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AKTUÁLNÍ VÝZVY
MŠMT

DVĚ NOVÉ VÝZVY
Z OPŽP

VÝZVA NSA NA
TRENÉRY PRO ŠKOLY

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ MOHOU
POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA VÝSADBU
LISTNATÝCH STROMŮ NA VEŘEJNOSTI
ÚNOR 2021
SRPEN
2021

Od začátku srpna mohou školy, jako jeden z možných žadatelů
požádat o dotační příspěvek na výsadbu stromů na veřejně
přístupných místech. Více informací o výzvě se dočtete na str. 5.

Vážení příjemci dotačních listů,
do Vašich emailových schránek a do
Vašich rukou se dostává srpnové
číslo našeho pravidelného měsíčníku
dotačních listů, ve kterých se Vám
snažíme zjednodušeně a graficky
poukázat na možnosti dotačních
titulů a různých podpor pro Vaši
organizaci. Za naši pracovní skupinu
Vám všem přejeme příjemné a
inspirativní počtení.
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DOTAČNÍ LISTY: PROJEKT MAPII – MAS PODHOSTÝNSKA

míra dotace

min. výše dotace

max. výše dotace

příjem žádostí

až 100 %

151 000 Kč

250 000 Kč

od 2. 8. 2021

Prioritním cílem této výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a
jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů se
zapojením široké veřejnosti. Tato dotace navazuje na úspěšnou výzvu
9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů navyšována až na
konečných 300 mil. Kč. Předmětem podpory je výsadba vhodných
listnatých stromů na veřejných místech, případně uzavřených
vnitroblocích bytových domů. Z dotace lze pořídit samotné sazenice
stromů, zajistit závlahový systém pro stromy nebo zajistit zpracování
odborného posudku či zajištění odborného dozoru a publicity.

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A
TĚLOVÝCHOVY
MŠMT – POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ METOD A KOMBINOVANÉ
VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Vzdělávání, kombinované studium
ZŠ
Cílem je plnění školní docházky v ZŠ s využitím
kombinovaného vzdělávání (s využitím technických
prostředků pro vzdělávání na dálku bez osobní přítomnosti
žáků v části vyučovací doby ve škole). Hlavním cílem je
připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom,
zda začlenit kombinované vzdělávání v období plnění školní
docházky v základních školách i pro běžnou situaci a připravit
podklady pro případnou právní úpravu
Pracovní pozice: odborný konzultant, odborný garant,
lektor DVPP
Plný úvazek DPP (celková alokace modulu 9 660 000 Kč)
Od 2. 11. – 31. 1. 2021 – přípravná fáze, první fáze: 1. 2. 2021
– 31. 8. 2021 výuka s prvky kombinovaného vzdělávání,
druhá fáze: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
31. 8. 2022 (etapové ověřování)
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-kombinovanehovzdelavani
-

MŠMT – POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ V OBLASTI „ČLOVĚK A
TECHNIKA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
2

Vzdělávání, technické myšlení
ZŠ
Cílem je vytvořit předpoklady pro plošné zvyšování kvality
technického vzdělávání na základních školách
Podporované aktivity:
• rozvoj technického myšlení,
• praktické aplikace znalostí a dovedností,
• rozvoj manuální zručnosti,
• technická tvořivost s využitím technologií atd.
Pracovní pozice: pedagogičtí pracovníci, ředitel, metodik
PO, odborný garant PO, supervizor, evaluátor, hlavní
metodik, koordinátor, technik, lektor, autor metodik
DPP nebo DPČ (celková alokace modulu 10 044 216 Kč)
1. 9. 2020 – 31. 8. 2022, etapové ověřování
31. 8. 2022
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-obsahu-metoda-organizace
PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MŠMT – ROZVOJOVÝ PROGRAM FINANCOVÁNÍ ASISTENTA
PEDAGOGA
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Speciální vzdělávání
Školy, školská zařízení
Dotace na financování funkce asistenta pedagoga (asistent
vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se
vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami).
Program v roce 2020 bude na období leden až srpen.

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:

Úvazek 1,00 (celková alokace modulu 5 000 000 Kč)
program vyhlašován 2x do roka (červen, listopad)

Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Na rok 2021 zatím není výzva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialniprogramy/asistent-pedagoga-zdp
-

Řešitel v MAPII:

MŠMT – PODPORA AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V ČR
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Speciální vzdělávání
Školy, školská zařízení
Dotace na snazší integraci dětí a žáků cizinců do české
společnosti prostřednictvím projektů zaměřených na
zvyšování úspěšnosti dětí a žáků (zvyšování úrovně českého
jazyka, integrační volnočasové aktivity, odstraňování
kulturních bariér), zvyšování kompetencí odborných
pedagogických i nepedagogických pracovníků, tvorba
metodických a výukových materiálů a cvičebních pomůcek
pro pedagogy, podpora spolupráce rodiny a školy
až 100 %, min. 50 000 Kč, max. 1 000 000 Kč
program vyhlašován 1x do roka (zpravidla 2Q)
Na rok 2021 zatím není výzva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-podpora-aktivit-integracecizincu-na-uzemi
-

