
SETKÁNÍ K PŘÍMĚSTSKÝM
TÁBORŮM

Možná podpora pro příměstské
tábory v Pobeskydí

Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)16. 11. 2017 od 16.00

Představení připravované výzvy MAS Pobeskydí
Možnost zapojení do projektu jako partner
Diskuse a výměna zkušenosti

Místo:  

Termín

Program: 
  
  

Svou účast prosím potvrďte na mail mas@pobeskydi.cz nebo tel. 774 489 762 do 14. 11. 2017.

Projekt „Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001423

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí
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Z Á P I S  

z pracovního setkání k příměstským táborům (možná podpora pro příměstské tábory v Pobeskydí) 16. 11. 2017 od 16:00 hod. ve školící místnosti Podnikatelského centra, Třanovice č.p. 1  
P ítomni: dle prezenční listiny 
Program: (byl upraven oproti pozvánce) 

P edstavení p ipravované výzvy MAS Pobeskydí 
P íklad dobré praxe „S Kapou za zábavou“ 
Možnost zapojení do společného projektu 
Diskuse a výměna zkušenosti  1. Představení připravované výzvy MAS Pobeskydí 
Ing. Krystyna Nováková podala základní informace o p ipravované výzvy (viz p iložená prezentace).  
Základní údaje o výzvě 
Výzva MAS Pobeskydí bude výzvou v rámci Operačního program Zaměstnanost (v monitorovacím 
systému 2014+). Výzva by měla být vyhlášena v lednu 2018. P íjem žádostí potrvá 4-5 týdnů. 
Rozhodnutí orgánů MAS lze očekávat během b ezna či dubna 2018. Hlavním cílem výzvy bude podpora 
p íměstských táborů a dále dvou navazujících aktivit, a to společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo p íměstského tábora, vzdělávání pečujících osob. 
Celková alokace na výzvu jsou 2 mil. Kč. Minimální výdaje jednoho projektu 400 tis. Kč 
Maximální délka realizace projektu 3 roky.  
Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou rodiče dětí. Podmínkou zapojení dítěte do p íměstského tábora je prokázání, že 
jeho rodiče jsou pracující (zaměstnání, OSVČ) nebo že aktivně hledají zaměstnání. Rodiče toto dokládají 
a musí toto doložit oba. 
Není možno podpořit maminky na mateřské či rodičovské dovolené. 
Výzva bude zamě ena na děti od 3 do 15 let.  
Parametry příměstských táborů 

• Nepobytové tábory (děti se odpoledne vracení domů) 
• Neziskový charakter p íměstského táboru (p íjmy projektu snižují výdaje projektu) 
• doba konání p íměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny 
• minimální kapacita p íměstského tábora je 10 dětí 
• s rodiči dětí musí p íjemce uzav ít písemnou smlouvu o poskytování služby 
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• je nutné vést denní evidenci p ítomných dětí 
• Školní prázdniny (letní, podzimní, vánoční, jarní … vč. editelského volna) 
• p íměstský tábor musí být realizován na území Pobeskydí nebo musí mít prokazatelný dopad na 

území Pobeskydí (tj. rodiče dětí mají vazbu na území Pobeskydí).  
Výdaje, které lze z projektu hradit (blíže a další ve výzvě) 

• osobní náklady (osob pečujících, hlídačů) 
• nákup za ízení, vybavení a spot ebního materiálu (pastelky, modelína, míče, k esla, stolečky apod.) 
• nájem či leasing za ízení a vybavení, budov (pronájem místnosti, sportoviště, sportovní 

vybavení) 
• nákup služeb (vzdělávání pečujících osob, animační aktivity)  

Výdaje, které jsou hrazeny přímo rodiči/dětmi (nesouvisí s projektem) 
• stravné 
• vstupné 
• doprava na výlety 
• atd.  Finanční partneři v těchto projektech nejsou vhodní 

Partnerem není subjekt v dodavatelském či odběratelském vztahu k p íjemci dotace a nemůže mít ani 
charakter dodavatele či odběratele 
Jednotliví organizáto i p íměstských táborů nemohou být partnery s finanční účasti. Jsou dodavateli 
služeb. 
 

Po prezentaci proběhla krátká diskuse. Přítomní vidí následující překážky: 
vysoká administrativní náročnost – dokladování ze strany rodičů 
pro samostatné projekty je vysoká minimální výše celkových způsobilých výdajů 
selekce děti dle postavení rodičů na trhu práce  2. Příklad dobré praxe „S Kapou za zábavou“ 
Ing. Jana Vavrošová (Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.) p edstavila projekt „S Kapou za 
zábavou“, který je realizován za podpory z Operačního programu Zaměstnanost (více viz prezentace).  3. Možnost zapojení do společného projektu 
Diskutovaná byla možnost jednoho realizátora projektu a organizátora p íměstských táborů pro větší 
území, který by požádat o podporu. 
Možnosti je zast ešení takového projektu nap . svazkem obcí, školským za ízením, zapsaným spolkem 
nebo místní akční skupinou. P ítomní členové MAS navrhli, zda by tímto žadatel mohla být p ímo MAS 
Pobeskydí. 
Ing. Krystyna Nováková informovala, že MAS je p ijatelný žadatel a tuto variantu má ve strategií 
ošet enou. Ještě tuto variantu projedná na O OPZ a nastaví vhodná opat ení, aby nedošlo ke st etu 
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zájmu. 
Ing. Krystyna Nováková p ítomným členům MAS navrhla, že p íměstské tábory MAS Pobeskydí by měla realizovat v místech, kde projeví zájem členové MAS. Potenciální zájem o zapojení do projektu (nap . 
jako koordináto i či hlídači) projevili zástupci členů MAS ZŠ a MŠ Hukvaldy, JK Vělopolí a p ípadně i ZŠ 
a MŠ Těrlicko. 
Další zájemci o zapojení do společného projektu se mohou hlásit do pondělí 27. 11. 2017 na mail mas@pobeskydi.cz. P ednost budou mít členové MAS se zkušenostmi s organizací p íměstských 
táborů.   
Zapsala: Ing. Krystyna Nováková    







SETKÁNÍ K PĪÍMĚSTSKÝM TÁBORĲM
16. 11. 2017, Tīanovice



Program setkání

o Pīedstavení pīipravované výzvy MAS Pobeskydí
o Pīíklad dobré praxe „S Kapou za zábavou“
o Možnost zapojení do společného projektu
o Diskuse a výměna zkušenosti



Pīedstavení pīipravované výzvy
MAS Pobeskydí



Podpora pīes MAS Pobeskydí

o Podpora je poskytována prostīednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost

o MAS Pobeskydí, z. s.: pīíjem a hodnocení projektĳ
o MPSV: závěrečné ověīení zpĳsobilosti, rozhodnutí o podpoīe



Podpora pīes MAS Pobeskydí

o Cíle podpory pīíměstských táborĳ a navazujících aktivit:
o Podpora slaďování rodinného a profesního života
o Iniciace vzniku nových pīíměstských táborĳ
o Odměna a podpora pro stávající pīíměstské tábory 

nekomečního charakteru



Podporované aktivity

o Pīíměstské tábory

o Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
pīíměstského tábora

o Vzdělávání pečujících osob



Podporované aktivity – pīíměstské tábory

o Zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin
o Určeno pro rodiče dětí

o jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost,
o v pīípadě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, 

jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace
o Musí splňovat oba rodiče
o Pīíměstské tábory jsou určeny pro děti od 3 do 15 let



Podporované aktivity – pīíměstské tábory

o doba konání pīíměstského tábora je omezena pouze na 
pracovní dny

o minimální kapacita pīíměstského tábora je 10 dětí
o s rodiči dětí musí pīíjemce uzavīít písemnou smlouvu o 

poskytování služby
o je nutné vést denní evidenci pīítomných dětí
o Školní prázdniny (letní, podzimní, vánoční, jarní … vč. 

īeditelského volna)



Podporované aktivity – společná doprava

o neexistuje žádné spojení hromadnou dopravou,
o neexistuje vhodné spojení hromadnou dopravou ve vhodném 

čase (dítě by na začátek nebo po konci vyučování/dětské 
skupiny/pīíměstského tábora čekalo více než 30 min.),

o návaznost spojĳ hromadné dopravy je komplikovaná 
(pīestupy, čekání na jednotlivé spoje, interval mezi 
jednotlivými spoji je větší než 1 hod.).

o Pīedškolní a školní děti 1. stupně ZŠ



Podporované aktivity – vzdělávání pečujících osob
o Jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby 

zaměīené na zlepšení jejich pīístupu na trh práce, včetně 
výkonu samostatné výdělečné činnosti.

o Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potīebám 
podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem 
deklarované pracovní uplatnění. 

o Dosažené vzdělání by podpoīeným osobám mělo usnadnit 
jejich uplatnění napīíklad v dětských skupinách, v dětských 
klubech, na pīíměstských táborech nebo jako OSVČ. 



Územní 
pĳsobnostpodpory

43 obcí



Místo realizace a dopad

o Projekt je realizován na území Pobeskydí nebo
o Projekt má prokazatelný dopad na území Pobeskydí tj. rodiče 

dětí mají vazbu na území Pobeskydí (trvalé bydliště, 
zaměstnání apod.)



