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Operační program potravinové a 

materiální pomoci (OP PMP) 

Cíl:  

zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní 

stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u 

nich zdravé stravovací návyky  

 

Cílové skupiny: 

• děti v předškolním věku 3-6 let, žijící v domácnostech v hmotné nouzi 

• děti školního věku 6-15 let, žijící v domácnostech v hmotné nouzi 

 

Vedlejší cíle: 

• zlepšit školní docházku dětí v základních školách a docházku dětí v a 

mateřských školách 

• zvýšit účast těchto dětí na odpoledních zájmových a volnočasových 

školních i mimoškolních aktivitách; 

 

 



Operační program potravinové a 

materiální pomoci (OP PMP) 

Výzva pro školní rok 2018/2019 

 

Kraj 
počet zapojených 

škol 

předpokládaný počet 

podpořených dětí 
rozpočty projektů v Kč 

Liberecký 62 1288 7 116 135,60 

Jihomoravský 88   1861 10 863 170,33 

Praha 73 988 6 185 899,65 

Vysočina 63 1093 6 182 750,70 

Královehradecký 73 1087 
6 322 988,70 

Plzeňský 14 221 1 225 180,71 

Karlovarský 45 829 4 638 949,35 

Moravskoslezský 101 3696 
20 979 934,50 

Zlínský  30  260 1 467 577,65 

Celkem 549 11 323 64 982 587,15 



Potravinová pomoc dětem v 

Libereckém kraji 

 

Dotazníkové šetření mezi partnery druhého projektu – školní 

rok 2016/2017 (43 škol) 

 

• zapojilo se 37 škol, respondenty byly osoby zajišťující realizaci projektu ve 

školách 

 

• odpovědi byly hodnoceny i s ohledem na počet podpořených dětí v 

zapojených školách 

 

• cílem dotazníku bylo mimo jiné zjistit, zda byly naplněny očekávané 

doprovodné přínosy pro podpořené děti (zlepšení školní docházky, 

prospěchu a rovněž postavení v kolektivu) 

 

 

 



Potravinová pomoc dětem v 

Libereckém kraji 
 

Na základě názorů zástupců škol je možno konstatovat, že: 
 

• realizace projektu pozitivně ovlivnila docházku dětí do školy  na vzdělávání 

• realizace projektu pomohla začlenit děti do kolektivu 

• realizace projektu pomohla zlepšit společenské a stravovací návyky dětí 

 

• podmínky realizace a administrace jsou nastaveny takovým způsobem, že je 

lze hodnotit jako vynikající 
 

• podmínky jsou vnímány pozitivně, nikoliv nadbytečně, jak bývá v případě 

ostatních projektů EU obecně konstatováno 
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Libereckém kraji 4 
 

• zapojeno 62 škol a školských zařízení, vytipováno 1228 dětí, výše podpory  

     7 116 135,60 Kč 

 

 

• žadatel/příjemce dotace/nositel projektu: Liberecký kraj 

 

• partneři s finančním příspěvkem: mateřské a základní školy, víceletá gymnázia 

a samostatná zařízení školního stravování bez ohledu na zřizovatele 

 

• partneři bez finančního příspěvku : KrPy a KoPy ÚP ČR 

 

• spolupracující organizace: OSPOD, obce,  NNO  
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Libereckém kraji 4 
 

Cílová skupina této výzvy:  

 

• děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15/16 let navštěvující školu (základní 

nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně 

posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v 

hmotné nouzi 

 

• v tomto projektu již není stanoveno rozhodné období  

• v případě, že žák dovrší v průběhu školního roku 16 let, je mu do konce 

školního roku stravování poskytováno 
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Podmínky projektu  
 

• bezsankčnost při nevyčerpání rozpočtu ani při neplnění závazného indikátoru 

(s ohledem na to, že příjemci a partneři tvoří rozpočet na základě ODHADŮ 

nikoliv jim známých dat). 

 

• snížení počtu povinně podávaných zpráv o realizaci pouze na jednu 

(závěrečnou) – což znamená i snížení administrativy na straně partnerských 

škol 

 

• zapojená škola obdrží prostředky na úhradu tzv. paušálních nákladů ve výši 5 % 

z prostředků poskytnutých na potravinovou pomoc   
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Podmínky projektu  
 

• vykazování INDIKÁTORŮ (ukazatelů) – počet podpořených osob, vydaných 

jídel a rozpočet partnera (ostatní indikátory bude vykazovat příjemce dotace 

pomocí vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, a tzv. spotřebního koše) 
 

 

• souhrnná tabulka  nahrazující  jednotlivá potvrzení o zapojení dítěte do projektu  
 

• financování - do výše 100% způsobilých výdajů projektu 

 



Kde najdete informace  

 

MPSV 
• https://www.mpsv.cz/cs/32878 

• Metodika  

• Výzva 

• Podklady 

• Pravidla pro příjemce 

 

Vzdělávací portál LK 

• http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/Entr

yId/5314/Potravinova-pomoc-detem-v-Libereckem-kraji-4.aspx 
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Publicita projektu 

 

• projekt se dotýká sociálně citlivé oblasti 

 

• publicita projektu je pravidly Evropské komise omezena téměř na 

minimum 

 

• partnerská škola není povinna dle pravidel Operačního 

programu  informovat veřejnost o zapojení do projektu  

 

• nemá docházet ke zveřejňování názvů zapojených škol a 

školských zařízení a dalších podrobností 

 



 

 

• Prostor pro Vaše dotazy… 

 

 
• Mgr. Eva Martinková 

• eva.martinkova@kraj-lbc.cz 

• 485 226 226 

 