MŠMT – PODPORA INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
3

Vzdělávání
ICM (Informační centra pro mládež)
Neinvestiční dotace na rozvoj ISM (informační síť mládeže)
v ICM. Dotace na osobní náklady, náklady na režie (spoje,
internet, pronájem, cestovné, účetnictví atd.), náklady na
materiál, úhrada nákladů na organizační a technické zajištění
informačních a vzdělávacích akcí, náklady na poradenství pro
cílovou skupinu mládeže
70 %, min. 50 000 Kč – 280 000 Kč / ICM
program vyhlašován 1x do roka (předpoklad 2Q)
Na rok 2021 zatím není výzva
http://www.msmt.cz/file/44221/
http://www.msmt.cz/mladez/program-podpory-icm
PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MŠMT – PROGRAM 133 310 FOND ROZVOJE KAPACIT
MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Vzdělávání
Obec, DSO, škola
Investiční dotace na podporu rozvoje nebo vytvoření nových
výukových kapacit (školy bez podpory ostatních
poskytovatelů dotací). Dotace pro ZŠ s 1. stupněm (nebo
současně 1. stupeň ZŠ a MŠ v jedné budově), ZŠ zřizované
DSO s 1. stupněm (nebo současně 1. stupeň ZŠ a MŠ v jedné
budově), MŠ zřizované DSO
Výdaje: projektová činnost, inženýrská činnost, stavební
práce (inženýrské sítě, bezbariérový přístup), interiérové
vybavení, audiovizuální vybavení učeben, úpravy venkovních
ploch atd.)
min. 2 000 000 Kč, max. 30 000 000 Kč
Víceletý program, vyhlašován v různých obdobích
Na rok 2021 zatím není výzva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fondrozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol
http://www.msmt.cz/file/47475/
-

MŠMT – PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NNO
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

4

Vzdělávání
Spolky, ústavy, OPS, církevní zařízení
Neinvestiční dotace na vytváření nabídky volnočasových
aktivit členů NNO, významné mezinárodní a celostátní akce
pro děti a mládež, odborná příprava a vzdělávání pracovníků,
rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
výchova dětí a mezinárodní spolupráce
70 %
program vyhlašován 1x do roka
Na rok 2021 zatím není výzva
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podporyprace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-7
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MŽP – „PODPORA OBNOVY PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel
podpory a popis
aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Životní prostředí, ekologie, environmentální politika
Školy, školská zařízení, příspěvkové organizace
Dotace na podporu projektů zabývajících se adaptačními
opatřeními na zmírnění dopadů klimatické změny na vodní,
nelesní a lesní ekosystémy a dále podpora projektů zaměřených
na biodiverzitu
Podporované aktivity:
• adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu,
• adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu,
• adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu
až 100 %, max. 250 000 Kč, alokace 30 000 000 Kč
1. 6. 2021 – 30. 9. 2021
30. 9. 2021
https://mzp.cz/cz/podpora_obnovy_prirozenych_funkci_krajiny
-

MŽP – VÝSADBA STROMŮ – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (VÝZVA
Č. 4/2021)
Oblast:
Žadatel:

Životní prostředí, zeleň ve městech a obcích
Příspěvkové organizace (subjekty s prokazatelným vztahem
k místu realizace projektu)
Předmět a účel podpory a Dotace je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a
popis aktivit
jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů
a zapojení veřejnosti.
Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů
listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v
uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke
komunitnímu setkávání.
Dotaci mohou žadatelé čerpat na:
• pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle
obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000
Kč/ks)
• zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
• zpracování odborného posudku
• zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše
dotace) a požadované publicity
Míra dotace: (%)
až 100 %, min. 151 000 Kč, max. 250 000 Kč, celková alokace
200 000 000 Kč
Předkládání záměrů:
2. 8. 2021 – 30. 12. 2023
Datum uzávěrky:
30. 12. 2023
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
5

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detailvyzvy/?id=94
PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OPŽP – „ZLEPŠIT KVALITU PROSTŘEDÍ V SÍDLECH (VÝZVA Č.
157)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Životní prostředí, ekologie, environmentální politika
Školy a školská zařízení
Dotace na zakládání/obnova funkčně propojených ploch a
prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a
ploch):
• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně
(parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich
funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením
zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či
výsadbami keřů a realizace funkčních propojení
přírodních ploch a prvků,
• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání
vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
(vytvoření vodních a mokřadních biotopů –
tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních
sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních
nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově
začleněných a funkčně provázaných s realizovanými
plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční
potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok
srážkové vody),
• jako součást realizace zeleně opatření na podporu
biodiverzity.

