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Dotační zpravodaj vychází v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Klade si za cíl podávat 
aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu investičních a neinvestič-
ních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech. 
Počátkem každého měsíce jej pro Vás připravuje pracovní skupina Zázemí, konkrétně Kateřina Krai-
nová (ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s.) a Lucie Ligocká (ProFaktum, s.r.o.). Se svými 
dotazy, připomínkami a náměty se obracejte sem: mapfm@pobeskydi.cz 

 

webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/ 

facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 

 

 

 

 

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony 

Předpoklad vyhlášení: 4 kvartál roku 2019 

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce 
s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající 
infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. 
V případě staveb je k žádosti o dotaci nutno předložit žádost o stavební povolení! 

Alokace: 311 mil. Kč 

Nutný je soulad s místním akčním plánem. 

Více informací bude dostupných průběžně. 

 

mailto:mapfm@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/
https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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OPERAČNÍ PROGRAM VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ 

PO 3 - IP 1 - SC 2 (71. výzva - Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) 

Příjem žádostí: probíhá  

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bylo změněno ze dne 6. 1. 2020 na 15. 4. 2020. 

Typ podporovaných projektů: 

- vzdělávání pracovníků NNO, rozvoj spolupráce pracovníků NNO, rozvoj základních gramotností, inkluze, 
polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s formálním vzděláváním  

- tandemová výuka v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání, 
zavádění nových metod v neformálním vzdělávání.  
 

Vhodný žadatel: 

- Žadateli jsou NNO, MAS, krajské rady dětí a mládež. 
 

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Energetické úspory veřejných budov (121. výzva) 

Cílem výzvy jsou energeticky úsporná opatření v budovách. 

Podporované aktivity: Objekty škol a školských zařízení: 

 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou 
EPC: 

o zateplení obvodového pláště budovy, 
o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 
o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality 

vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace 
vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání), 

o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, 
o realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
o výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 

5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, te-
pelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

o instalace fotovoltaického systému, 
o instalace solárně-termických kolektorů. 

 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo 

elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, 
tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace 
fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm
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budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací 
zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

Termín pro podání žádosti: 3. února 2020 

EHP NORSKO 

Bilaterální spolupráce 

Příjem žádostí: Do 25. června 2020 

Typ podporovaných projektů: Iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem 

Podporované aktivity: 

 Workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na téma společného zájmu 
 Studijní cesty a návštěvy do Norska nebo České republiky 
 Budování kapacit a krátkodobé vzdělávání 
 Sběr dat, zprávy, studie a publikace 

 Kampaně, výstavy a propagační materiál 
 Technická spolupráce a výměna odborníků 
 Vysílání pracovníků a stáže 

Více informací: https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2019/2-otevrena-vyzva-fondu-pro-bila-
teralni-v-2830 

 

 

Podpora institucionální spolupráce  
 
Příjem žádostí: 1. 11. 2019 – 19. 2. 2020 
 
Typ podporovaných projektů: 

 Modernizace či inovace kurikula a tvorba společných studijních programů a kurzů 
 Podpora rozvoje a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů dobré 

praxe v oblasti výukových metod včetně těch, které do praxe zapojují principy otevřené společnosti a věnují 
se prevenci diskriminace na školách.  

 
Mezi způsobilé náklady patří: 
 Cestovní náklady 
 Pobytové náklady zaměstnance 
 Mezinárodní projektové setkání 
 Projektové řízení a organizace 
 Mzdové náklady 
 Náklady na účastníka se specifickými potřebami 
 Mimořádné náklady (příspěvky na skutečně vynaložené náklady související s nákupem zboží nebo služeb) 
 
