
 

  
 
 
 
 
 

MPSV: výzva Národního plánu obnovy 
 

Budování kapacit dětských skupin 

dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů 

 
 
Příjem žádostí o podporu: 20. 4. – 30. 6. 2022 / 30.9.2022 / 30.11.2022 

 

Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2025 
Forma dotace: ex-post 
 
Oprávnění žadatelé jsou mimo jiné níže uvedené organizace:  

obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, 
příspěvková organizace, statutární město, svazek obcí, vysoká škola, spolky, obecně 
prospěšné společnosti, ústavy, církve, nadace a nadační fondy 

 

Finanční podmínky:  

- Celková alokace: 2,74 mld Kč 
- Min. a max. výše dotace: 3 – 20 mil. Kč 
- Max. míra podpory: 100% 

 
 
Uznatelné hlavní náklady: 

▪ Výstavba nové budovy 

▪ Nákup nezastavěného pozemku 

▪ Nákup stávající budovy za účelem přestavby 

▪ Demolice původního objektu 

▪ Rekonstrukce budovy za účelem její přestavby 

▪ Přístavby a nástavby objektů za účelem vybudování nových prostor 

▪ Úprava nezastavěných venkovních ploch pro pobyt a hry dětí 

▪ Budování a modernizace související inženýrské sítě 

▪ Projektová dokumentace stavby, PENB 

▪ Výdaje na energetické úspory objektu 

 

 

Uznatelné vedlejší náklady: 

▪ Pořízení alternativních výukových prostor (unimobuňky / obytné kontejnery) 



 

▪ Budování a modernizace podpůrných provozů (jídelna, prádelna) – pozor: ne jako 
samostatná aktivita 

▪ Pořízení základního vybavení včetně herních prvků 

▪ Úpravy venkovního prostranství (oplocení, přístupové cesty, úprava a zřizování dětských 
hřišť, parkové úpravy, mobiliář) 

▪ Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, autorský dozor) 

▪ Pořízení služeb souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace VŘ, zpracování studie 
proveditelnosti) 

▪ Povinná publicita 

 

Pozor: Vedlejší výdaje jsou způsobilé do max. výše 20% hlavních způsobilých výdajů. 

 

Důležité upozornění: 

Záměr musí být v době podání žádosti již stavebně připraven, tzn. nutnost doložit podklady 
prokazující alespoň žádost o některý z povolovacích procesů uvedených ve stavebním zákoně, 
ideálně již doložení dokladu prokazující povolení k realizaci záměru 

Dále nutné mít zpracovaný energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb. V němž  se potvrzuje 
min. 20% úspora primární energie v případě novostaveb. V případě rekonstrukcí obsahuje 
stanovisko s uvedením přesného % vyjádření úspor primární energie / % vyjádření snížení přímých 
a nepřímých emisí skleníkových plynů. 

 

 


