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DOTAČNÍ INFO K 16. 2. 2017 

 

 

Nadace Život umělce 

 
Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků 
 
Správní rada Nadace Život umělce vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních pří-
spěvků (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže 
a festivaly. 
 
Výzva je vyhlášena od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017. 
 
http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-4/ 

 

MŠMT 

Evropská jazyková cena Label 2017 

MŠMT upozorňuje na výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazy-
kového vzdělávání v rámci programu Evropská jazyková cena Label 2017.     
Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového 
vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových akti-
vit do jazykové výuky.  
Podrobné informace včetně termínů a přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách progra-
mu: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/.  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Mezinárodní Visegrádský fond 

Cílem fondu je usnadnit a podporovat rozvoj užší spolupráce mezi zeměmi V4 (a zemí V4 s jinými 
zeměmi, zejména, ale ne výlučně, mimo EU, s členskými státy ve východní Evropě, se západním 
Balkánem a jižním Kavkazem) pomocí grantů podporujících společné kulturní, vědecké a vzdělávací 
projekty, výměny mládeže, přeshraniční projekty a propagaci cestovního ruchu.  

Malé granty  

V rámci programu Malých grantů je udělovaná částka 540 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí 
jsou každoročně 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince. Maximální částka udělovaná jednomu 
projektu v rámci programu Malých grantů je 5 000 Euro. Finanční příspěvek Fondu může dosaho-
vat maximálně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in-kind příspěvku žadatele nebo in-kind 
příspěvku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 6 měsíců. Většina 
příjemců jsou nevládní organizace (NNO), obce a školy nebo jiné veřejné instituce.  

http://www.nadace-zivot-umelce.cz/vyberove-rizeni-na-poskytnuti-nadacnich-prispevku-4/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/
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Standardní granty   

U programu Malých grantů je rozdělována částka 2 200 000 Euro. Termíny pro podávání žádostí 
jsou každoročně 15. března, 15. září. Minimální částka udělovaná jednomu projektu v rámci pro-
gramu Standardních grantů je 5 001 Euro a výše. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maxi-
málně 70 % celkových nákladů na projekt, včetně in kind příspěvku žadatele, nebo in kind příspěv-
ku dalších subjektů. Maximální časový rámec navrhovaného rozpočtu je 12 měsíců.  

Obecné informace  

V rámci schváleného rozpočtu jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblas-
tech:  

1. kulturní spolupráce (např. festivaly),  
2. vědecká výměna a výzkum (např. konference, výzkum, publikace),  
3. školství (např. semináře, letní školy),  
4. výměny mladých (např. sport, výchovné aktivity pro děti a mládež),  
5. přeshraniční spolupráce (projekty na hranici dvou států V4, max. 50 km od hranic)  
6. podpora turismu (např. průvodci, prezentace, veletrhy).  

Projekty lze spojit s dalšími oblastmi aktivit (např. životního prostředí, sociálních záležitostí, sportu 
a volného času, médií atd.). Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 50 % celkových 
nákladů na projekt. Celkové náklady zahrnují také vlastní příspěvky žadatele v naturáliích (nepe-
něžní přípěvky, kterým se může dát peněžní hodnota, např. vlastní auto, prostory, provozní nákla-
dy), případně příspěvky v naturáliích přijaté od jiného spolufinancujícího subjektu.  

Při financování projektů z Fondu se upřednostňují ty, kterých se účastní subjekty ze všech zemí V4. 
Fond nepodpoří projekty, na nichž participují méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti 
přeshraniční spolupráce (v přeshraničných projektech postačuje účast dvou zemí V4).  

www.visegradfund.org. 
tel.: +421 259 203 811 / +421 259 203 802                                       e-mail: evisegrad-
fund@visegradfund.org (visegradfund@visegradfund.org)  

http://www.msmt.cz/mladez/mezinarodni-visegradsky-fond 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 15. února 2017 vyhlašuje podle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 2. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-
EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.  
Uzávěrka soutěžní lhůty je 5. dubna 2017.  
   
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-2-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-

lte217 

http://www.visegradfund.org/
mailto:evisegradfund@visegradfund.org
mailto:evisegradfund@visegradfund.org
mailto:visegradfund@visegradfund.org
http://www.msmt.cz/mladez/mezinarodni-visegradsky-fond
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-2-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte217
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-2-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte217
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Státní podpora sportu na období 2017-2019 

Vyhlášení státní podpory na období 2017-2019 (neinvestiční dotace)  
Vyhlášení státní podpory s termíny pro předkládání žádostí v jednotlivých kolech v průběhu let 
2016/2019: 
  první (základní) kolo  - předkládání žádostí             do 30. listopadu 2016, 2017, 2018  
-          druhé kolo                  - předkládání žádostí             do 30. června 2017, 2018, 2019  
-          třetí kolo                     - předkládání žádostí             do 30. září 2017, 2018, 2019  
 

http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019 
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http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019

