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DOTAČNÍ INFO PRO ŠKOLY K 7. 9. 2018 

IROP 

Výzva č. 86 
Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způ-
sobu života 
 

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání doved-
ností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 

Územní realizace: 
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy 
 

Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 456 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 80 470 588 Kč 

 

Oprávnění žadatelé: 
 školy a školská zařízení 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 

Míra podpory:  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 

Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

Státní rozpočet: 15% 

 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 

rejstříku 

Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

Státní rozpočet: 5% 

 

Kraje, obce, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace 

Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

Státní rozpočet: 5% 
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Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti 

není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství 

Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

Státní rozpočet: 10% 

 

Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 

Evropský fond pro regionální rozvoj: 85% 

Státní rozpočet: 0% 

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  27. 9. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   27. 9. 2019 
 

Podporované aktivity: 
Mezi podporované aktivity výzvy patří: 

 stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infra-
struktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských 
sítí) 

 rekonstrukce a stavení úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol a školských zařízení 
 nákup nemovitosti 
 nákup vybavení 

 

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury: 

- škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odstavce 9 a § 48 

zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

- školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně 

pedagogických center (podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

Projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání platným k datu regis-

trace žádosti o podporu. 

Více informací: 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu 

 

Nadace partnerství 

Zelené oázy 2018 

 

Cíl výzvy: 

Podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, 

které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst a které přispějí ke zmírnění projevů 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-86-infrastruktura-vedouci-k-prechodu
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změn klimatu na lokální úrovni. Nedílnou součástí projektů je aktivní zapojení veřejnosti do přípra-

vy a realizace projektů. 

 

Příjem žádostí: 30. 8. 2018 – 31. 10. 2018 

 

Oprávnění žadatelé:  

 obce a svazky obcí 

 spolky, 

 ústavy 

 obecně prospěšné společnosti 

 církevní právnické osoby 

 příspěvkové organizace 

 společenství vlastníků jednotek 

 družstva 

 školské právnické osoby 

 

Výše grantu: 

minimální výše grantu – 25 000Kč 

maximální výše grantu – 140 000 Kč 

 

Na co lze žádat: 

 zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané mís-

to 

 zakoupení potřebného materiálu 

 doprava sazenic a materiálu na místo realizace 

 zakoupení/zapůjčení nářadí 

 odborné poradenství 

 tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací 

 propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů 

 mzdové náklady 

 zakoupení mobiliáře 

 ostatní činnosti nezbytné k dosažení cílů 

 

Více informací: 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy-2017 

 

 

 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Zelene-oazy-2017

