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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 

Neformální vzdělávání II: Zájmové neformální a celoţivotní vzdělávání 

Příjem žádostí: 12. června až 18. prosince 2019 

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). 

Podporované aktivity: 

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

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávajících infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti podle vy-
hlášky č. 398/2009 Sb.) 

 Nákup pozemků a staveb 
 Pořízení vybavení budov a učeben 
 Pořízení kompenzačních pomůcek 

mailto:mapfm@pobeskydi.cz
http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/
https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
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Více informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/17-vyzva-ITI-Ostrava-SC-2-4-Neformalni-vzdelavani 

 

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. 

 

Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

Příjem žádostí: Do 31. prosince 2019 

Typ podporovaných projektů: 

 Aktivita Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

o Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazy-
cích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) 

o Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol 
o Zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný ne-

dostatek těchto kapacit 

 Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

o Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazy-

cích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) 

Projekt musí být realizován na území vymezené ve strategiích ITI Ostrava. 

Více informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrova 

 

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způso-
bu ţivota 

Příjem žádostí: Od 27. září 2018 do 27. října 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 

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/17-vyzva-ITI-Ostrava-SC-2-4-Neformalni-vzdelavani
https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrova
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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 inženýrských sítí) 

 rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení 
 nákup nemovitosti 
 pořízení vybavení 

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury: 

 škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením 
 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 žádosti 
o podporu. 

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

OPERAČNÍ PROGRAM VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ 

Výzva č. 02_19_077 – Podpora dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl výzvy: Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů 
připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života 
a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při 
práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje 
i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy. 

Cílové skupiny: Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, klienti středisek výchovné péče a školských 
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči, osoby podílející se na vý-
chově dítěte, pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních služeb. 

Typ podporovaných projektů: 

 Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol 
 Rozvoj klíčových pracovních a sociálních dovedností žáků 
 Rozšíření služeb školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy vedoucí k prevenci institucionali-

zace 

Podporované aktivity: 

 Povinná aktivita: Řízení projektu 
 Povinně volitelné aktivity: 

o Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připra-
vujících na samostatný způsob života 

o Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti podpory dušev-
ního zdraví dětí a žáků 

o Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné 
výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence 

 Volitelná aktivita: Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží rám-
cových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá 

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

 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení 
 Vysoké školy 
 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají veřej-

ně prospěšnou činnost: spolek, vyjma pobočného spolku, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace ne-
bo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická 
osoba 

 Organizační složky státu 

 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví nebo MŠMT 
 Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace 
 Zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion 

Alokace výzvy: 500 mil. Kč 

Příjem žádostí: Od 30. srpna do 27. listopadu 2019 

Více informací: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm 

 

Výzva č. 02_18_071 – Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Výzva 
umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti 
nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnic-
kém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti 
čtenářské a matematické gramotnosti. 

Vhodný žadatel: 

 Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku: 

o Spolky, ústavy 
o Obecně prospěšné společnosti 
o Registrované církve (nebo jimi zřízené náboženské společnosti) 
o Zájmová sdružení právnických osob 

 Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s. 

Termín pro předložení žádostí o dotaci: Od 28. února 2019 do vyčerpání alokace, nejpozději do 6. ledna 2020 
do 14:00 hod. 

Povinná aktivita: Řízení projektu 

Povinně volitelné aktivity (ve dvou variantách): 

 Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání 
 Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv 
 Tandemové neformální vzdělávání 
 Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání 
 Projektový den v klubovně 

Povinně volitelné aktivity (v jedné variantě): 

 Projektový den mimo klubovnu 
 Klub v neformálním vzdělávání 

Alokace výzvy: 200 000 000 Kč 

Minimální výše výdajů: 1 000 000 Kč, maximální výše výdajů: 20 000 000 Kč 

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

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm
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OPERAČNÍ PROGRAM ŢIVOTNÍ 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 kvali-

ty vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a re-
gulace 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 tep-
la nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, in-
stalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, po-
kud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného vě-
trání 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 
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Více informací: https://www.eeagrants.cz/cs/bilateralni-spoluprace/vyzvy/2019/2-otevrena-vyzva-fondu-pro-
bilateralni-v-2830 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 

Výzva č. V6: Podprogram č. 133D 531: Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

NOVINKA! 

Cíl výzvy: 

 Cíl 1: podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport 
dětí a mládeže. 

 Cíl 2: umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování. 
 Cíl 3: rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané 

národními a mezinárodními sportovními federacemi a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce 
i pro ostatní veřejnost. 