Více informací:  
https://www.dzs.cz/file/8590/Outcome%201_2.v%C3%BDzva_projekty%20institu-

cion%C3%A1ln%C3%AD%20spolupr%C3%A1ce.pdf 

https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2019/2-otevrena-vyzva-fondu-pro-bilateralni-v-2830
https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2019/2-otevrena-vyzva-fondu-pro-bilateralni-v-2830
https://www.dzs.cz/file/8590/Outcome%201_2.v%C3%BDzva_projekty%20institucion%C3%A1ln%C3%AD%20spolupr%C3%A1ce.pdf
https://www.dzs.cz/file/8590/Outcome%201_2.v%C3%BDzva_projekty%20institucion%C3%A1ln%C3%AD%20spolupr%C3%A1ce.pdf
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2. Výzva na projekty MOBILITY  

Příjem žádostí: 1. 11. 2019 – 12. 12. 2020 
 
Typ podporovaných projektů: 
 Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech 
 Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce 
 Praktické stáže, odborný výcvik učňů a pracovní stáž v podniku 

 Profesní rozvoj učitelů 
 Vzdělávací mobilita vysokoškolských studentů a pracovníků mezi donorskými a přijímacími státy 
 
Mezi podporované aktivity patří: 
 Podpora studentů sekundárního a terciálního vzdělávání 

 Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků na všech typech škol včetně expertů působících v ob-

lasti vzdělávání 

V osvojení si znalostí, dovedností a dalších kompetencí, které jim mohou pomoci v jejich osobním a profesním 
rozvoji 
 

Více informací: https://www.dzs.cz/file/8591/Outcome%202_2.v%C3%BDzva_projekty%20mobilit.pdf 

 

2. Výzva na projekty INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Příjem žádostí: 1. 11. 2019 – 11. 03. 2020 
 
Typ podporovaných projektů: 
 Institucionální spolupráce mezi donorskými státy a přijímacími státy na všech úrovních 
 Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odporné příprav na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech 
 Profesní rozvoj učitelů 

 
Mezi podporované aktivity patří: 
 Školení učitelů a školitelů, mentorování, dlouhodobý mentoring, hodnocení a aktualizace vzdělávacích materiálů 

pro učitele 
 Spolupráce vzdělávacích institucí a neziskových organizací působící v oblasti vzdělávání a veřejných institucí 

z České republiky a donorských států, usilující o rozvoj kompetencí a dovedností učitelů mateřských, základních 
a středních škol, jejichž úkolem je podpora inkluzivních přístupů a práce s romskými žáky. 

 Projekty zaměřené na inkluzi romských žáků. 
 

Více informací: https://www.dzs.cz/file/8593/Outcome%204_2.v%C3%BDzva_projekty%20inklu-

zivn%C3%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf 

 

 

 

https://www.dzs.cz/file/8591/Outcome%202_2.v%C3%BDzva_projekty%20mobilit.pdf
https://www.dzs.cz/file/8593/Outcome%204_2.v%C3%BDzva_projekty%20inkluzivn%C3%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.dzs.cz/file/8593/Outcome%204_2.v%C3%BDzva_projekty%20inkluzivn%C3%ADho%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD.pdf
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FONDY EHP 

2. výzva Program „Vzdělávání“ – Česká republika, Projekty institucionální spolupráce 

Cíl výzvy: 
 Zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny 

 

Podporované aktivity: 
 Modernizovat nebo inovovat kurikula a vytvářet společně studijní programy a kurzy nebo 
 Podporovat rozvoj a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů dobré 

praxe v oblasti výukových metod včetně těch, které do praxe zapojují principy otevřené společnosti a věnují 
se prevenci diskriminace ve školách 
 

Způsobilé výdaje: 
 Cestovní náklady 
 Pobytové náklady pro zaměstnance 
 Mezinárodní projektová setkání 
 Projektové řízení a organizace 
 Mzdové náklady 
 Mimořádné náklady 
 Organizace diseminačních akcí 

 

Oprávněný žadatel: 
 České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
 České instituce terciárního vzdělávání s ECHE 
 modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku 
Míra dotace: 100% celkových způsobilých výdajů, minimálně grant ve výši 20 000 EUR a maximální grant ve výši 
150 000 EUR 
 
Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 
 začátek příjmu: 1. 11. 2019 
 konec příjmu: 19. 2 .2020 
  
Více informací: https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/ 
 
 

2. výzva k předkládání návrhů Projektů mobilit 

Cíl výzvy: 

 Zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny 
 
Podporované aktivity: 
 Zvýšení kvality a úrovně vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech 
 Spolupráce a partnerství mezi světem vzdělávání, výzkumu a světem práce 
 Pracovní stáže, odborný výcvik a stáže v podnicích 
 Profesní rozvoj učitelů 
 Vzdělávací mobilita vysokoškolských pracovníků a studentů mezi donorskými a přijímacími státy 

 
Způsobilé výdaje: 
 Cestovní náklady 
 Pobytové náklady pro zaměstnance 
 Pobytové náklady na žáka a studenta 
 Náklady na organizaci mobilit 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
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 Náklady na účastníky se specifickými potřebami 
 Jazyková příprava 
 Mimořádné náklady 

 
Oprávněný žadatel: 
o České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 
o České instituce terciárního vzdělávání s ECHE 
o České veřejné instituce působící ve vzdělávání na národní úrovni 
o Kraje a obce, jejichž činností je školství (zřizovatelé) 
 

Míra dotace: 100% celkových způsobilých výdajů, minimálně grant ve výši 1 500 EUR a maximální grant ve výši 
100 000 EUR 

Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 

 začátek příjmu: 1. listopadu 2019 
 konec příjmu: 12. 2. 2020 

Více informací: https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/ 

 

2. výzva k předkládání návrhů Projektů odborného vzdělávání a přípravy 

Cíl výzvy: 
 Zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny 

 
Podporované aktivity: 
 Institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímacími státy na všech úrovních vzdělávání 
 Zvýšení kvality a významu vzdělávání o odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání přijímacích států 
 Spolupráce a partnerství mezi oblasti vzdělávání, výzkumu a světem práce 
 Praktické stáže, odborný výcvik učňů a pracovní stáž podniku 
 Podnikavost mladých lidí 
 Profesní rozvoj učitelů 

 
Způsobilé výdaje: 
 Cestovní náklady 
 Pobytové náklady pro zaměstnance 
 Pobytové náklady na žáka a studenta 

 Mezinárodní projektová setkání 
 Projektové řízení a organizace 
 Mzdové náklady 
 Náklady na účastníky se specifickými potřebami 
 Jazyková příprava 
 Mimořádné náklady 

 
Oprávněný žadatel: 
 České střední a odborné vyšší školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Míra dotace: 100% celkových způsobilých výdajů, minimálně grant ve výši 10 000 EUR a maximální grant ve výši 
50 000 EUR 

Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 
 začátek příjmu: 1. listopadu 2019 
 konec příjmu: 4. 3. 2020 

 
Více informací: https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/ 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
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2. výzva k předkládání návrhů Projektů inkluzivního vzdělání¨ 

Cíl výzvy: 

 Zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny 
 

Podporované aktivity: 
 Institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímacími státy na všech úrovních vzdělávání 
 Zvýšení kvality a významu vzdělávání o odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání přijímacích států 

 Profesní rozvoj učitelů 
 

 
 

Způsobilé výdaje: 
 Cestovní náklady 
 Pobytové náklady pro zaměstnance 
 Pobytové náklady na žáka a studenta 
 Mezinárodní projektová setkání 
 Projektové řízení a organizace 
 Mzdové náklady 
 Náklady na účastníky se specifickými potřebami 
 Jazyková příprava 
 Mimořádné náklady 
 

Oprávněný žadatel: 
 České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání 
 České veřejné instituce 
 České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol 
 České instituce terciárního vzdělávání 

 
Míra dotace: 100% celkových způsobilých výdajů, minimálně grant ve výši 50 000 EUR a maximální grant ve výši 
200 000 EUR, neziskové organizace ve výši 90% 
 
Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 
 začátek příjmu: 1. listopadu 2019 
 konec příjmu: 11. 3. 2020 

