
   
 

 

MAS Blaník, z.s. chce získat dalších téměř 13 milionů pro podporu fungování dětských 

skupin v regionu  

Vlašim, 03.1.2018 

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

tvoří 44 obcí ORP Vlašim. K 30.12.2018 MAS Blaník podala žádost o navýšení finančních prostředků 

ze zdrojů EU, které může dál rozdělovat do regionu. Jedná se o peníze na hlídání dětí pracujícím 

rodičům. 

Již 4.10.2017 byla vyhlášena výzva v rámci Operačního programu zaměstnanost: Hlídání dětí 

pracujícím rodičům, ve které byl podpořen vznik dvou dětských skupin. Obě fungují ve Vlašimi, jedna 

ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových, druhá v Azylovém domě. Obě jsou maximálně naplněné. 

Při uvolnění kapacity mohou ale přijímat děti i v průběhu roku. V regionu fungují ještě dětské skupiny 

v budově MŠ Vorlina a v Kondraci. Protože všechny skupiny chtějí pokračovat v činnosti i pro další 

období spolupracovaly s MAS Blaník na žádosti o navýšení peněz pro region.  V rámci vyjednávání 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí tedy MAS Blaník usiluje o získání dalších prostředků – 

konkrétně 12 975 560 Kč, aby mohly tyto skupiny fungovat i v roce 2020 a dále.  

Při úspěšném dojednání, bude MAS Blaník vypisovat dotační výzvu v druhé půlce roku 2019. 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; 

nestátní neziskové organizace; obchodní korporace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; školy a 

školská zařízení. 

„MAS Blaník prokázala, že umí dobře distribuovat evropské prostředky do regionu, proto se dostala 

mezi skupiny, které si mohli požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o více peněz pro region. 

Možnosti jsme využili právě na podporu tak důležité věci, jako je hlídání dětí. Mám radost, že naše 

dobrá práce je odměněna i takto prokazatelně“, říká Mgr. Renata Vondráková, předsedkyně sdružení. 

MAS Blaník, z. s. bude bezplatně konzultovat Vaše nápady a záměry. Vysvětlí Vám, jak zpracovat 

žádost o dotaci a provede Vás jejím podáním v systému ISKP14+. 

 

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

Bc. Lucie Lebedová, +420 731 340 488, lucie.lebedova@masblanik.cz 
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