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

60 %, min. 250 000 Kč, max. 50 000 000 EUR
16. 8. 2021 – 30 11. 2021
30. 11. 2021 do 20:00 hod.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=169

Řešitel v MAPII:

-

6

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

OPŽP – „POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY“ (VÝZVA Č. 156)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Životní prostředí, ekologie, environmentální politika
Školy a školská zařízení
Dotace na vytváření a obnovu malých vodních nádrží
nevyplývající z plánů dílčích povodí a většinovou plochou
mimo ZCHÚ, území NATURA 2000 nebo biocentrum
ÚSES.
Podporované aktivity:
Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti
krajinných prvků a struktur:
vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí
(např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které
neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu
ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně
nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).
V rámci této aktivity budou akceptovány pouze projekty na
vytváření a obnovu malých vodních nádrží nevyplývající z
plánů dílčích povodí a ležící většinovou plochou mimo
ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES.
60 %, min. 250 000 Kč, alokace 40 000 000 Kč
16. 8. 2021 – 30 11. 2021
30. 11. 2021 do 20:00 hod.
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=168

Řešitel v MAPII:

-

7

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
OP VVV –AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ (VÝZVA Č. 02/20/082)
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

8

Výzkum, vývoj, vzdělávání
Mateřské a základní školy, příspěvkové organizace
Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení
aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve vzdělávání vč. organizací neformálního
vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné
informování vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro
následné společné řešení místně specifických problémů a
potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce
AKTIVITY ŘÍZENÍ PROJEKTU
• aktivita A – Místní akční plány rozvoje
vzdělávání III (rozvoj a aktualizace MAP, evaluace
procesu místního akčního plánování)
• aktivita B – Krajské akční plány rozvoje
vzdělávání III (rozvoj a aktualizace MAP, evaluace
procesu krajského akčního plánování)
• aktivita C – Metodická podpora akčního
plánování (metodická podpora MAP a KAP,
evaluace)
Podporované cílové skupiny:
• pedagogičtí pracovníci škol, vč. budoucích
pedagogických pracovníků,
• rodiče dětí a žáků,
• zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící
ve vzdělávací politice,
• veřejnost
• pracovníci organizací působících ve vzdělávání
• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací
působících v oblasti vzdělávání nebo asistenční službě
Až 100 %, min. 400 000 Kč (v závislosti na konkrétní
aktivitě) celková alokace výzvy je 600 000 000 Kč
30. 9. 2020 – 31. 3. 2022 (uzávěrky jsou vždy poslední den
kalendářního měsíce, ke kterému se výzva podává)
31. 3. 2022 do 14:00 hod. (poslední uzávěrka)
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcniplanovani-v-uzemi.htm
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MMR IROP – „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE SNÍŽENOU
ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
6Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

9

Sociální infrastruktura
Školy, školská zařízení, organizace zřizované obcemi
Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení,
výstavbu budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky
pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a
komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb a
práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na
dopady krize související s pandemií COVID-19. Prioritní osou
je REACT-EU.
Podporované projekty: centra denních služeb, - denní
stacionáře, - týdenní stacionáře, - domovy pro osoby se
zdravotním postižením, - domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, - tlumočnické služby - azylové domy, domy na půl cesty, - krizová pomoc, - nízkoprahová denní
centra, - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, - terapeutické komunity, - odborné sociální
poradenství, - sociálně terapeutické dílny, - sociální
rehabilitace, - raná péče, - intervenční centra, - služby
následné péče, - podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, - osobní asistence, - odlehčovací služby,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, - sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, - kontaktní centra, - terénní programy, tísňová péče, - průvodcovské a předčitatelské služby
85 %, min. 500 000 Kč, max. celková alokace 2 067 883 689
Kč
31. 5. 2021 – 3. 2. 2022, průběžná
3. 2. 2022
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-socinfrastruktura-energ-narocnost
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

MF – „SNÍŽENÍ MÍRY RADONU V BUDOVÁCH“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Bezpečnost, ekologie
Obce (jako vlastník bytu nebo domu, vodovodu)
Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti
radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb
pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení
obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro
veřejnou spotřebu
dle jednotlivého projektu, max. 1 500 000 Kč / budovu,
vodovod
průběžně do 30. 9. 2021
30. 9. 2021
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-znarodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/dotace-zkapitoly-vps
-

MINISTERSTVO KULTURY
MK – PODPORA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT V
MUZEJNICTVÍ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Kultura, vzdělávání
Školy, vlastníci nebo správci muzejních sbírek (CES), PO
Neinvestiční dotace na edukační aktivity v rámci stálých
muzejních expozic ze sbírek v CES, edukační aktivity v oblasti
muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích
programů a celoživotní vzdělávání na VŠ a vydávání
materiálů na podporu výchovy a vzdělávání
50 % z kalkulovaných nákladů
program vyhlašován 1x do roka
https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-vychovnevzdelavacich-aktivit-v-muzejnictvi-527.html
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND
MVF – „GRANTY MEZINÁRODNÍHO VISEGRÁDSKÉHO FONDU“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Vzdělávání, věda, výzkum
Školy, školská zařízení v rejstříku MŠMT
Dotace na malé granty a standardní granty. Cílem je rozvíjení
užší spolupráce mezi členskými státy a posilování vzájemné
vazby v oblasti kultury, vědy, výzkumu a vzdělávání. Jedná se
o semináře, výukové programy, workshopy, výměny mládeže,
posilování turismu a přeshraniční spolupráce
až 100 %, 15 % z režijních nákladů
(další kolo říjen 2021)
říjen 2021
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodnivisegradsky-fond
-