 
Více informací: https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/ 

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND 

Typ podporovaných grantů: 

1. Visegrad Grants: 

o Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně tří zemí V4 
o Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře 

projektů probíhajících v okruhu 40 km od hranice  

o Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců 
o Granty mohou pokrývat až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů 
o Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového programu 

 

https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/vyzvy/
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2. Visegrad +Grants: 

o Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně 
jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele 

o Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedících zemí V4 se rovněž hodí k podpoře 
projektů probíhajících v okruhu 40 km od hranice 

o Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců 
o Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového program 

 

3. Strategic Grants: 

o Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4 
o Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců 
o Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů 
o Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny 

 

Programové cíle:  

 Kultura a společná identita 
 Vzdělávání a budování kapacit 
 Inovace, výzkum a vývoj, podnikání 
 Demokratické hodnoty a média 
 Veřejná politika a institucionální partnerství 
 Regionální rozvoj, životní prostředí a cestovní ruch 
 Sociální rozvoj 
 

Oprávněný žadatel o dotaci (právní forma účastníka programu):  
Konsorcium organizací, z nichž 3 a více mají různé sídlo Visegrádské země 
 všechny typy nevládních organizací občanské společnosti; 
 obce a místní samosprávy; školy, vysoké školy instituce; výzkumné a vědecké subjekty a veřejné instituce 

jsou způsobilé jako vedoucí partner (žadatel) a partneři v konsorciu 
 

Míra dotace: Granty mohou pokrývat až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů 
  
Příjem žádostí: vždy 1. února / 1. června / 1. října 
 
Více informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond 

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Výzva 6.1.C: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely 
EVVO („Přírodní zahrady“) 

Cíl programu:  
Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším 
využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zá-
zemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních školách a organizacích 
působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje / zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému 
Česka. 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond
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Podporované aktivity: 
 Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. Rozvoj míst, kde probíhá 

předškolní výchova způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. 
 Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravova-

cího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských 
škol a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol 
(např. lesní kluby). 

 Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v ob-
lasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mi-
moškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve ven-
kovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. 
 

Příjem žádostí: 3. února 2020 až 31. března 2020 
 
Vhodný žadatel: 
 obce 
 předškolní zařízení, mateřské školy 
 lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny 
 základní školy 
 střední školy 
 domy dětí a mládeže 
 příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO 
 nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO 

 
Výše příspěvku: 100–500 tis. Kč, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů 
 
Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/ 
 
 
 
Podpora regionů  
 
NOVINKA! 
 
Typ  podporovaného programu 
Program podporuje proměnu školních pozemků na prostor vhodný pro venkovní výuku, např. vybudování a úprava 
dětských hřišť, zahrad v přírodním stylu. Dále pořízení zázemí lesních školek, úprava venkovních areálů, pozemků 
základních a středních škol a organizací působící v oblasti EVVO pro podporu výuky. 
 
Výše dotace: 100-500 000,- Kč, míra financování 85%  
  
Příjem žádostí: od 3. 2. 2020 - 31. 3. 2020 
 
Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74 
 
 
 
Výsadba stromů 
 
NOVINKA! 
 
Typ  podporovaného programu 
Program podporuje proměnu školních pozemků na prostor vhodný pro venkovní výuku, např. vybudování a úprava 
dětských hřišť, zahrad v přírodním stylu. Dále pořízení zázemí lesních školek, úprava venkovních areálů, pozemků 
základních a středních škol a organizací působící v oblasti EVVO pro podporu výuky. 
 
Výše dotace: max. 250 000 Kč  
 

https://www.narodniprogramzp.cz/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74
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Příjem žádostí: do 31. 8. 2020 
 
Více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76 

MŠMT 

Činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společ-
nostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro ka-
lendářní rok 2020-  VCŠ 2020/1 

Cíl výzvy: 
Finanční prostředky státního rozpočtu vyčleněné na činnost církevních škol a školských zařízení v kalendářním roce 
2020. 

