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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, konkrétně 
Kateřina Krainová (ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŢEB 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 

ITI – Ostrava – SC 2.4 – Neformální vzdělávání 

NOVINKA! 

Příjem ţádostí: Do 31. prosince 2018 

Typ podporovaných projektů: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi). 

Hlavní podporované aktivity: 

 Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální 
a celoţivotní vzdělávání 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti podle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb.) 

 Nákup pozemků a staveb 

mailto:mapfm@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/
https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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 Pořízení vybavení budov a učeben 
 Pořízení kompenzačních pomůcek 

Podpora můţe být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 
práce s digitálními technologiemi). 

Projektové záměry musí být v souladu s krajským akčním plánem vzdělávání nebo místním akčním plánem vzdě-
lávání. 

Více informací: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/9-vyzva-ITI-Ostrava-SC-2-4-Neformalni-vzdelavani 

 

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 
 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) 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/9-vyzva-ITI-Ostrava-SC-2-4-Neformalni-vzdelavani
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu


 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  3/11 

 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 INTERREG ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 

Vzdělávání a kvalifikace 

NOVINKA! 

Příjem ţádostí: Od 13. listopadu 2018 do 30. září 2019 

Podporovaný typ projektů: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností 
a celoţivotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení. 

Podporované aktivity: 

 výuka jazyka 
 výměnné jazykové pobyty ţáků 
 Pořízení vzdělávacích materiálů 

Více informací: http://www.cz-pl.eu/obsah/soubory/675/prioritni-osa-3.pdf 

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 

 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 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/10-vyzva-ITI-Ostrava_SC-2-4-Zakladni-skoly
http://www.cz-pl.eu/obsah/soubory/675/prioritni-osa-3.pdf
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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 
 Podpora vzniku platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a workshopů 

Podporované aktivity: 

 Předškolní vzdělávání 

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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 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 

Podpora inovativních sluţeb pro ohroţené děti a rodiny 

NOVINKA! 

PO: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

IP: 

 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příleţitostí a aktivní účast 
a zlepšení zaměstnatelnosti 

 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udrţitelným a vysoce kvalitním sluţbám, včetně zdravotnictví a soci-
álních sluţeb obecného zájmu 

SC: 

 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohroţených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnos-
ti a na trhu práce 

 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udrţitelnost systému sociálních sluţeb, sluţeb pro rodiny a děti a dalších navazujících 
sluţeb podporujících sociální začleňování 

Alokace: 160 000 000 Kč 

Popis podporovaných aktivit: 

 Podpora procesů při zavádění nových a inovativních sluţeb, postupů a metod práce v oblasti ochrany dětí 
a rodin 

 Podpora implementace inovativních procesů a sluţeb pro ohroţené děti a rodiny 
 Podpora mezioborové spolupráce 

Příjem ţádostí: Od 3. ledna 2019 do 15. března 2019 

Míra podpory: 

 pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, ţadatel 5 % 
 pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, ţadatel 0 % 
 pro školy a školská zařízení: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, ţadatel 0 % 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů 
projektu: 10 000 000Kč. 

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
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Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz 

 

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 

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 

https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz
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 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 

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/ 

http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/61-vyzva
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/
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 

V4 Sport, investice 2019/2020 MŠMT, program 133 530 Podpora materiálně technické základny 
sportu 2017 aţ 2024, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, 
SK a TJ 

NOVINKA! 

Výzva je určena pro města nad 10 000 obyvatel. 

Konec příjmu ţádostí o poskytnutí dotace: 31. prosince 2018 

Vyčerpání dotace: Max. do 31. prosince 2019 

Výzva se nevztahuje na mobilní kluziště, dopravní nebo dětská hřiště, aquaparky, veřejná koupaliště, přetlakové 
haly, školní sportoviště (tělocvičny nebo hřiště – objekt je vyuţíván jako školní sportoviště a je prokazatelně umís-
těn v areálu školy). 

Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů, přičemţ 
sportoviště budou muset splňovat technické parametry soutěţí. 

Výše dotace ze státního rozpočtu je minimálně 15 milionů a maximálně 40 milionů korun. 

Dotace činí maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů akce. 

 

Činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboţenskými společ-
nostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro ka-
lendářní rok 2019 

NOVINKA! 

Termín pro předloţení ţádosti o dotaci: 31. prosince 2018 

Způsobilé výdaje: Dotace můţe být pouţita na neinvestiční výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. b) školského 
zákona, s výjimkou investičních výdajů na učební pomůcky. 

Na základě ţádosti oprávněného ţadatele o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace podané v termínu podle bodu 
1.4 písm. d) bude ze strany ministerstva vydáno rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve kterém 
bude výše dotace přepočtena na základě normativů platných pro kalendářní rok 2019. 