MVF– „VISEGRAD GRANTS, VISEGRAD + GRANTS, STRATEGIC
GRANTS“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Vzdělávání, inovace
Spolky, ústav, OPS, církve, nadace a nadační fond
Dotace na podporu sdílení znalostí, posilování inovací a
zapojování občanů ve Visegrádské oblasti a ve střední a
východní Evropě a projekty posilující regionální a evropskou
identitu ve Visegrádské oblasti.
Podporované aktivity:
• kultura a společná identita,
• budování vzdělávání a kapacit,
• inovace, výzkum a vývoj, podnikání,
• demokratické hodnoty a média,
• veřejná politika a institucionální partnerství,
• regionální rozvoj, životní prostředí, cestovní ruch,
• sociální rozvoj
dle jednotlivých opatření
1. 1. 2021 – 1. 12. 2021
1. 12. 2021 (poté každého ¼ roku)
https://www.visegradfund.org/
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

PROGRAM ERASMUS+
ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ MOBILITA JEDNOTLIVCŮ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport
Školy, školská zařízení
Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců
podporuje mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
mládeže, rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené
magisterské studium. Účastníky mobilit mohou být studenti,
stážisté, učni, mladí lidé, dobrovolníci, pracovníci s mládeží či
odborní pracovníci působící v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a mládeže.
V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou
mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do
zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
až 100 %
dle jednotlivých aktivit
podle jednotlivých aktivit (viz. odkaz)
https://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/vyzva2019/
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:C2018/384/04
-

ERASMUS+ PODPORA REFOREM VZDĚLÁVACÍ POLITIKY
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport
Školy, školská zařízení
DKA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky. Reformy a
systémy vzdělávání nabízejí aktivity zaměřené na posílení
kvality práce s mládeží a neformálního vzdělávání pro mladé
lidi v Evropě (Strukturovaný dialog) či na podporu projektů
partnerství v oblasti vysokého školství i mládeže (Budování
kapacit) a aktivity či sítě určené pro uznávání výsledků učení
(ECVET), podporu aktivit v oblasti jazykového vzdělávání
(Evropská jazyková cena Label) nebo informační síť určenou
pro vzdělávací systémy (Eurydice)
100 %
Podle jednotlivých aktivit
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:C2018/384/04
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

ERASMUS+ SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH A VÝMĚNA
OSVĚDČENÝCH PŘÍSTUPŮ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport
Školy, školská zařízení
Klíčová aktivita - KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna
osvědčených postupů. Mateřské, základní a střední školy
mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor
získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do
těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace
navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická
podoba projektů regionální spolupráce.
až 100 %
dle jednotlivých aktivit
podle jednotlivých aktivit (viz. odkaz)
https://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/vyzva2019/
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:C2018/384/04
-

OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ
POMOCI
OP PMP – POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V HMOTNÉ NOUZI –
OBĚDY PRO DĚTI
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Sociální oblast
Školy, školská zařízení
Dotace na pomoc dětem ve věku 3–15 let ohrožené chudobou
a sociálním vyloučením, které budou podporovány formou
příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování
v zařízeních školního stravování. Do podpořené skupiny
budou děti zařazeny na základě posuzovaného příjmu rodin,
které jsou chudobou a sociálním vyloučením ohroženy nejvíce
průběžná
https://www.mpsv.cz/fond-evropske-pomoci-nejchudsimosobam-fead-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

OP PMP – POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC CHUDÝM
OSOBÁM A RODINÁM
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Sociální oblast
Školy, školská zařízení, NNO, potravinové banky
Dotace v rámci SC II a III je přímo distribuována potravinová
nebo materiální pomoc. U materiální pomoci jde o hygienické
potřeby, drogistické zboží, prostředky péče o domácnost,
vybrané typy oděvů (např. spodní prádlo nebo teplé prádlo na
zimu), potřeby péče o dítě včetně plen, základní domácí
potřeby (nádobí na vaření) apod. Program pamatuje jak na
jednotlivce v obtížné sociální situaci, tak třeba lidi bez
domova, ale i na rodiny a domácnosti s dětmi.
průběžná
https://www.mpsv.cz/fond-evropske-pomoci-nejchudsimosobam-fead-

BAKALA FOUNDATION
BF – NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:

Vzdělávání, znevýhodnění studenti
Školy, školská zařízení
Studující (případně jejich zákonní zástupci) mohou stipendia
použít k úhradě konkrétních služeb a věcí, které přímo
souvisejí se vzděláváním.
Stipendium na: úhradu dopravy do školy, ubytování ve
školním ubytovacím zařízení, školní stravy, nezbytných
školních pomůcek.
Stipendia mohou být použita jako motivační pobídka pro
pokračování ve školní docházce, v tomto případě nemusí být
jejich vyplacení vázáno na žádný konkrétní účel.
Nadace The Bakala Foundation upřednostní podporu
takových stipendijních programů, které vyplácejí stipendia
zpětně na základě školních výsledků studujících.
Konečným příjemcem stipendií jsou žáci 8. a 9. tříd
základních škol
až 100 %, min. 50 000 Kč, max. 500 000 Kč
průběžné
https://www.bakalafoundation.org/granty

Řešitel v MAPII:

-
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PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
MPO ČR – PROGRAM EFEKT – REKONSTRUKCE OTOPNÉ
SOUSTAVY A ZDROJE TEPLA
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Životní prostředí, ekologie, energetické úspory
Obce, příspěvkové organizace
Dotace na snížení energetické náročnosti budov ve veřejném
sektoru.
Podporované aktivity: rekonstrukce otopné soustavy vč.
rekonstrukce či výměny topného zdroje, výměna starého
plynového zdroje za nový, výměna zdroje na tuhá fosilní
paliva za zdroj, který je šetrný k životnímu prostředí
50 %, max. 2 000 000 Kč
zatím není vypsaná výzva (předpoklad září 2021)
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programypodpory/efekt/aktivity-programu/110761
-

