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Dotační zpravodaj vychází v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. Klade si za cíl podá-
vat aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu investičních a nein-
vestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově a v souvisejících 
oblastech. Počátkem kaţdého měsíce jej pro Vás připravuje pracovní skupina Zázemí. Se svými do-
tazy, 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 vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způso-
bu ţivota 

Příjem ţádostí: Od 27. září 2018 do 27. září 2019 

Typ podporovaných projektů: 

 Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy 
 Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy 
 Vybudování či úprava školního poradenského pracoviště 

 Zajištění bezbariérovosti školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb. 
 Vybudování či rozšíření nebo modernizace prostor školského poradenského zařízení 

Mezi podporované aktivity výzvy patří: 

 stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol 
a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inţenýrských sítí) 

 rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení 

mailto:mapfm@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/
https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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 nákup nemovitosti 
 pořízení vybavení 

Podpora můţe být poskytnuta na podporu infrastruktury: 

 škol samostatně zřízených pro ţáky se zdravotním postiţením 
 školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických 

center 

Projektové záměry musí být v souladu s krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu registrace ţádosti 
o podporu. 

Více informací: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu 

 

ITI – Ostrava _ SC 2.4 – Základní školy II 

Příjem ţádostí: Od 5. ledna 2017 do 31. prosince 2018 

Typ podporovaných projektů: 

 Infrastruktura základních škol 
 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 
 Zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek 

těchto kapacit 
 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoţivotní vzdělávání 

Podporované aktivity: 

 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro 
přivedení inţenýrských sítí 

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti) 
 nákup pozemků a staveb 
 pořízení vybavení budov a učeben 
 pořízení kompenzačních pomůcek 
 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

Projektové záměry musí být v souladu s místním akčním plánem vzdělávání. 

Více informací: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/10-vyzva-ITI-Ostrava_SC-2-4-Zakladni-skoly 

OPERAČNÍ PROGRAM VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ 

Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

Příjem ţádostí: Od 31. října 2018 do 28. února 2019 

Typ podporovaných projektů: 

 Zkvalitnění školní výuky v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení 
 Podpora inovace výuky např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo pomocí nově vytvořených 

digitálních vzdělávacích zdrojů, ve kterých budou vyuţity primární zdroje kulturních / paměťových institucí, 
science center a ekocenter 

 Metodická a technická podpora pro vyuţití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/10-vyzva-ITI-Ostrava_SC-2-4-Zakladni-skoly
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 Propagace inovativní metody výuky za pomoci digitálních technologií a šíření příkladů dobré praxe ve ško-
lách 

Podporované aktivity: Všechny projekty musí povinně obsahovat dvě aktivity: povinnou aktivitu a povinně volitel-
nou aktivitu. Povinná je aktivita č. 1 (Řízení projektu), k ní si ţadatel dále vybere jednu povinně volitelnou aktivitu 
z aktivit č. 2 aţ č. 5. 

Povinná aktivita: Aktivita č. 1: Řízení projektu 

Povinně volitelné aktivity: 

 Aktivita č. 2: Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů 
 Aktivita č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi (kultur-

ními / paměťovými, ekologickými či vědeckými centry) 
 Aktivita č. 4: Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol 
 Aktivita č. 5: Šíření příkladů dobré praxe škol 

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-
ii.htm 

 

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – Mimo Hlavní město Praha 

Příjem ţádostí: Od 28. února 2018 do 28. června 2019 

Typ podporovaných projektů: 

 Podpora společného vzdělávání 
 Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva) 
 Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze 
 Podpora nových metod ve výuce 
 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 
 Výuka cizích jazyků metodou CLIL 
 Rozvoj dovedností v ICT 
 Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize / mentoringu / koučink) 
 Spolupráce s rodiči a veřejností 
 Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky 

Podporované aktivity: 

 Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, 
chůvy pro mateřské školy a kariéroví poradci 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 Pomoc ţákům ohroţeným školním neúspěchem 
 Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání 
 Projektová výuka 
 Zájmové kluby 

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm 

 

Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II 

Příjem ţádostí: Od 11. října 2016 do 29. prosince 2018 

Typ podporovaných projektů: 

 Podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených lokalit 
 Podpora mateřských, základních a středních škol v oblasti zavádění individuální integrace 
 Důraz na osvětové aktivity směrované na veřejnost 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-ii.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm
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 Podpora vzniku platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a workshopů 

Podporované aktivity: 

 Předškolní vzdělávání 
 Prevence školní neúspěšnosti: 

o Tematický blok I: doučování ţáků ohroţených školním neúspěchem; průvodce pro ţáky – „starší 
kamarád“; vrstevnické vzdělávání; vzdělávací aktivity o prázdninách; krouţky ve školách a zaříze-
ních pro volnočasové aktivity; návštěva jiných škol se skupinou ţáků; kariérové poradenství 

o Tematický blok II: workshopy pro rodiče ţáků; spolupráce s rodiči a osvětová činnost; podpora ro-
dičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními sluţbami; podpora školních 
poradenských pracovišť; zapojování rodičů do aktivit školy; informační a osvětová kampaň; podpo-
ra aktivních rodičů ţáků ze znevýhodněného prostředí; pilotní ověření pozice koordinátor inkluze 
ve škole; výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky 

 Řízení projektu 

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl-koordinovany-
pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam-ii-verze.htm 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu 

Příjem ţádostí: Od 19. dubna 2017 do 21. prosince 2018 

Podporované aktivity směřují k zavádění opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro uplatňování rovných příleţi-
tostí ţen a muţů a slaďování pracovního a rodinného ţivota u zaměstnavatelů. Zaváděná opatření vychází z vý-
stupů provedeného genderového auditu. 