Míra podpory - zjednodušeně

o Neziskové organizace 100 %
o Školy a školská zaīízení 100 %
o Obce a pīíspěvkové organizace zīizované obcemi, 

dobrovolné svazky obcí 95 %
o Ostatní subjekty 85 %



Výše výdajĳ a financování

o Minimální výše celkových zpĳsobilých výdajĳ projektu: 400.000,-- Kč
o Maximální výše celkových zpĳsobilých výdajĳ projektu: 2.000.000,-- Kč

o Forma financování: ex ante /ex post



Vymezení oprávněných partnerĳ

o Partneīi s finančním pīíspěvkem
Omezení specifikovaná u územně samosprávních celků, příspěvkových 
organizací a jiné zřizované organizace (viz dále)

o Partneīi bez finančního pīíspěvku
Podílí se na realizaci věcných aktivit projektu, není mu poskytován žádný 
finanční příspěvek za účast při realizaci projektu

o Partnerem není subjekt v dodavatelském či odběratelském 
vztahu k pīíjemci dotace



Vymezení oprávněných partnerĳ
Omezení pro partnerství u územně samosprávných celkĳ a jimi 

zīizovaných org. (obecná část pravidel)
o Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace mohou 

být partnery s finančním příspěvkem pouze v projektech, kde 
vzájemný vztah příjemce a daného partnera umožňuje 
poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 

o Příspěvková organizace územně samosprávného celku nemůže 
být partnerem s finančním příspěvkem, pokud by se nejednalo o 
předmět činnosti definovaný v její zřizovací listině. 

o Příspěvkové organizace územně samosprávného celku nemohou 
mít za partnera s finančním příspěvkem svého zřizovatele



Výdaje a pīíjmy

o Zpĳsobilé výdaje
o Pīímé výdaje  - pīímá vazba na cílovou skupinu (zajištění 

realizace pīíměstského táboru, komunikace s cílovou skupinou)
o Nepīímé výdaje do 20 % pīímých výdajĳ (administrace 

projektu, kanceláīský materiál vč. papírĳ !!!)
o Nezpĳsobilé výdaje
o Pīíjmy – vždy snižují zpĳsobilé výdaje



Zpĳsobilé výdaje (časté)

o Osobní náklady (osob pečujících, hlídačĳ)
o Nákup zaīízení, vybavení a spotīebního materiálu (pastelky, 

modelína, míče, kīesla, stolečky apod.)
o Nájem či leasing zaīízení a vybavení, budov (pronájem 

místnosti, sportoviště, sportovní vybavení)
o Nákup služeb (vzdělávání pečujících osob, animační aktivity)
o VŠE V ŽÁDOSTI O PODPORU ZDĲVODNIT



Nezpĳsobilé výdaje

o Stravování
o Vstupné (hrad, muzeum, …)
o Doprava na výlety

o Na tyto výdaje mohou pīispívat rodiče či jiné organizace 
(napī. obce).



Formy realizace projektu v OPZ
o Žadatel – realizátor pīíměstského tábora
o Více realizátorĳ pīíměstských táborĳ

o Žadatel zastīešující organizace – realizátoīi pīíměstských 
táborĳ jsou DODAVATELÉ

o Žadatel – zaměstnanci organizátoīi



děkuji za pozornost
Ing. Krystyna Nováková

MAS Pobeskydí, z. s.novakova@pobeskydi.czwww.pobeskydi.cz

mailto:liskova@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/


S KAPOU ZA ZÁBAVOU 1. 7. 2016 – 29. 6. 2018 
č. j. CZ. . . / . / . / _ /  



Tento projekt nabízí hlídání dětí . stupně ZŠ těm 
rodičům, kteří pracují anebo si práci aktivně hledají. 

Dětský klub je v provozu každý všední den před 
začátkem vyučování i po něm  během celého školního 
roku a příměstské tábory zajišťují celodenní péči o děti 

během všech prázdnin nejen těch letních .  Projekt 



LETÁKY 



- Vybudování prostor - Provoz dětského klubu - Zajištění doprovodu - Provoz příměstského tábora KLÍČOVÉ AKTIVITY 



http://www.kapa-ops.cz/sites/kapa-ops.cz/files/images/img_0069_1.jpg
http://www.kapa-ops.cz/sites/kapa-ops.cz/files/images/img_0092_0.jpg
http://www.kapa-ops.cz/sites/kapa-ops.cz/files/images/img_0095_0.jpg
http://www.kapa-ops.cz/sites/kapa-ops.cz/files/images/img_0080.jpg
http://www.kapa-ops.cz/sites/kapa-ops.cz/files/images/img_0097_0.jpg
http://www.kapa-ops.cz/sites/kapa-ops.cz/files/images/img_0072.jpg


Rodiče s malými dětmi CÍLOVÁ SKUPINA 



KaPA, o.p.s., ul. Závodní , Třinec,   UMÍSTĚNÍ 



Celkový rozpočet   ,  Kč  - náklady na pracovníky hlídači - židle, stoly, sedací prvky, skříně, stolní fotbal, 
pingpongový stůl  - Deskové hry, hračky, stavebnice, knihy a časopisy, 
výtvarné a sportovní potřeby - Animační služby klauni, kouzelníci, koně atd.  ROZPOČET 



- Kapacita zařízení  DĚTÍ denně - Celkový počet účastníků  rodičů INDIKÁTORY 



Strava – oběd  včetně pitného režimu 
Vstupné – zoo, dinopark, muzeum, a další 
Dopravné – hromadná doprava - vlak, autobus 
Jiné výdaje – překročení ceny animačního programu  Platby rodičů 
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