MPO ČR – PROGRAM EFEKT – ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO
PŘÍPRAVU EPC PROJEKTU
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Životní prostředí, ekologie, energetické úspory
Příspěvkové organizace, školská zařízení
Neinvestiční dotace je určena na zpracování podrobné
analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech
nebo u VO a doporučení, zda jsou objekty nebo VO vhodné
pro EPC projekt
Až 70 %, max. 200 000 Kč / projekt
zatím není vypsána výzva (předpoklad září 2021)
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programypodpory/efekt/aktivity-programu/110724
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

GRANTY NADACE SPOLEČNOSTI ČEZ
ČEZ – ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Sportovní infrastruktura
Základní a mateřské školy, NNO, církve, spolky
Podpora výstavby a kompletní rekonstrukce dětských,
sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je
veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol
a zdravotních a sociálních zařízení
max. 2 000 000 Kč
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 – žádosti přijímány celoročně
31. 12. 2021
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-hriste.html
-

ČEZ – PODPORA REGIONŮ 2021
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Veřejně prospěšné aktivity
Základní a mateřské školy, NNO, církve, spolky
Podpora veřejně prospěšných aktivit za účelem podpory dětí
a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem,
vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů a
životního prostředí
v závislosti na projektu, maximální výše projektu není
stanovena
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 – žádosti přijímány celoročně
31. 12. 2021
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/podpora-regionu.html
-

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

NADAČNÍ FOND CREDO
NADAČNÍ FOND CREDO – „NAVZDORY JSME S VÁMI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Rodina, zdravotní péče
Zákonný zástupce dítěte (bydliště ve Zlínském kraji)
Příspěvek na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve
složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Určeno pro
rodiče pečující o zdravotně postižené dítě, nebo pro
samoživitele. Příspěvek na aktuální nouzi způsobenou
pandemií COVID-19 nebo dlouhodobě špatnou situací
Využití příspěvku:
• Nákup potravin, hygienických prostředků a
nezbytných léků
• Nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek
• Úhrada části nájmu nebo půjčky na bydlení
• Nákup základního oblečení a obuvi pro děti
Výše příspěvku 6 000 Kč / každé dítě se zdravotním
postižením, 3 000 Kč / každé zdravé dítě
1. 4. 2021 – 31. 8. 2021
31. 8. 2021
https://navzdory.credonf.cz/
-
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DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

NADACE VIA
NADACE VIA – „ŽIVÁ KOMUNITA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Komunitní život, sociální oblast
MŠ, ZŠ, skupina min. 3 lidí se společným zájmem
Program podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu
místo, kde žijí. Podpora zlepšování sousedských vztahů,
důvěry a vytváření hlubšího vztahu ke krajině.
Komunitní granty:
• pořádání sousedských setkávání a slavností,
• tvorba venkovních a vnitřních míst k setkávání,
• vznik komunitních center, zahrad či dílen,
• úprava zanedbaných míst v okolí, revitalizace parků a
obnova drobných památek,
• výsadba tradičních alejí, čištění studánek a tůní
Rychlé granty:
• plánování a organizace informačních kampaní,
• odborné posudky,
• poradenství a konzultace,
• petiční akce,
• organizace místních referend,
• právní služby, náklady spojené se soudními spory atd.

Míra dotace: (%)

Komunitní granty: max. 100 000 Kč, Rychlé granty: max.
40 000 Kč
průběžně
do vyčerpání ročního rozpočtu programu Živá komunita
https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/zivakomunita/

Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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-
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DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

NADACE PARTNERSTVÍ
NADACE PARTNERSTVÍ – „VÝSADBA STROMKŮ 2022
Oblast:
Žadatel:
Předmět
a
účel
podpory a popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel MAPII:

Ekologie, životní prostředí
Obec, město
Program podporuje výsadbu stromků ve volné krajině a na
rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která pomáhá
k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody
v krajině pod podmínkou zapojení širší veřejnosti do sázení
Podporované aktivity:
• zakoupení sazenic stromů a keřů (max. 1 500 Kč/saz)
• zakoupení nezbytného materiálu (kůly, pletivo, úvazy,
hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel atd.),
• doprava sazenic a materiálu,
• zakoupení / zapůjčení nářadí,
• propagace projektu (tisk a tvorba infomateriálů,
• odborný dohled (max. 2 000 Kč),
• následná péče po dobu 3 let (max. 300 Kč / strom)
min. 10 000 Kč, max. 60 000 Kč
předpoklad podzim 2021
https://www.nadacepartnerstvi.cz/getattachment/05d2139c8e59-482d-8432-de84e5b48046/Prvni-vyzva-(2)
-

NADACE PARTNERSTVÍ – „ZELENÉ OÁZY 2022“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Ekologie, životní prostředí
Školy, školská zařízení, příspěvkové organizace
Program podporuje po zlepšení prostředí ve veřejných
prostorách a vytvořit tak místo pro setkávání rodin a dětí
Podporované aktivity:
• zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a
semen rostlin,
• zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly,
pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky atd.),
• doprava sazenic a materiálů na místo realizace,
• poradenství, výukové programy, propagace projektu

