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DOTAČNÍ INFO K 17. 5. 2019 

 

MŠMT 

Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regio-
nálního školství 
 
Oprávněný žadatel: 
Oprávněným žadatelem je kraj nebo Hlavní město Praha v rámci výkonu přenesené působnosti 
podle § 163 školského zákona. Právnické osoby vykonávající činnost základní, střední školy nebo 
konzervatoře v územní působnosti kraje, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí dodají 
kraji podklad k žádosti za následujících pravidel a podmínek: 

- Program je určen pouze pro třídy právnických osob vykonávajících činnost základních, 
středních škol a konzervatoří. 

- Kraj může žádat dotaci pro školy pouze za předpokladu, že potřebují dofinancovat rozdíl 
mezi úvazky potřebnými k zajištění přímé pedagogické činnosti učitelů škol dle rozvrhu ho-
din a předpokládanými úvazky učitelů škol stanovenými krajskými normativy k 30. 9. 2019 
včetně započítání limitu počtu pedagogických pracovníků stanovený krajem v souvislosti se 
zvýšením výkonu k 1. 9. 2019. Uvedené je možno dofinancovat pouze do výše PHmax, kte-
rého škola dosáhne v rámci organizačních změn k 30. 9. 2019. 

- Pro rozvojový program se bude při výpočtu PHmax vycházet z údajů o organizace vzdělává-
ní ve třídách, kterou školy stanoví na základě organizačních změn k 1. 9. 2019, a následně 
pak vykáží k 30. 9. 2019 

- Z dotace nemohou být hrazeny náklady spojené s navýšením úvazků pedagogických pra-
covníků z důvodu nárůstu výkonů. 

- Pro přepočtený počet úvazků je východiskem u učitelů základní školy přímá pedagogická 
činnost v rozsahu 22 hodin týdně, u učitelů stření školy a konzervatoře přímá pedagogická 
činnost v rozsahu 21 hodin týdně. 

- Přímá pedagogická činnost učitelů bude zajištěna podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

- Pokud se jedná o školu, které byla v souladu s § 23 odst. 4 školského zákona udělena výjim-
ka z minimálního počtu žáků ve třídě, nebude do rozvojového programu zahrnuta. 

 
Školy předloží požadavky do zapojení do rozvojového programu příslušným krajským úřadům a 
v Praze Magistrátu hlavního města Prahy do 31. 5. 2019. 
 
Cíl rozvojového programu: 
Zvýšení kvality základního a středního vzdělávání včetně vzdělávání v konzervatoři umožněním 
využít rozsah vzdělávání (například zvýšenou mírou dělení hodin) v souladu s NV PHmax již od září 
2019 a tím zajistit plynulý přechod na nový systém financování od 1. 1. 2020. 
 
Více informací: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-

financovani 

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-financovani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-financovani
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Služby infrastruktury – Výzva VI 
 
Prioritní osa: PO1 „“Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
 
Žadatel: 

➢ malé podniky, střední a velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 
% veřejným sektorem 

 
Podporované aktivity: 

a) Poskytování služeb inovačním podnikům – MPS 
b) Provozování inovační infrastruktury 
c) Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro 

společné využívání technologií 
d) Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury 

 
Plánovaná alokace výzvy: 800 000 000 Kč 
 
Cíl výzvy: 
Prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke 
zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými 
subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových tech-
nologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové 
spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku 
ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR. 
 

Příjem žádostí od   29. 3. 2019 
Podání žádosti do   30. 6. 2019 
 
Více informací: 
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-
vyzva-vi/ 
 

 

INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 

Výzva na rozvoj kulturního a přírodního dědictví v česko-slovenském pohraničí 

číslo výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 

 

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR jako řídící orgán programu ve spolupráci 

s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako Národním orgánem programu spolupráce INTERREG V-A 

Slovenská republika – Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanč-

ní příspěvek INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. 

 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vi/
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Podání žádosti do   13. 6. 2019 
 

Více informací: 

https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2019-2/330-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-

interreg-v-a-sk-cz-2019-10 

 

https://www.dotaceeu.cz/cs/Jak-ziskat-dotaci/Vyzvy/Vyzvy-2014-2020/12-INTERREG-V-A-

Slovensko-Ceska-republika/Vyzva-na-rozvoj-kulturniho-a-prirodniho-dedictvi-v 
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