 let. 

 

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na nedostatečné kapacity zařízení péče o děti 

v předškolním věku, v návaznosti na něj je možný nákup kompenzačních pomůcek. Z dotace 

je možné hradit infrastrukturu. Konkrétně může být v rámci projektu vybudováno či 

zrekonstruováno a vybaveno zázemí pro hlídání dětí.  
 

„Dle našich analýz by bylo v regionu MAS Blaník vhodné vybudovat minimálně ještě jednu nebo raději 

2 dětské skupiny o kapacitě ideálně 12 dětí denně. Hlídání dětem mladším tří let poskytují předškolní 

zařízení jenom omezeně, a přitom poptávka po tomto typu hlídání stále narůstá. V regionu fungují 4 

dětské skupiny a všechny jsou kapacitně plně vytížené. Nové děti berou pouze na uvolněná místa, za to 

ale v průběhu celého roku“, doplňuje R. Vondráková. 

 

V rámci vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí MAS Blaník usiluje o získání dalších 

prostředků z Evropského sociální fondu – konkrétně 12 975 560 Kč, a to na provoz dětských skupin 

v roce 2020 a dále. Při úspěšném dojednání, bude MAS Blaník vypisovat dotační výzvu na provoz 

dětských skupin ke konci roku 2019.  

 

MAS Blaník, z.s. bude všem zájemcům o dotaci poskytovat bezplatné konzultace k projektovým 

záměrům a konzultovat podání žádosti o podporu do systému ISKP14+. 

 

Žádosti o podporu jsou přijímány elektronicky na webovém portálu https://mseu.mssf.cz/, a to do dne 

23.2. 2019.Výzva je spolu se svými přílohami je vyvěšena na www.masblanik.cz. 

 

Předsedkyně MAS Blaník, z. s.: Mgr. Renata Vondráková, +420 604 540 583, info@masblanik.cz 

Expert IROP: Mgr. Anna Dufková, 603 462 529; anna.dufkova@masblanik.cz 
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