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

až 140 000 Kč
předpoklad srpen 2022
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty
-

19

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

DOTAČNÍ LISTY

ČERVENEC 2021

NADACE IVANA DEJMALA
NADACE ID – „GRANTOVÝ PROGRAM PRO ZDRAVOU KRAJINU“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Životní prostředí, ochrana přírody
MŠ, ZŠ, příspěvkové organizace
Dotace na podporu projektů na ochranu biodiverzity a
přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny
Podporované projekty:
• obnova tůní,
• obnova slepých ramen a obnova mokřadů,
• obnova malých vodních nádrží
max. 150 000 Kč
průběžně, celoročně
https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-pro-zdravoukrajinu/
-

NADACE ID – „ZÁKLADNÍ GRANTOVÝ PROGRAM“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Životní prostředí, ochrana přírody
Spolky, ústav, OPS, církve
Dotace na podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a
krajinného prostředí a za účelem podpory ekologické
výchovy, mezi-sektorové spolupráce, realizace strategie trvale
udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke
krajině
Podporované projekty:
• konkrétní ochranářská opatření,
• publikace zaměřené na přírodní prostředí,
• výzkumné projekty,
• ochrana a obnova hodnot přírodního a krajinného
prostředí,
• ekologická výchova a osvěta apod.
dle jednotlivého projektu
průběžně, celoročně
https://www.nadaceivanadejmala.cz/granty-zakladnigrantovy-program/
-
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INTERREG V-A SLOVENSKO – ČESKÁ REPUBLIKA
INTERREG V-A – „SK-CZ/2021/13“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Mezinárodní spolupráce a partnerství, vzdělávání
Organizace zakládané nebo zřizované obcí
Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce
v oblasti kvalitního životního prostředí. Cílem je zvýšení
atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a
návštěvníky přeshraničního regionu.
Podporované aktivity:
A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu
přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s
cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.
B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k
přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddychové
zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit
C) Plánování, příprava a budování cyklistických cest a
turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturní
a přírodně významných lokalit přeshraničním regionu.
E) Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických
produktů založených na využívání přírodního a kulturního
dědictví, tj spojování více objektů kulturního a přírodního
dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky.
až 100 % - 85 % (EFRR), 15 % (státní rozpočet), min.
200 000 EUR, celková alokace 1 890 000 EUR
10. 6. 2021 – 15. 10. 2021
15. 10. 2021
https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2019-2/425vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz2021-14
-
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NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA
NSA – „PODPORA ČINNOSTI TRENÉRŮ A FYZIOTERAPEUTŮ NA
MŠ A ZŠ 2021“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Sportovní infrastruktura
Spolek, pobočný spolek, MŠ a 1. stupeň ZŠ
Dotace na podporu činnosti sportovních trenérů a
fyzioterapeutů působících na mateřských školách a na I.
stupni základních škol v územních samosprávných celcích
do 50 000 obyvatel.
Podporované aktivity:
• podpora činnosti sportovních organizací dle bodu
1.3. Výzvy, které vyvíjí aktivity týkající se rozvoje
pohybových aktivit dětí v MŠ a I. ZŠ.
• prostřednictvím podpory pilotních projektů
sportovních organizací podpořit motorický rozvoj a
radost z pohybových aktivit cílové skupiny.
• propojit činnost kvalifikovaných sportovních
odborníků se školním prostředím s cílem zvýšení
pohybové aktivity dětí již od úrovně MŠ“, jehož cílem
je zvýšit pohybové kompetence dětí již v MŠ
prostřednictvím zapojení kvalifikovaných
sportovních odborníků do pohybových aktivit a
dovedností dětí v MŠ.
až 100 %, min. 350 000 Kč, max. 2 000 000 Kč, alokace
20 000 000 Kč
9. 8. 2021 – 31. 8. 2021
31. 8. 2021 do 23:59 hod.
https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-podpora-cinnostisport-treneru-fyzio-ms-zs-2021/
-
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NSA – „STANDARDIZOVANÁ INFRASTRUKTURA“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Sportovní infrastruktura
Obec, město, DSO
Dotace na podporu všeobecného rozvoje sportovní
infrastruktury v ČR na výstavbu, rekonstrukci nebo
modernizaci sportovního zařízení.
Podporované aktivity:
• tréninková sportovní hala určená pro halové míčové
sporty,
• tréninkový zimní stadión,
• plavecký bazén (25 m)
Uznatelné náklady: stavební práce vč. inženýrských sítí,
oplocení, světla, závlaha, dodávky – hmotný a nehmotný
majetek, projektová příprava, nákup nemovitého majetku a
zřízení věcného břemene, publikace projektu
až 70 %, min. 1 000 000 Kč, max. 90 000 000 Kč, alokace 1
200 000 000 Kč
21. 12. 2020 – 30. 6. 2022, průběžná
30. 6. 2022 do 17:00 hod.
https://agenturasport.cz/dotace/standardizovaneinfrastruktura/
-