 Cíl 4: technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v sou-

ladu se zájmy ochrany přírody. 

Podporované aktivity: 

 technické zhodnocení: 

o technickým zhodnocením se rozumí rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně násta-
veb a přístaveb) 

o rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technic-
kých parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty 

o modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku 

 novostavby: 

o novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní techno-
logií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu; za podstatné napojení se považuje 
napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby; novou stavbou dochází k za-
stavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy 

o za novou stavbu ministerstvo dále považuje rovněž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudova-
nou) etapu dříve zahájené stavby 

Výzva se nevztahuje na mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné vol-
nočasové sportoviště, přetlakovou halu. 

Oprávněný žadatel o dotaci (právní forma účastníka programu): Územní samosprávný celek nad 10 tisíc obyvatel 
– obec, městská část, obvod statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statu-
tárním městem) a kraj. 

Míra dotace: Vlastní zdroje ve výši min 50 % celkových způsobilých výdajů 

Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 

 začátek příjmu: 1. října 2019 
 konec příjmu: 31. října 2019 

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2020 

Více informací: http://www.msmt.cz/file/51236/ 

 

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
http://www.msmt.cz/file/51236/
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Výzva č. V5 SPORT: Program č. 133 530: Podpora materiálně technické základny sportu 2017 
aţ 2024, Podprogram č. 133D 531: Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

NOVINKA! 

Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ. 

Cíl výzvy: 

 Cíl 1: podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport 

dětí a mládeže. 
 Cíl 2: umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování. 
 Cíl 3: rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané 

národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce 
i pro ostatní veřejnost. 

 Cíl 4: technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v sou-
ladu se zájmy ochrany přírody. 

Podporované aktivity: 

 technické zhodnocení: 

o technickým zhodnocením se rozumí rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně násta-
veb a přístaveb) 

o rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technic-
kých parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty 

o modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku 

 novostavby: 

o novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní techno-
logií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu; za podstatné napojení se považuje 
napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby; novou stavbou dochází k za-
stavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy 

o za novou stavbu MŠMT dále považuje rovněž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudovanou) 
etapu dříve zahájené stavby 

Výzva se nevztahuje na mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné vol-
nočasové sportoviště, přetlakovou halu. 

Výše dotace: 4–30 mil. Kč, vlastní zdroje minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů 

Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 

 začátek příjmu: 1. října 2019 
 konec příjmu: 31. října 2019 

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2020 

Více informací: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3 

 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace 

NOVINKA! 

Cíl programu: Podpora pomocí Výzvy bude zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené 
co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkva-
litňování činnosti jednotlivých NNO. 

Podporované aktivity: 

 vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro organizované a neorgani-
zované děti a mládež 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3
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 významné celostátní akce určené dětem a mládeži 
 odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 
 vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání 
 rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží 
 mezinárodní spolupráce dětí a mládeže 

Výše dotace: Výzva je vyhrazena pro projekty s požadovanou minimální výší dotace 100 000 Kč. Požadovaná výše 
dotace na projekty s místní nebo regionální působností musí být v rozmezí 100 000 až 250 000 Kč. Vyšší dotaci 
než 250 000 Kč je možné získat pouze na projekty s celostátním či nadregionálním dopadem. Celostátní či nadre-
gionální dopad musí být v projektu jasně popsán. 

Celková alokace výzvy: 236 000 000 Kč 

Vhodný žadatel: 

 spolky, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 ústavy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnos-

tech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zá-
konů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají 
alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení 

Výzva není určena: 

 pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti výhradně sport 
 pro NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin 
 pro NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů 
 na podporu NNO zabývajících se pouze nárazovou, jednorázovou nebo jednostrannou činností (pouze 

organizováním dětských táborů bez návaznosti na celoroční činnost, provozováním či pronajímáním turis-
tických a táborových základen nebo jiných nemovitostí, zařízení apod.) 

 na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách 

Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 31. října 2019 

Více informací: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2?highlightWords=dotace 

STÁTNÍ FOND ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

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

NOVINKA! 

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 zázemí 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. 

Podporované aktivity: 

 Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. Rozvoj míst, kde probí-
há předškolní výchova způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. 

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2?highlightWords=dotace
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 Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravo-
vacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateř-
ských škol a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateř-
ských škol (např. lesní kluby). 

 Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících 
v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního 
i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá 
ve venkovním 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/ 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti ţivotního prostředí 

NOVINKA! 

