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DOTAČNÍ INFO K 2. 3. 2018 
 

MŠMT 

Výzva č. 02_18_063 
Šablony II 
 
PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Investiční priorita: 
IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístu-
pu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, mož-
nostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdě-
lávání a odborné přípravy  
IP 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové  
Specifický cíl: 
V rámci IP 1:  
SC 1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ  
SC 2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích  
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 
V rámci IP 3:  
SC 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání  
 
Alokace:  5 420 mil. Kč 
 

Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů 

 

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč  
Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto 
vzorce:  
- pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);  

- pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč).  
 
V případě právnické osoby vykonávající činnost více druhů škol, nebo školy a školského zařízení, 
nebo více druhů školských zařízení je maximální výše výdajů stanovena pro každý druh ško-
ly/školského zařízení. Každý druh školy či školského zařízení se započítává pouze jednou. Podrobný 
postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v pří-
loze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.  
 
Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de 
minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč 
byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).  
 
Oprávnění žadatelé: 
 
 Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a škol-

ní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost 
školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které 
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mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dí-
tě/žáka/účastníka.  

 
 Mateřské, základní a základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a škol-

ní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského  
 zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové 
 vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o 
 podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.  
 

Každá právnická osoba, která vykonává výše uvedenou činnost školy/školského zařízení, může v 
rámci výzvy č. 02_18_063 podat pouze jednu žádost o podporu. V případě, že právnická osoba 
vykonává činnost více škol či školských zařízení, podává pouze jednu žádost. 
 
  
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  28. 2. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídícího 

orgánu, nejpozději však do 28.6.2019 do 14:00 
hod. 

 

Oprávněné aktivity: 
Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení - oprávně-
ných žadatelů (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ a ŠD a ŠK).  
Podrobněji příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad. 
 
Více informací: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii 

 

OPŽP 

Výzva č. 113 
 
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 
SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 
 
Alokace:  1 800 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizační složky státu 
 státní podniky 
 státní organizace 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii
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rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 městské části hl. města Prahy 
 příspěvkové organizace 
 vysoké školy a školská zařízení 
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží 
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných 

nádrží). 
 

 

Podání žádosti od   1. 3. 2018 
Podání žádosti do   7. 1. 2019 

Popis podporovaných aktivit 

 Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních 
toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 

 Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu 
 Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace 

vodních děl sloužící povodňové ochraně 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/113-vyzva 
 

 

Výzva č. 103 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC: 3.1 – Prevence vzniku odpadů 
 
Alokace:  500 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce a města 
 svazky obcí 
 Městské části hl. m. Prahy 
 organizační složky státu 
 státní podniky 
 státní organizace 
 veřejné výzkumné organizace  
 veřejnoprávní instituce 
 vysoké školy a školská zařízení 
 nestátní neziskové organizace  
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 obchodní společnosti a družstva 
 podnikatelské subjekty 

http://www.opzp.cz/vyzvy/113-vyzva
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 fyzické osoby podnikající  
 
 

Podání žádosti od   3. 4. 2018 
Podání žádosti do   31. 7. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

 Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů 
 Podporovaná aktivita 3.1.2: Předcházení vzniku průmyslových odpadů 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/103-vyzva 
 

 
Výzva č. 100 
 
PO 5: Energetické úspory 
SC: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů ener-
gie 
 
Alokace:  3 000 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizační složky státu 
 státní organizace 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 
 městské části hl. města Prahy 
 příspěvkové organizace 
 vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky)  
 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
 obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem vyjma příjemců podporova-

ných v rámci OP PIK 
 

 

Podání žádosti od   1. 3. 2018 
Podání žádosti do   31. 1. 2019 

Popis podporovaných aktivit 

http://www.opzp.cz/vyzvy/103-vyzva
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 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov 
 Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 

paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje vyu-
žívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, in-
stalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systé-
mu nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou 
energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací záro-
veň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva 
 
