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MINISTESRTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
Výzva Národního plánu obnovy 
 

BUDOVÁNÍ KAPACIT DĚTSKÝCH SKUPIN dle zák. č. 247/2014 Sb. 

KDO může žádat? 

• kraje, obce a jejich příspěvkové organizace (vč. hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy) 

• dobrovolné svazky obcí  

• organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace 

• veřejnoprávní VŠ, ústavy Akademie věd, veřejné výzkumné instituce zapsané v Rejstříku veřejných 

výzkumných institucí 

• spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy, církve, církevní organizace a 

církevní právnické osoby 

 

NA CO lze získat podporu? 

• nákup nemovitostí včetně pozemků 

• výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny s cílem zajistit dostatečné 

kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., dále zajistit 

jejich finanční dostupnost a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb 

 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory činí 100 % 

• minimální výše dotace na projekt je 3 mil. Kč a maximální výše dotace je 20 mil. Kč 

 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí od 20. 4. 2022 do 30. 6. 2022 (1. kolo uzavírky příjmu žádostí) 

 

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat? 

• projekt vždy musí řešit buď pořízení budovy, rekonstrukci nebo novostavbu a splnit energetické 

parametry dané kritérii hodnocení 

• klimatický koeficient: 

o v případě posouzení nové budovy musí být přijata opatření na dosažení spotřeby primární energie 

alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, 
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o v případě rekonstrukce budovy musí být přijata energeticky účinná opatření na dosažení alespoň 

30 % úspor primární energie nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových 

plynů v porovnání s předchozími emisemi, 

o výjimku z neplnění 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů je možno uplatnit u 

památkově chráněných budov (dle § 7 odst. 5 zák. č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), 

architektonicky cenných budov (s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče) a 

také v případě, pokud budou dány objektivní důvody, že budova nemůže dosáhnout požadovaných 

hodnot. Dále potom pro budovy, které již před realizací projektu plní parametry energetické 

náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb. a řeší pouze dílčí opatření. 

• v případě stavebních prací k datu odevzdání žádosti musí mít žadatel k dispozici projektovou 

dokumentaci ve stupni pro stavební povolení, pravomocné územní rozhodnutí a alespoň žádost o 

stavební povolení 

• udržitelnost je stanovena na 10 let 

 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Lenka Slámová   .   slamova@renards.cz   .   739 127 824 

Mgr. Ondřej Stolar    .   stolar@renards.cz        .   731 656 847 
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