NSA – INVESTICE NAD 10 MIL. KČ
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Sportovní infrastruktura
Spolek, ústav
Dotace na podporu všeobecného rozvoje sportovní
infrastruktury v ČR na výstavbu, rekonstrukci nebo
modernizaci sportovního zařízení.
Podporované aktivity:
• modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení vč.
zázemí,
• výstava sportovních zařízení vč. zázemí,
• pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se
sportovním zařízením,
• vybudování bezbariérových přístupů
Uznatelné náklady: stavební práce vč. inženýrských sítí,
oplocení, světla, závlaha, dodávky – hmotný a nehmotný
majetek, projektová příprava, nákup nemovitého majetku a
zřízení věcného břemene, publikace projektu
Až 70 %, min. 7 000 000 Kč, max. 50 000 000 Kč, alokace
600 000 000 Kč
21. 12. 2020 – 30. 6. 2022, průběžná
30. 6. 2022 do 17:00 hod.
https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
-
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NSA – „INVESTICE DO 10 MIL“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Sportovní infrastruktura
Spolek, ústav
Dotace na podporu všeobecného rozvoje sportovní
infrastruktury v ČR na výstavbu, rekonstrukci nebo
modernizaci sportovního zařízení.
Podporované aktivity:
• modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení vč.
zázemí,
• výstava sportovních zařízení vč. zázemí,
• pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se
sportovním zařízením,
• vybudování bezbariérových přístupů do sportovních
zařízení
Uznatelné náklady: stavební práce vč. inženýrských sítí,
oplocení, světla, závlaha, dodávky – hmotný a nehmotný
majetek, projektová příprava, nákup nemovitého majetku a
zřízení věcného břemene, publikace projektu
Až 70 %, min. 1 000 000 Kč, max. 7 000 000 Kč, alokace
600 000 000 Kč
21. 12. 2020 – 30. 6. 2022, průběžná
30. 6. 2022 do 17:00 hod.
https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/
-

NĚKTERÉ SPOLKY BUDOU MÍT V REJSTŘÍKU ÚDAJ O NEAKTIVNÍM STATUSU
Nově od 1. června 2021 se u spolku, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku pouze údaje
převzaté z někdejší evidence občanských sdružení, objeví údaj o neaktivním statusu.
Do 1. ledna 2017 měly spolky (příp. bývalá občanská sdružení) povinnost aktualizovat své
údaje ve spolkovém rejstříku. Ve spolkovém rejstříku je stále zapsáno velké množství
spolků založených jako občanská sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování
občanů, které nesplnily svou povinnost do 3 let od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, tj. do 1. ledna 2021.
Nově od 1. června 2021 v souvislosti s novelou zákona č.304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR) se podle § 125a u spolku, o kterém jsou ve
spolkovém rejstříku pouze údaje převzaté z někdejší evidence občanských sdružení,
objeví údaj o neaktivním statusu. Údaj o neaktivním statusu do spolkového rejstříku bude
vymazán, uvede-li spolek stav svého zápisu do souladu s požadavky ZVR. Jak postupovat
v tomto případě najdete v odkazu na zdroj.
zdroj: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/jak-postupovat-v-pripade-neplnenizakonnych-povinnosti-ze-strany-spolku-ve-vztahu-k-obcanskemu-zakoniku-188150/
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NADACE PROMĚNY
NADACE PROMĚNY – „ZAHRADA HROU“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit

Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:

Zahradní architektura, školní zahrady
MŠ a ZŠ
Program podporuje proměny školních zahrad v inspirativní
prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji
dětí. Přímá podpora projektů založených na spolupráci
učitelů, dětí, rodičů, odborníků a místní komunity. Pomoc
školám, které chtějí přeměnit své zahrady v podnětné
prostředí, kde se mohou děti rozvíjet, objevovat své
schopnosti a upevňovat svůj vztah k okolnímu prostředí a
ekologii.
Podporované aktivity: zpracování architektonického
návrhu, projektové dokumentace, stavební a vegetační
úpravy, údržbu a rozvoj zahrady
Výše příspěvku až 800 000 Kč
Průběžně, na rok 2021 zatím není výzva
https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/programzahrada-hrou.html
-

NADACE WOMEN FOR WOMEN, O.P.S.
WFW – „OBĚDY PRO DĚTI“
Oblast:
Žadatel:
Předmět a účel podpory a
popis aktivit
Míra dotace: (%)
Předkládání záměrů:
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
Řešitel v MAPII:
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Sociální oblast, stravování
Základní školy
Program „obědy pro děti“ pomáhají dětem, které se ocitly
v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim
školní obědy. Příspěvek obdrží škola pro dítě na základě
vyplněné žádosti formou online formuláře
100 %, na základě skutečně vynaložených nákladů
průběžně
https://www.obedyprodeti.cz/
-
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MAS PODHOSTÝNSKA

