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DOTAČNÍ INFO K 29. 3. 2019 

 

MŠMT 

Výzva č. 02_19_076 
Inovace v pedagogice 
 
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Investiční priorita: IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpo-
ra rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění 
do procesu vzdělávání a odborné přípravy. 
Specifický cíl: SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 
 
Alokace:  250 000 000 Kč 
 

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše výdajů:       3 000 000 Kč  
Maximální výše výdajů:  pro aktivitu A: 25 000 000 Kč 
    pro aktivitu B: 15 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé: 
 

➢ Veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

➢ Územní samosprávné celky, tj. obce a kraje.  
➢ Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vyjma škol zapsaných ve školském 

rejstříku.  
➢ Organizační složky státu.  
➢ Příspěvkové organizace MŠMT, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku.  
➢ Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní pod-

poru výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):  

• organizační složky státu a příspěvkové organizace MŠMT;  

• výzkumné organizace;  

• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;  

• orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené 
organizace;  

• další subjekty provádějící výzkum a šíření znalostí dle Rámce.  
➢ Soukromoprávní subjekty, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku, jejichž hlavním úče-

lem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukro-
moprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními sub-
jekty pouze:  

• spolek, vyjma pobočného spolku;  

• ústav;  

• obecně prospěšná společnost;  

• nadace nebo nadační fond;  
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• registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní 
právnická osoba;  

• zájmové sdružení právnických osob.  
 
 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  27. 3. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 30. 8. 2019 
 
Oprávněné aktivity: 
Povinná aktivita: 

➢ Řízení projektu 
 

Povinně volitelné aktivity: 

Aktivity A: Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání 

Aktivita B: Pedagogický výzkum 

 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice.htm 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice.htm