 
Oprávněný žadatel: 
 právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku (s výjimkou 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky), kterou zřizuje registrovaná církev nebo náboženská 

společnost, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 

Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 

a) Počátek příjmu žádostí: den zveřejnění Výzvy na webu ministerstva 

b) Konec příjmu žádostí: 20. 11. 2020  

c) Konec příjmu žádostí o dotaci na kalendářní rok 2020 ve smyslu bodu 3.1: 31. 12. 2019 
 
d) Konec příjmu žádostí o dotaci/změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na celý kalendářní rok 2020 ve smyslu bodu 
3.2: 31. 1. 2020 
     
e) Konec příjmu žádostí o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace ve smyslu bodu 3.6 a 3.5: 30. 4. 2020 
a 20. 11. 2020 

 
f) Termín pro podání žádosti o dotaci na kalendářní rok 2020 nebo o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace v pří-
padech uvedených v bodě 3.4: do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

 
Více informací: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mla-
deze-a-telovychovy-1?highlightWords=dotace 

 

 

Výzva pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 
2020“ 

 

Cíl výzvy: 

Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobě 
nepříznivé finanční situaci, a umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků. 
Prostředkem k dosažení cíle je podpora spolupráce ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-1?highlightWords=dotace
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-1?highlightWords=dotace


 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  11/12 

škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stra-
vování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní 
činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.  
 
Podpora: 
Účelem dotace je poskytnutí prostředků na úhradu nákladů spojených s poskytováním školního stravování za jed-
notlivé vybrané žáky, a to:  
a) ve výši rozpětí finančních limitů na nákup potravin za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování, v případě, že je žákovi prominuta úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo  
b) ve výši rozdílu mezi rozpětím finančních limitů na nákup potravin za oběd podle přílohy č. 2 k vyhlášce o škol-
ním stravování, a výší stanovené úplaty za školní stravování, v případě, že je žákovi snížena úplata za školní stra-
vování podle § 123 odst. 4 školského zákona.  
 
Vhodný žadatel: 
pouze právnické osoby - NNO založené nebo ustavené v právní formě:  
a)    spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
b)    nadace nebo nadačního fondu podle občanského zákoníku,  
c)     ústavu podle občanského zákoníku,  
d)    obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
e)    účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o 
svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zá-
kon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 20. 12. 2019 
 
Více na http://www.msmt.cz/file/51645/ 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 

Účel a priority programu: Podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých 
reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2020 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo 
interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, 
tak i činnosti sportovních družstev dospělých. 

V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 

 Podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních 
klubech (Priorita 1) 

 Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů (Priorita 2) 

Vymezení okruhu příjemců: Vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní 
činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 
2020 v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s 

mezinárodní účastí). V rámci dotačního programu budou podpořeny pouze sporty, jejichž nejvyšší soutěž družstev 
dospělých je tvořena minimálně třemi koly a je organizována národním sportovním svazem, který má celorepubli-
kovou působnost a je jediným zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví. 

Ukončení příjmu žádostí: 9. ledna 2020 

http://www.msmt.cz/file/51645/
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NADACE ČEZ 

 
Oranžové hřiště 
 
NOVINKA! 
 

Typ  podporovaného programu 
Program je zaměřen na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských a sportovních, dopravních a víceúče-
lových hřišť.  
 
Výše dotace: maximální výše není stanovena.  
Příjem žádostí: od 6. 1. 2020 - 12/2020 
Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html 
 
 
 
Podpora regionů 
  
NOVINKA! 
 
Typ  podporovaného programu 

Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných aktivit. Nadační příspěvek je možné získat na aktivity reali-
zované za účelem podpory dětí a mládeže, sociální péče, osob s hendikepem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dob-
rovolných hasičů, či životního prostředí. 
 
Výše dotace: maximální výše není stanovena. 
  
Příjem žádostí: od 6. 1. 2020 - 12/2020 
 
Více informací: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html 
 
 
 
 
 
 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

