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DOTAČNÍ ZPRAVODAJ 

 

 

Dotační zpravodaj vychází v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III. Klade si za 
cíl podávat aktuální informace z dotačního prostředí: o finančních zdrojích na podporu in-

vestičních a neinvestičních projektů škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, vý-
chově a v souvisejících oblastech. Počátkem každého měsíce jej pro Vás připravuje pracovní 

skupina Zázemí, Lucie Ligocká (ProFaktum, s.r.o.).  

 

Se svými dotazy, připomínkami a náměty se obracejte na: mapfm@pobeskydi.cz 

 

S dotazy k jednotlivým výzvám se obracejte na:  

Lucii Ligockou – lucie.ligocka@profaktum.cz 

 

webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/ 

facebookový profil projektu: http://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 

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

 

Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevý-

hodněných žáků 
 

 

Zaměření výzvy: 

Posílení školy jako instituce připravené na práci s  žáky  se  sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy 

obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na pod-

poru aktivit uvedených vodst.4.2. a 4.3 Výzvy.  

Škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěš-

nosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being. 

 

Podporované aktivity: 

Oblast A je zajištění následující personální podpory: 

• A1 Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, 

• A2 Školní speciální pedagog, 

• A3 Školní sociální pedagog, 

• A4 Kariérový poradce, 

• A5 Školní psycholog, 

• A6 Koordinátor inkluze, 

• A7 Adaptační koordinátor, 

• A8 Pracovník volnočasových aktivit, 

• A9 Koordinátor mentorského programu pro žáky, 

• A10 Tandemový učitel, 

• A11 Financování již existující personální podpory žáků se sociálním znevýhodněním na škole v návaznosti 

na výstupy z realizace povinné aktivity  

 

Oblast B je zajištění přímé podpory žáků v následujících aktivitách: 

• B1 Pedagogická intervence –doučování, 

• B2 Doučování v době školních prázdnin, 

• B3 Pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané adaptace žáků, 

• B4 Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce 

• B5 Case-management 

• B6 Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace; adaptační, socializační 

aktivita 

• B7 Zážitkový vzdělávací program pro žáky 

• B8 Snídaňové kluby pro žáky 

• B9 Školní akce zaměřená na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků 

• B10 Hrazení dalších nákladů spojených se vzděláváním žáka se sociálním znevýhodněním 

 

Oblast C je zajištění podpory dalšího vzdělávání a rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků: 

• C1 DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání (online či pre-

zenční forma) 

• C2 Mentorská podpora pedagogických pracovníků (online či prezenční forma) 

• C3 Koučovací podpora vedoucích pedagogických pracovníků (online či prezenční forma)  

• C4 Stáže, vzájemná kolegiální podpora 

• C5 Supervize pro pedagogické pracovníky 

• C6 Facilitace společných jednání 

• C7 Mediace konfliktních situací 
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Alokace:  1 312 878 000 Kč 

 

- školy v kategorii 1:2000 Kč na žáka na rok,- 

- školy v kategorii 2:4000 Kč na žáka na rok,- 

- školy v kategorii 3:8000 Kč na žáka na rok,- 

- školy v kategorii 4:16000 Kč na žáka na rok. 

 

Celková maximální podpora pro školu byla vypočtena z násobku částky žáka na rok dle kategorie, počtu žáků školy 

(vykázaných k30.9. 2021 v rámci REDIZO za ZŠ) a maximální doby realizace projektu (36 měsíců) 

 

Vhodný příjemce: 

Oprávněným žadatelem (dále jen „žadatel“ nebo následně „příjemce“) je právnická osoba vykonávající činnost zá-

kladní školy, která dle MŠMT vykazuje nadprůměrné zastoupení žáků se sociálním znevýhodněním (oprávněnost bude 

sdělena žadatelům skrze MŠMT) 

 

Podání žádosti: 31. 12. 2022 

 

Více informací: Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí do-

tace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodně-

ných žáků - edu.cz 

 

IROP+ 

23. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (MRR) – plánovaná výzva 
 

Zaměření výzvy: 

Odborné učebny v návaznosti na klíčové kompetence v základních školách 

 

Vhodný příjemce: 

• školské právnické osoby, 

• obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,  

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,  

• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb,  

• církve,  

• církevní organizace,  

• OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku 

škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omeze-

ným, veřejné obchodní společnosti) 

 

Alokace: 2 229 583 240Kč 

 

Termín pro předložení žádosti o dotaci: 11/2022 - 10/2023 

 

Více informací na: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz)  

https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku/
https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku/
https://www.edu.cz/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-narodniho-planu-obnovy-na-podporu-skol-s-nadprumernym-zastoupenim-socialne-znevyhodnenych-zaku/
https://irop.mmr.cz/cs/
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6. výzva IROP - Mateřské školy  - SC 4.1 (MRR) 
 

Podporované aktivity:  

✓ Modernizace a rekonstrukce vč. vybavení mateřských škol, zvyšování kapacity MŠ 

 

Vhodný příjemce: 

• školské právnické osoby,  

• obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,  

• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb,  

• církve, církevní organizace, OSS, 

• PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a 

školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, 

veřejné obchodní společnosti) 

