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DOTAČNÍ INFO K 21. 1. 2016 

 

OP VVV 

GRAMOTNOST 
Číslo výzvy: 02_16_012 
Výzva platí od: 20.1.2016 – 14.3.2016 
Prioritní osa: 
PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
Investiční priorita:  
IP3 Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové 
Specifický cíl: 
SC1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských rodin do vzdělávání 
 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  20. 1. 2016  
Datum ukončení příjmu žádostí   14. 3. 2016  
 
Alokace: 380  000 000 CZK 
 
Oprávnění žadatelé:: 
 

- Veřejné vysoké školy uskutečňující studijní akreditované programy zaměřené na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání pedagogického pracovníka 

- Soukromé vysoké školy uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu k výko-
nu regulovaného povolání pedagogického pracovníka (o.p.s., s.r.o., a.s.) 

- Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, a které současně vykonávají 
veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace 

 spolek 

 ústav 

 obecně prospěšná společnost ( v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit podmínku 
uskutečňovat akreditované studijní programy  

 nadace nebo nadační fond 

 registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba 
- Příspěvkové organizace, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (kromě všech právnic-

kých osob vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaných ve školském rejstříku) 
- Školy a školská zařízení, které nejsou zřízena organizačními složkami státu (právnická osoba vykoná-

vající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě mateřských škol 
- Organizace realizující programy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( s osvědče-

ním o způsobilosti – akreditací MŠMT) 
 

Míra podpory: - dle typu žadatele 

 
Povinně volitelné aktivity:  
Aktivita I – Podpora plné gramotnosti žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v oborech SŠ bez maturity 
Aktivita II – Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování na ZŠ 
Aktivita III – Extrakurikulární aktivity na podporu gramotnosti 
Aktivita IV – Významně pilotní projekty s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného nebo 
kulturně odlišného prostředí na ZŠ a SŠ bez maturitní  
Volitelní aktivity:  
Aktivita I – Aktivity podporující zaměření na silné stránky 
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Aktivita II – Rozvoj exekutivních dovedností 
Aktivita III – Vrstevnícké vzdělávání 
Aktivita IV – Rozvoj jazykové gramotnosti 
 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-012-gramotnosti 
 

IROP 

NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA 

Číslo výzvy: 20 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21. 1. 2016 
Prioritní osa: 
PO1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  
Investiční priorita:  
IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou 
hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, 
multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu 
Specifický cíl: 
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 
Datum zahájení příjmu žádostí  29. 1. 2016  
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 7. 2016  
 
Alokace: 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 147 500 000 Kč 
Státní rozpočet – maximálně 67 500 000Kč 
 
Oprávnění žadatelé:: 
Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 
 
Míra podpory: - Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 % 

  Státní rozpočet: kraje, obce 5%, veřejní dopravci 0 

 

Podporované aktivity: 

 Nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu 
EURO 6. 

 Nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík. 

 Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění do-
pravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujícících. 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a-bezemisni-

vozidla?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email 

 

 
Dagmar Quisková, 22. 1. 2016 
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