Povinná aktivita projektu: Genderový re-audit provedený dle Standardu genderového auditu. 

Hlavní podporované aktivity: 

 Průběţné informování zaměstnanců o opatřeních zaváděných v rámci projektu 
 Zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce 
 Aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace 
 Aktivity přispívající k proměně vnitřní kultury organizace ve vztahu k rovným příleţitostem ţen a muţů 

a slaďování pracovního a soukromého ţivota  
 Aktivity směřující k vyrovnanému zastoupení ţen a muţů ve vedoucích funkcích 
 Vznik strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti ţen a muţů v organizaci 
 Zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukromým ţivotem 
 Zavádění opatření usnadňujících rodičům návrat z mateřské / rodičovské dovolené 
 Zřízení příleţitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku) 

Doplňkové aktivity: 

 Profesní vzdělávání osob vracejících se po mateřské / rodičovské dovolené 

 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti rovných příleţitostí ţen a muţů, prevenci diskriminace a moţností slaďo-
vání pracovního a soukromého ţivota 

 Profesní vzdělávání zaměstnanců za účelem sníţení horizontální a vertikální segregace práce v podniku 

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl-koordinovany-pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam-ii-verze.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl-koordinovany-pristup-k-socialne-vyloucenym-lokalitam-ii-verze.htm
https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz
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OPERAČNÍ PROGRAM ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

5.1. Energetické úspory veřejných budov 

Příjem ţádostí: Do 31. ledna 2019 

Typy podporovaných projektů a aktivit: Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: 

 Zateplení obvodového pláště budovy 
 Výměna a renovace (repase) otvorových výplní 
 Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení 

kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění) 
 Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 
 Realizace systémů vyuţívajících odpadní teplo 
 Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé uţitkové vody s výkonem niţším neţ 5 MW 

vyuţívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje vyuţívající biomasu, tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu 
vyuţívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn 

 Instalace fotovoltaického systému 
 Instalace solárně-termických kolektorů 
 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem niţším neţ 5 MW vyuţívajícího fosilní paliva nebo 

elektrickou energii, pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje vyuţívající biomasu, 
tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tep-
la nebo chladu vyuţívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou nároč-
nost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje poţadavky na zajiště-
ní dostatečné výměny vzduchu 

Více informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva 

 

5.2. Energetické úspory veřejných budov – Dosaţení vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov 

Příjem ţádostí: Do 31. ledna 2019 

Typy podporovaných projektů a aktivit: Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém 
standardu. 

Více informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva 

ERASMUS+ 

Výzva 2019 – ERASMUS+ Školní vzdělávání 

Příjem ţádostí: Do 5. února 2019 

http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva
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Typy podporovaných aktivit programu: 

 KA 1: mobilita ve (formálním i neformálním) vzdělávání pro jednotlivce – např. podpora studijních pobytů 
studentů vysokých a vyšších odborných škol a ţáků středních škol, praktické stáţe v podnicích, výukové 
pobyty učitelů v zahraničí, výměny mládeţe, dobrovolnická sluţba 

 KA 2: spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů – např. strategická partnerství, která jsou 
zaměřená na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce 
s mládeţí, spolupráce škol na projektech s výukovým zaměřením, společné výukové programy univerzit 
s cílem zlepšit konkrétní vzdělávací oblast 

 KA 3: podpora reforem v oblasti vzdělávacích politik (týkající se vzdělávání, odborného vzdělávání i mláde-
ţe, vč. spolupráce se třetími zeměmi) – např. zlepšení výukových metod v mezinárodní spolupráce mezi 
univerzitami či odbornými školami, sledování vývoje vzdělávacích systémů v EU a příprava strategických 
reformních opatření 

Více informací: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-kampan-
vyzva-2019-erasmus-skolni-vzdelavani/ 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 

Výzva k podání ţádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných ţáků základních a středních 
škol v roce 2019 

Okruh oprávněných ţadatelů: Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví 
a náboţenských společností, jejichţ předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeţe, právnické osoby 
vykonávající činnost střediska volného času všech zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy a veřejné vý-
zkumné instituce ze státního rozpočtu na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností ţáků v zájmovém a nefor-
málním vzdělávání, jehoţ obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání ţáka a které jsou zamě-
řeny zejména na přírodovědné a technické obory. 

Ţadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání ţádosti. 

Ţadatel o dotaci musí být přímo organizátor vzdělávací aktivity. V případě NNO s pobočnými spolky se předkládá 
ţádost o dotaci prostřednictvím ústředí NNO (pobočné spolky nemohou podávat projekty samostatně). Příjemce 
dotace musí být realizátor projektu. 

Datum ukončení příjmu ţádostí: 9. listopadu 2018 

Účelové určení dotace: Dotace je učena na financování zájmového a neformálního vzdělávání souvisejícího 
se vzděláváním ţáků ve věku 11–20 let. 

Více informací: http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-pro-poskytnuti-dotace-na-
podporu?lang=1&ref=m&source=email 

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) 

Účel dotace: Finanční podpora povinné výuky plavání ţáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která 
bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu ţáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání 
do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. 

Dotace tedy můţe pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem. 

Způsob předávání podkladů pro ţádost všemi základními školami: 

 Podání ţádosti o dotaci předchází předání podkladů pro ţádost základními školami. 

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-kampan-vyzva-2019-erasmus-skolni-vzdelavani/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-kampan-vyzva-2019-erasmus-skolni-vzdelavani/
http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-pro-poskytnuti-dotace-na-podporu?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-podani-zadosti-pro-poskytnuti-dotace-na-podporu?lang=1&ref=m&source=email
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 Základní škola předá podklady pro ţádost o přidělení finančních prostředků ministerstvu (Příloha č. 1) 
včetně čestného prohlášení (Příloha č. 2), a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách 
na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz. 

Oprávněný ţadatel o dotaci: Oprávněnými ţadateli o dotaci jsou kraje a hlavní město Praha pro základní školy 
zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli, kterým dotaci poskytne příslušný kraj 
nebo hlavní město Praha. Kraje obdrţí rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě své ţádosti, a to podle § 14 
odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla). Ministerstvo poskytne krajům součinnost při přípravě ţádostí.  

Dalšími oprávněnými ţadateli jsou základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboţenskými společ-
nostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. Ministerstvo poskytne 
těmto ţadatelům součinnost při přípravě ţádostí. Těmto ţadatelům bude dotace poskytnuta přímo ministerstvem. 

Více informací: http://www.msmt.cz/vzd 

 

Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2019 

Příjem ţádostí: Do 20. listopadu 2018 

Typ podporovaných projektů: 

 Zjednodušení integrace dětí a ţáků-cizinců do české společnosti prostřednictvím projektů zaměřených 
na zvyšování úspěšnosti dětí a ţáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání 

 Zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka 

 Integrační volnočasové aktivity 
 Odstraňování kulturních bariér 
 Zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a ţáků-cizinců a podpora spolupráce 

rodiny a školy 

Podporované aktivity: 

 Personální zajištění 
 Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám 

dětí a ţáků-cizinců 
 Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky 
 Zvyšování úspěšnosti dětí a ţáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání 
 Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské 
 Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí 

a ţáků-cizinců 
 Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a ţáků-cizinců 

Dotaci lze ţádat na některou z uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat. Zvláštní důraz 
je kladen na zajištění podpory pro školy v obcích do 50 000 obyvatel. 

Dotaci nelze ţádat na aktivity, které jsou součástí běţné vzdělávací činnosti školy, ani na přímou výuku českého 
jazyka v mateřské a základní škole. 

Více informací: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-podpora-aktivit-integrace-
cizincu-na-uzemi 

http://is-plavani.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/vzd
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-podpora-aktivit-integrace-cizincu-na-uzemi
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-podpora-aktivit-integrace-cizincu-na-uzemi
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Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019 

Dotační tituly: 

 NAPK 1/19 Podpora letních pobytových táborů, víkendových pobytů nebo jednorázových akcí pro děti 
a mládeţ ohroţené společensky neţádoucími jevy 

 NAPK 2/19 Podpora probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládeţ 
a podpora resocializačních programů pro dospělé pachatele  

 NAPK 3/19 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit  

Vymezení okruhu příjemců: Ve všech dotačních titulech jsou za oprávněné ţadatele o dotaci povaţovány: Spolky, 
obecně prospěšné společnosti, ústavy, příspěvkové organizace obcí, obce, evidované právnické osoby podle hlavy 
IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, které prokáţí 
minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v oblasti prevence kriminality ke dni podání ţádosti 
o dotaci (činnost lze doloţit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy 
či samosprávy). Tato podmínka se netýká příspěvkových organizací obcí a obcí. 

Datum zahájení příjmu ţádostí: 13. listopadu 2018 

Datum ukončení příjmu ţádostí: 20. listopadu 2018 

Více informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-
zoblasti-prevence-kriminality-na-rok-2019-122654/ 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-zoblasti-prevence-kriminality-na-rok-2019-122654/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-na-podporu-neinvesticnich-aktivit-zoblasti-prevence-kriminality-na-rok-2019-122654/
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