 

Systémový rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeţe na rok 2019 

NOVINKA! 

Účelem dotace z této výzvy je podpora setkávání mladých lidí z Česka a Německa a podpora budoucí spolupráce. 
Jedná se zejména o mladé lidi ve věku od 3 do 26 let. Účelem dotace je také další vzdělávání tzv. multiplikátorů 
(zároveň se vztahuje i na osoby, které s těmito mladými lidmi pracují, tj. na vedoucí skupin mládeţe, učitele 
a další pracovníky s mládeţí) v oblasti česko-německé spolupráce. 

Způsobilé výdaje: 

 osobní náklady 
 náklady na reţie (spoje, internet, pronájem, cestovné, účetnictví atp.) 
 náklady na organizační a technické zajištění vlastních vzdělávacích akcí 
 náklady na organizační zajištění přeshraničních akcí a setkání mládeţe realizované ve spolupráci s dalšími 

subjekty 

Dotace bude příjemci poskytnuta na úhradu nákladů v minimální výši 4 000 000 Kč. 
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Ţadatelem o dotaci v rámci tohoto programu můţe být pouze organizace, se kterou v roce 2018 uzavřelo minis-
terstvo smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti 
vzdělávání a mládeţe. 

Více informací: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy?lang=1&ref=m&source=email 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Dotační titul 117d8220B: Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

NOVINKA! 

Dotační program: Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Podprogram: Podpora obcí do 3 000 obyvatel 

Příjem ţádostí: Od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019 

Realizace projektu: Do 31. prosince 2020 

Alokace: 910 mil. Kč na podprogram 

Dotace: 70 % celkových způsobilých výdajů 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Podporované aktivity: 

 Obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), která slouţí pro hodiny tě-
lesné výchovy 

 Obnova školních tělocvičen 
 Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury 
 Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, 

střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod. 
 Oplocení, osvětlení školního hřiště 
 Výměna kotle včetně otopné soustavy 

Specifika výzvy: 

 Výstupy nesmí být komerčně vyuţívány a slouţit k provozování ekonomické činnosti 
 Výstupy musí primárně slouţit pro hodiny tělesné výchovy a dále i pro volnočasové aktivity 
 Mimoškolní vyuţití, které je zpoplatněno, můţe tvořit max. 20 % celkové časové kapacity 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. 

 

Dotační titul 117d8210E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

NOVINKA! 

Dotační program: Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Podprogram: Podpora obcí do 3 000 obyvatel 

Příjem ţádostí: Od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019 

Realizace projektu: Do 31. prosince 2020 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy?lang=1&ref=m&source=email
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Alokace: 910 mil. Kč na podprogram 

Dotace: 70 % celkových způsobilých výdajů 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Podporované aktivity: 

 Kulturní domy 
 Obecní domy 
 Multifunkční domy 
 Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. 

 

Dotační titul 117d8210H: Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

NOVINKA! 

Dotační program: Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Podprogram: Podpora obcí do 3 000 obyvatel 

Příjem ţádostí: Od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019 

Realizace projektu: Do 31. prosince 2020 

Alokace: 910 mil. Kč na podprogram 

Dotace: 70 % celkových způsobilých výdajů 

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Podporované aktivity: 

 obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť 
 obnova obecních koupališť lokálního charakteru 
 obnova nebo vybudování naučných / záţitkových stezek (vyjma cyklostezek) 
 obnova nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komu-

nitní a spolkovou činnost) 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 3 mil. Kč. 

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině, přírodě. 
Místo pasivního odpočinku musí být vţdy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního 
odpočinku mohou být například lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešek nebo závětří se stře-
chou apod. 

 

Dotační titul 117d8210K: Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí 

NOVINKA! 

Dotační program: Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Podprogram: Podpora obcí do 3 000 obyvatel 

Příjem ţádostí: Od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019 

Realizace projektu: Do 31. prosince 2020 

Alokace: 910 mil. Kč na podprogram 

Dotace: 70 % celkových způsobilých výdajů 
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Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Podporovány budou akce zaměřené na: 

 prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem 
 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosa-

hem 
 odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horni limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeţe, celoţivotního 
vzdělávání osob se zdravotním postiţením a podpora miniprojektů mládeţe 

NOVINKA! 

Příjem ţádostí: Od 2. ledna 2019 do 8. ledna 2019 

Typ podporovaných projektů: 

 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeţe 
 Miniprojekty mládeţe – podpora mládeţnických iniciativ 
 Celoţivotní vzdělávání osob se zdravotním postiţením 

Více informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-124607 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-124607


Místní akční plán Frýdek-Místek II
Dotační zpravodaj

prosinec 2018

MAS Pobeskydí, z. s.