 

Alokace: 1 666 344 560 Kč 

 

Termín pro předkládání žádostí: 08/2022 - 2/2023 

 

Více informací na:  IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz) 

 

 

 

 

20. výzva IROP - Mateřské školy  - SC 4.1 (ITI) 
 

Pro projekty, které získají soulad s ITI Ostravské aglomerace 

 

Podporované aktivity:  

✓ Modernizace a rekonstrukce vč. vybavení mateřských škol, zvyšování kapacity MŠ 

 

Vhodný příjemce: 

• školské právnické osoby,  

• obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,  

• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání 

nebo asistenčních služeb,  

• církve, církevní organizace, OSS, 

• PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a 

školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, 

veřejné obchodní společnosti) 

 

Termín pro předkládání žádostí: 09/2022-12/2027 

 

Více informací na: IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz) 

 

https://irop.mmr.cz/cs/
https://irop.mmr.cz/cs/
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 

Výzva č. 31_22_002 – Budování kapacit dětských skupin 
 

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí 

budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení ro-

dičů s dětmi předškolního věku na trh práce.  

 

Podporované aktivity: 

✓ ✓ nákup nemovitostí včetně pozemků,  

✓ ✓ výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny. 

 

Vhodný příjemce: 

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  

• Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zá-

kona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),  

• Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

• Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

• Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS) ➢ 

Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  

• Ústavy Akademie věd, ➢ Veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných vý-

zkumných institucích zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, 

• Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

• Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnos-

tech, ve znění pozdějších předpisů,  

• Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,   

• Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělá-

vací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,  

• Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-

ník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Způsobilé výdaje: 

• výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny,  

• nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny nebo 

nákup pozemku přiléhajícího k budově, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské sku-

piny,  

• nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby na provoz dět-

ské skupiny. Způsobilým výdajem může ve výjimečných případech být i nákup 8 stávající budovy za 

účelem demolice, pokud na pozemku bude v rámci projektu postavena nová budova pro provoz dětské 

skupiny, 

• demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací pro-

jektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hlavním 

způsobilým výdajem projektu,  

• rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle požadavků 

zákona č. 247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu a standardům kvality poskyto-

vaných služeb,  
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• přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových 

prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských sku-

pin, 

• úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté 

plochy a oplocení dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.,  

• budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v 

rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu a projektové dokumentace stavby (způso-

bilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí 

projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem),  

• projektová dokumentace stavby, EIA (kde je relevantní), posudek energetické náročnosti, energetický 

audit, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku,  

• výdaje vázané na energetické úspory 

 

Alokace:  2, 74 mld Kc 

 

Více na: https://www.mpsv.cz/docu-

ments/20142/2649574/V%C3%BDzva+%C4%8D.+31_22_002_+NPO+3.3.2_budov%C3%A1n%C3%AD_kapa-

cit+DS+k+20.+4.+2022.pdf/f3763d4b-2dd2-6717-6270-870caa949454  

MSK 

 
Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023 
 
NOVINKA 
 

Zaměření výzvy: 

• Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase 

• Cílem je vytvoření a udržení základních podmínek pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném 

čase, včetně podpory pořádání významných akcí ve volném čase – jednorázových aktivit na území Mo-

ravskoslezského kraje s krajským, celostátním nebo mezinárodním charakterem. 

• Prázdninová činnost pro děti a mládež 

• Cílem je podpořit pořádání prázdninových pobytových táborů pro děti a mládež z Moravskoslezského 

kraje, a tím snížit výši účastnického poplatku tak, aby byly tábory dostupné širšímu okruhu žadatelů. 

 

Alokace:  3 000 000 Kč  

 

Vhodný příjemce: 

• neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy) s pravidelnou celoroční činností 

s dětmi a mládeží, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (skutečnost, že 

předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže musí být uvedena ve stanovách nebo ob-

dobném dokumentu). 

 

Žadatel musí splňovat podmínky, že: 

• pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí 

o dotaci a vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o do-

taci. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/V%C3%BDzva+%C4%8D.+31_22_002_+NPO+3.3.2_budov%C3%A1n%C3%AD_kapacit+DS+k+20.+4.+2022.pdf/f3763d4b-2dd2-6717-6270-870caa949454
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/V%C3%BDzva+%C4%8D.+31_22_002_+NPO+3.3.2_budov%C3%A1n%C3%AD_kapacit+DS+k+20.+4.+2022.pdf/f3763d4b-2dd2-6717-6270-870caa949454
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2649574/V%C3%BDzva+%C4%8D.+31_22_002_+NPO+3.3.2_budov%C3%A1n%C3%AD_kapacit+DS+k+20.+4.+2022.pdf/f3763d4b-2dd2-6717-6270-870caa949454
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Minimální výše dotace na jeden projekt: 20.000 Kč  

 

Maximální výše dotace: 50.000 Kč. 

 

Podání žádosti: od 2. do 6. 1. 2023 do 13:00 hodin 

 

Více informací: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/podpora-volnocasovych-aktivit-pro-mladez-v-roce-2023-

13762/ 

 

 

 

 

 

 