MAS – IROP VYBAVENÍ ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ
Oblast:
Školství
Žadatel:
Příspěvkové organizace zřizované obcí (MŠ, ZŠ)
Předmět a účel podpory a Dotaci lze použít na:
popis aktivit
• Aktivita
infrastruktura
předškolního
vzdělávání – stavba, stavební úpravy a pořízení
vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity
kvalitních a cenově dostupných zařízení
• Aktivita infrastruktura ZŠ – stavba, stavební
úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
• Aktivita
infrastruktura
pro
zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání – stavební
úpravy a pořízení vybavení odborných učeben
Míra dotace: (%)
až 95 %
Předkládání záměrů:
předpoklad září 2021
Datum uzávěrky:
Bližší informace:
https://www.mas-podhostynska.cz/irop
Řešitel v MAPII:
-
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KOORDINAČNÍ CENTRA A GRANTOVÉ NADACE
NÁZEV ORGANIZACE

WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZACE

Dům zahraniční spolupráce

www.dzs.cz/cz

Česko-německý fond budoucnosti

www.fb.cz

Koordinační centrum ČNV

www.tandem-org.cz

ERASMUS+

www.naerasmusplus.cz

Goethe institut

www.goethe.de/ins/cz/sc/index.html

VDV - nadace Olgy Havlové

www.vdv.cz

Nadace Agrofert

www.nadace-agrofert.cz

Nadační fond Hyundai

www.nadacnifondhyundai.cz

Dobrý anděl

www.dobryandel.cz

Vaše Výživné

www.vasevyzivne.cz/

Nadační fond Magdy Malé

https://magdamala.cz/nadacni-fond-magdy-male/

Nadační fond manželů Klausových

http://nadacnifondklausovych.cz

Nadace EON

www.eon.cz/domacnosti/nadace

Nadace SYNOT

www.nadacesynot.cz/

Nadace Občanského fóra

www.nadaceof.cz

Nadace Tomáše Bati

https://batova-vila.cz/lide-v-nadaci-tomase-bati

Proč by ne?

https://www.procbyne.cz

The Kellner family foundation

https://www.kellnerfoundation.cz/

Nadace Terezy Maxové

https://nadaceterezymaxove.cz

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových“

http://www.hlavkovanadace.cz/

Nadace Karla Janečka

https://www.nadacekj.cz

Konto Bariéry

https://www.kontobariery.cz/

Nadace Karla Komárka

https://www.komarekfoundation.org/cs/

Nadace České spořitelny

https://www.dokazemevic.cz/cs/

POMOZTE OBOHATIT DALŠÍ ČÍSLO DOTAČNÍCH LISTŮ
Máte námět na zajímavou dotační výzvu či grant, který v dotačních listech není? Chcete
pomoci ostatním školám a školkám získat finanční prostředky? Prosím podělte se o své
zkušenosti či informace v dalším čísle vydání dotačních listů pro školská zařízení.
Své inspirativní návrhy a náměty můžete poslat na email: jaromir.gadas@centrum.cz
do 15. září do 12:00 hod.
27
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Červeně jsou vyznačeny výzvy, které se již blíží ke konci a budou ukončeny.
Zeleně jsou vyznačeny právě nastartované dotační možnosti, nebo výzvy, u
kterých bude v brzké době zahájen příjem žádostí.
Modře vyznačené jsou dotace dlouhodobé, nebo ty, které budou startovat
v budoucnu.
Končící výzvy jsou v následujícím vydání smazány a nové doplněny.

POZNÁMKY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ
PROGRAM 2021-2027
PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠENÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY
•
•

eGovernment cloud (např. elektronizace vybraných služeb veřejné správy, eHealth, eJustice…)

•

Portály obcí (např. portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana, veškerá podání
vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana)

Automatizace zpracování digitálních dat/robotizace (např. automatické pořizování snímků
aut překračujících rychlost v obci a automatické rozesílání pokut bez úředníka)

PRIORITNÍ OSA 2: ROZVOJ MĚSTSKÉ MOBILITY, REVITALIZACE MĚST A OBCÍ,
OCHRANA OBYVATELSTVA
•
•
•

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veř. dopravu (např. vodíkové autobusy pro MHD)

•
•

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (např. cyklostezka mezi městy)

Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (přestupní terminály)
Bezpečnost v dopravě (např. rekonstrukce mostu ve městě se zaměřením na bezpečnost
chodců)
Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a obcí včetně
modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích jako jsou parky,
náměstí, městské třídy, náplavky, uliční prostory (např. komplexní revitalizace náměstí nebo
návsí, vnitrobloků, herních prvků apod.)

PRIORITNÍ OSA 4: ROZVOJ MĚSTSKÉ MOBILITY, REVITALIZACE MĚST A OBCÍ,
OCHRANA OBYVATELSTVA
•
•
•

•
•
•

Navyšování kapacit MŠ na území ORP s jejich nedostatečnou kapacitou
Zvyšování kvality podmínek v MŠ s ohledem na zajištění hygienických požadavků (jen pro
MŠ s výjimkou od krajské hygienické stanice)
Základní školy – odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí
jazyky, práce s digitálními technologiemi; vnitřní konektivita škol, zázemí pro školní
poradenské pracoviště, zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ
Infrastruktura pro sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.(např. výstavba domova pro
osoby se zdravotním postižením; nákup automobilů pro terénní sociální služby)
Sociální bydlení (např. rekonstrukce nebytových prostor v sociální byty pro osoby bez domova)
Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro národní kulturní památky

VÝŠE DOTACE A ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU:
•
•

dotace až do výše 95 % celkových způsobilých nákladů
první výzvy k předkládání žádostí o dotaci budou ve 4.Q 2021

