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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: http://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 

galerie projektu: http://www.zonerama.com/mapfm/ 

 

 

 

 

 

 

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/
http://www.facebook.com/MAP.FM.II/
http://www.zonerama.com/mapfm/
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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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

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 
o  

 

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

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

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
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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 společ-
nost, 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 

NADACE ČEZ 

Oranžové hřiště 
 
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 
 
 

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
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
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Podpora regionů 
  
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 

ŠABLONY III – MIMO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Alokace do podprogramu:  2, 730 mld  

 

NOVINKA! 

 

Účel dotace:  

Zjednodušené vykazování - aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality 

vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odbor-

níky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností 

personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a 

chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků 

a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy 

OP VVV. 
 

Vyloučené aktivity 

Školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto 

žadatele v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 

V aktivitách 3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracov-

níků ZŠ není možné realizovat stáže zaměřené na vzdělávání pedagoga v cizím jazyce, jazykové kurzy a zvyšování 

jazykových kompetencí v cizím jazyce dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-C2). 
 

Vhodní příjemci: 

Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost 

školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně 

jedno dítě/žáka. 

 
Typ podporovaných grantů: 
 
 Profesní rozvoj pedagogů 
 Spolupráce s odborníky z praxe 
 Zahraniční stáže pedagogů 
 Posílení sboru o asistenty pedagogů, školních psychologů, speciálních pedagogů a chůvy 

 

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
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Výše dotace: Maximální dotace max. 100% celkových způsobilých výdajů 

 

Termín pro podání žádosti o dotaci:  29. 6. 2021 

 

Více na: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm

