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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 

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) 

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

OPERAČNÍ PROGRAM INTERREG ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 

Vzdělávání a kvalifikace 

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 

Výzva č. 02_19_075 – Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) 

NOVINKA! 

Termín pro předloţení ţádostí o dotaci: 30. června 2020 

Cíl výzvy: Zvýšení kvality vzdělávání dětí a ţáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Podpora obcí a kra-
jů, na jejichţ území leţí SVL, v roli koordinátorů řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Zajištění finančních 
prostředků pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání na zavádění a realiza-
ci individuální integrace. Pořádání osvětových aktivit pro veřejnost, podpora vzniku nových platforem, realizace 
workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání a moţnost absolvovat stáţe do zemí EU. 

Vhodný ţadatel: 

 Kategorie I: 

o Obce 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu
http://www.cz-pl.eu/obsah/soubory/675/prioritni-osa-3.pdf
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o Sdruţení obcí zapsaná ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdruţení právnických osob 
nebo spolek 

o Svazek obcí zapsaný v rejstříku svazků obcí 
o Městské části hl. m. Prahy 

 Kategorie II 

o Vyšší uzemní samosprávné celky – kraje (včetně hl. města Prahy) 

 Kategorie III 

o Soukromoprávní subjekty, jejichţ hlavním účelem není vytváření zisku 
o Zájmová sdruţení právnických osob 

Oprávněné aktivity: 

 Povinné aktivity: 

o Řízení projektu (aktivita povinná pro všechny kategorie ţadatelů) 
o Podpora obce / kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání (aktivita povinná pouze pro ţadatele ka-

tegorie I a II) 

 Povinně volitelné aktivity: 

o Předškolní vzdělávání 
o Prevence školní neúspěšnosti 
o Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních 

Alokace výzvy: 700 000 000 Kč 

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč 

Maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč 

Povinné cílové skupiny: 

 Ţáci / děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí 
 Rodiče a osoby, jimţ je dítě / ţák svěřeno do péče 

Další oprávněné cílové skupiny: 

 Ţáci, kteří jsou ohroţeni předčasným odchodem ze vzdělávání 
 Děti a ţáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole a v dalších 

zařízeních pro zájmové vzdělávání 
 Pracovníci škol a školských zařízení, management škol a školských zařízení 
 Pracovníci a dobrovolníci působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních sluţeb a v zájmovém vzdělávání, 

studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání 
 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení 
 Veřejnost 

 

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 
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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 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 

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


 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  5/9 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Soutěţní projekty na podporu rovnosti ţen a muţů v ČR mimo hl. město Praha 

NOVINKA! 

Příjem ţádostí: od 1. února 2019 do 29. března 2019 

Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně 
platové diskriminace, a dále podpora opatření sniţujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle po-
hlaví a rozdíly v odměňování ţen a muţů. 

Více informací: https://www.esfcr.cz/vyzva-081-opz 

 

Podpora inovativních sluţeb pro ohroţené děti a rodiny 

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. 

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

https://www.esfcr.cz/vyzva-081-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-076-opz
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EHP NORSKO 

Institucionální spolupráce v rámci finančního mechanismu EHP 2014–2021 

NOVINKA! 

Příjem ţádostí: Do 11. března 2019 

Podporované aktivity: 

 Institucionální spolupráce mezi donorskými a přijímacími státy na všech úrovních vzdělávání 
 Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání 
 Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce 
 Profesní rozvoj učitelů 

Více informací: https://www.dzs.cz/file/7277/outcome-1_vyzva-2018_projekty-institucionalni-spoluprace-pdf/ 

 

Mobility v rámci finančního mechanismu EHP 2014–2021 

NOVINKA! 

Příjem ţádostí: Do 4. března 2019 

Podporované aktivity: 

 Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání 
 Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce 
 Profesní rozvoj učitelů 

Více informací: https://www.dzs.cz/file/7280/outcome-2_vyzva-2018_projekty-mobilit-pdf/ 

MINISTERSTVO FINANCÍ 

Program 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR 

NOVINKA! 

Výzva č. 4 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 
školství v působnosti obcí (pro rok 2019). 

Termín předloţení ţádostí o dotaci: Od 13. února do 15. března 2019 (23:59:00 hod.) 

Účel dotace: Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových 
kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), 
včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. 

Ţadatelé o dotaci: 

 Obce do 3 000 obyvatel (k 31. prosinci 2018); obec je zároveň vlastníkem majetku a zřizovatelem školy 
nebo školského zařízení 

 DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000; DSO je zřizovatelem školy nebo škol-
ského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vloţený jeho členskou obcí 
podle stanov svazku obcí 

https://www.dzs.cz/file/7277/outcome-1_vyzva-2018_projekty-institucionalni-spoluprace-pdf/
https://www.dzs.cz/file/7280/outcome-2_vyzva-2018_projekty-mobilit-pdf/
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Výše dotace: 200 tisíc aţ 20 mil. Kč / akci, přičemţ obec můţe poţádat o dotaci na více akcí. 

 Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace: 10 % z celkových nákladů akce 
 Maximální výše dotace Ministerstva financí: 90 % z celkových nákladů akce 

Přidělená dotace musí být vyčerpána v roce 2019 a nelze ji rozdělit do dalších let (finance nejsou převoditelné 
z roku na rok). Minimální výše spolufinancování účastníka na financování akce je stanovena procentním podílem 
z celkových nákladů akce podle uzavřených smluv o dílo ke dni vydání rozhodnutí, a to ve výši min. 10 %. 

Dotaci nelze čerpat v případě, ţe účastník ţádá nebo bude ţádat spolufinancování z jiného programu státní pod-
pory, jiných prostředků státního rozpočtu nebo státních fondů včetně prostředků Evropské unie a také v případě, 
ţe mu tato dotace byla přidělena. 

Uznatelné náklady: Náklady na stavební a technologickou část stavby. Spolufinancování účastníka zahrnuje ná-
klady na stavební nebo technologickou část stavby a ostatní náklady, zejména náklady přípravy a zabezpečení 
akce (např. projektová dokumentace, inţenýrská činnost apod.), náklady na stroje a zařízení, které nejsou pevně 
stavebně a provozně spojeny se stavbou aj. a pokrývá i vícenáklady, které se eventuálně vyskytnou v průběhu 
realizace stavby a zvýší tak celkové náklady nad rámec původně uzavřených smluv o dílo. 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Dotační titul 117d8220B: Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

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. 
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Dotační titul 117d8210E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

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: 

 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 

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 

Dotační program: Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Podprogram: Podpora obcí do 3 000 obyvatel 
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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 

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. 



Místní akční plán Frýdek-Místek II
Dotační zpravodaj

únor 2019

MAS Pobeskydí, z. s.