Cíl programu: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 
v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. 

Podporované aktivity: 

 Dotační titul č. 1: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve vztahu 
k veřejnosti 

 Dotační titul č. 2: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách 
 Dotační titul č. 3: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zemědělství 
 Dotační titul č. 4: Podpora osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti včelařství 

Uznatelné výdaje a míra podpory: 

 Dotační titul č. 1: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 70 000 Kč a maximální výše dotace na jeden 
projekt činí 150 000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů reali-
zovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %, u obcí maximálně ve výši 60 %. 

 Dotační titul č. 2: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč a maximální výše dotace na jeden 
projekt činí 70 000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných 
zdrojů není požadována. 

 Dotační titul č. 3: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč a maximální výše dotace na jeden 
projekt činí 50 000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech na projekt z vlastních nebo jiných 
zdrojů není požadována. 

https://www.narodniprogramzp.cz/
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 Dotační titul č. 4: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 5 000 Kč a maximální výše dotace na jeden 
projekt činí 50 000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizo-
vaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %. 

Termín pro předkládání žádostí o dotaci: 15. října 2018 (9:00) až 15. listopadu 2018 (24:00) 

Více informací: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-vzdelavani-a-
poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-121823/ 

 

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Morav-
skoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020 

Účel a priority dotačního programu: Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského 
kraje a podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích. 

V rámci dotačního programu jsou podporovány tyto priority: 

 Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2020 (Priorita 1) 
 Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahraničí v roce 

2020 (Priorita 2) 

Vymezení okruhu příjemců: 

 V prioritě 1 je dotační program určen pro právnické osoby, které zajišťují v roce 2020 na území Moravsko-

slezského kraje pořádání významných sportovních akcí. 
 V prioritě 2 je dotační program určen pro sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou 

a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jejichž mládežnická družstva reprezentují Morav-
skoslezský kraj v roce 2020 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v České re-
publice (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působ-
nost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž 
družstev s mezinárodní účastí). 

Ukončení příjmu žádostí: 13. prosince 2019 

 

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 sportov-
ních klubech (Priorita 1) 

 Podpora činnosti družstev vrcholových sportovních klubů (Priorita 2) 

Vymezení okruhu příjemců: Vrcholové sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportov-
ní 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 druž-
stev 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 
celorepublikovou působnost a je jediným zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví. 

Ukončení příjmu žádostí: 9. ledna 2020 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-121823/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-dotacniho-programu-podpora-vzdelavani-a-poradenstvi-v-oblasti-zivotniho-prostredi-121823/
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MAS POBESKYDÍ 

Vzdělávací infrastruktura II 

Výzva je vyhlašována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zaměřuje se na obce 
v působnosti MAS Pobeskydí. 

Příjem žádostí: od 17. července do 30. října 2019 

Alokace výzvy: 3 mil. Kč (dotace) 

Typ podporovaných projektů: 

 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
 Infrastruktura základních škol 
 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Projektové záměry musí mít vazbu na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními tech-
nologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Dále musí být v souladu s místním akčním plánem vzdělá-
vání platným k datu registrace žádosti o podporu. 

Více informací: http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-integrovaneho-regionalniho-operacniho-
programu/vyzva-irop-c-7/ 

 

Slaďování rodinného a profesního ţivota II 

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost. Zaměřuje se na obce 
v působnosti MAS Pobeskydí. 

Podporované aktivity: 

 příměstské tábory 
 společná doprava dětí do / z příměstského tábora (jako součást projektu na příměstské tábory) 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč 

Alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 10 000 000 Kč 

Termín pro předkládání žádostí o podporu: 20. září 2019 (12:00 hod.) 

Více informací: http://www.pobeskydi.cz/files/vyzva-opz-c.-5-mas-pobeskydi-sladovani-rodinneho-a-profesniho-
zivota-ii-fin.pdf 

http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-integrovaneho-regionalniho-operacniho-programu/vyzva-irop-c-7/
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-integrovaneho-regionalniho-operacniho-programu/vyzva-irop-c-7/
http://www.pobeskydi.cz/files/vyzva-opz-c.-5-mas-pobeskydi-sladovani-rodinneho-a-profesniho-zivota-ii-fin.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/vyzva-opz-c.-5-mas-pobeskydi-sladovani-rodinneho-a-profesniho-zivota-ii-fin.pdf


Místní akční plán Frýdek-Místek II
Dotační zpravodaj

říjen 2019

MAS Pobeskydí, z. s.