 

Výzva č. 98 
 
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
SC: 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předvídání vývoje kvality ovzduší a souvislých me-
teorologických aspektů 
 
Alokace:  100 000 000  CZK 
 
Oprávnění žadatelé:  
 kraje 
 obce 
 dobrovolné svazky obcí 
 organizační složky státu 
 státní podniky 
 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře, výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 
 městské části hl. města Prahy 
 příspěvkové organizace 
 vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
 nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky)  
 

 

Podání žádosti od   1. 3. 2018 
Podání žádosti do   20. 12. 2018 

Popis podporovaných aktivit 

 výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 
aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, 
zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archi-
vaci a prezentaci) 

http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
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 pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů 
opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru 
pro zpracování dat, modelování a simulaci) 

 podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší 
(emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů 

Více informací: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/98-vyzva 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
V rámci programu budou podporovány: 
 Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů cho-

vání včetně programů na podporu bezpečného klimatu 
 Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické pri-

mární prevence rizikových projevů chování 
 Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů 

v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia 
pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Dotační program je určen pro právnické osoby: 
 školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem, 

 neziskové organizace (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní 
právnické osoby), jejichž činností je specifická všeobecná, selektivní a indikovaná primární 
prevence směřovaná k dětem a mládeži. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 4. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   6. 4. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-
rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/ 
 

 

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách  

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. 
Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání 

http://www.opzp.cz/vyzvy/98-vyzva
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-na-skolni-rok-2018-2019-107952/
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s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie "H" a studenty 
denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského stu-
dia, případně studenty 1. - 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to 
u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku XVI 
podmínek Programu. SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje. 

Podpora bude probíhat formou poskytnutí účelové neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu 
na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně tohoto subjektu na území Mo-
ravskoslezského kraje, v případě stáže absolvované prostřednictvím projektu "ABSOLOVENT2" 
v laboratoři IdeaHUB z.s. 

 
Vymezení okruhu příjemců: 
Žadatelem o dotaci může být podnikatelský subjekt naplňující definici malého a středního podniku 
či velkého podniku (dle Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 5. 2003) se sídlem nebo provo-
zovnou na území Moravskoslezského kraje. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
31. 3. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   30. 4. 2018 
 
 

Více informací:  
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-
107833/ 
 

 

Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji 

 

Cíle a priority dotačního programu: 
Cíl programu: 

a) podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, vydané Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

b) podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, 
c) podpořit dialog mezi mladými lidmi a zástupci krajů, 
d) rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží, 
e) vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny 

jednotlivých nestátních neziskových organizací, tak určených pro neorganizované děti 
a mládež, 

f) zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, 
g) rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, 
h) podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, 

ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu, 
i) podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy. 

Priority programu: 
a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně 

ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu 
v přírodě, výživy apod.; 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-107833/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-107833/
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b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočaso-
vých aktivit; 

c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže 
o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení 
do veřejného prostoru; 

d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit. 
 
Projekt žadatele, jenž má být financován z dotace, musí být zaměřen pouze na jednu z výše uve-
dených priorit. 
 

Vymezení okruhu příjemců: 
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách 
zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností a patří k některé z níže uvede-
ných právních forem: 

 spolkům ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů, 

 ústavům ve smyslu § 402 a násl. občanského zákoníku, 
 obecně prospěšným společnostem ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěš-

ných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Podmínkou pro získání dotace je vznik žadatele jako právnické osoby nejpozději 1 rok před koncem 
lhůty pro podávání žádostí o dotaci. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí  

 
2. 4. 2018 

Datum ukončení příjmu žádostí   6. 4. 2018 
 
 

Více informací: 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-

na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-sms-msmt-107968/ 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-sms-msmt-107968/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/dotacni-program-naplnovani-koncepce-podpory-mladeze-na-krajske-urovni-v-moravskoslezskem-kraji-sms-msmt-107968/

