
 

 

 

 

 

 

 

Operační program Zaměstnanost 

Výzvy č. 69 a 70 – Podpora vybudování a provozu mikrojeslí 

 
Výzva se zaměřuje na problematiku nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, 
prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi 
nebo ve spolupráci s obcemi. 
 
Alokace výzvy: 200 mil. Kč (výzva č. 69 = pro území ČR mimo území hl. města Prahy) 
   24 mil. Kč (výzva č. 70 = pro území hl. města Prahy) 
Příjem žádostí: 11/2018 – 01/2019 
Výše dotace v %: 95 – 100 % (dle typu žadatele) 
Výše dotace v Kč: 0,5 – 2 mil. Kč (ex-ante) 
Doba realizace: max. 3 roky 
 
Podporované aktivity: 

Výzva nabízí možnost vybudování a provozu mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců 
do 4 let, s max. kapacitou 4 dětí. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a 
současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby. Výčet podporovaných aktivit: 

• Vybudování mikrojeslí, 
• provozování mikrojeslí, 
• vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích, 
• spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV. 

 
Oprávnění žadatelé: 

• Obec. 
• Nezisková organizace za předpokladu, že obec, ve které má nezisková organizace své sídlo 

či provozovnu, bude partnerem projektu. 
• Příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) 

jako partnera projektu. 

Způsobilé výdaje: 

• osobní náklady, 
• cestovné, 
• odpisy, 
• zařízení, vybavení a spotřební mat., 

• nákup služeb, 
• přímá podpora cílové skupiny, 
• nepřímé náklady, 
• drobné stavební úpravy.

 
Monitorovací indikátory: 

• Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení. 
• Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku. 
• Celkový počet účastníků. 

 
Cílové skupiny: 

• Rodiče s dětmi mladšími 5 let, včetně osob, které mají děti mladší 5 let svěřeny ve své péči, 
• Je nutné prokazovat vazbu obou rodičů na trh práce následujícím způsobem: 

o je zaměstnán/ vykonává podnikatelskou činnost, 
o v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v registru Úřadu 

práce jako uchazeč o zaměstnání), 
o je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či 

rekvalifikace. 



 

 

 

 

 

 

 

Podmínky programu: 

• Délka realizace projektu je maximálně 36 měsíců, s tím že maximálně 6 měsíců lze vyčlenit 
na vybudování a maximálně 30 měsíců na provoz. 

• V době realizace projektu bude povinností příjemce mít uzavřeny smlouvy s rodiči o 
poskytování služeb péče o děti; rodiče předloží potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní 
nebo práci hledají, nebo se na výkon pracovní činnosti připravují. 

• Procentuální výše dotace je vždy posuzována dle právní subjektivity žadatele: 
o Obec či příspěvková org. obce má nárok na dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů. 
o Nestátní nezisková organizace má nárok na dotaci ve výši 100 % způsobilých výdajů. 

• Pokud je žadatelem nezisková organizace nebo příspěvková organizace obce, může obec 
figurovat v projektu pouze jako partner bez finančního příspěvku. 

• V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti ve věku od 
šesti měsíců do čtyř let (do tohoto počtu dětí se započítává i vlastní dítě/děti pečovatele/ky 
evidované v mikrojeslích, přičemž platí, že v jedněch mikrojeslích může být zapsáno v jeden 
okamžik pouze tolik vlastních dětí pečovatelky, které tvoří maximálně ½ zapsaných dětí). 

• Místem poskytování služby jsou prostory, kde poskytovatel hodlá službu péče o děti v 
mikrojeslích poskytovat a které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními 
předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. 

• V rámci jednoho místa lze zřídit více mikrojeslí za předpokladu, že bude dodržen charakter 
mikrojeslí v plném rozsahu – tzn. například stavebně oddělené jesle. Zároveň platí, že jeden 
žadatel může podat více žádostí do této výzvy. 

• Stravování dětí v mikrojeslích není způsobilým výdajem projektu. 

 

 
 
 

 


