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DOTAČNÍ INFO K 1. 11. 2019 

MŠMT 

Podpora nadaných žáků základních a středních škol 

 

Účel dotace: 

a) podpoření zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky základních škol a 
středních škol v hlavních vzdělávacích oblastech a oborech, s důrazem na tvůrčí činnost  

b) zabezpečení péče o nadané žáky v oblasti neformálního vzdělávání 
c) zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání pro nadané žáky.   

 

Cíl výzvy: 

a) podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou 
úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vý-
voj technologií (např. v oblasti digitálního vzdělávání a informatického myšlení), včetně 
možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou připravovat budoucí pra-
covníky pro zvládnutí nových technologií; 

b) posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec 
školních vzdělávacích programů; 

c) propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a pří-
rodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových 
odborníků v preferovaných oborech; 

d) posílit roli propojení školních, zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit mezi jednotli-
vými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností 
žáků; 

e) všestranně využít personální a materiální zázemí vysokých škol, výzkumných pracovišť 
včetně propojení s praxí pro rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání žáků; 

f) propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání tím, že se 
zvýší nabídka pro nadané žáky v krajích. 
 

Oprávněný žadatel o dotaci: 

1) nestátní neziskové organizace - spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zaří-
zení registrovaných církví a náboženských společností, jejichž předmětem činnosti je pod-
pora nadaných dětí a mládeže, právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času 
všech zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy a veřejné výzkumné instituce 
na aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém 
a neformálním vzdělávání, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdě-
lávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory.  

2) Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti.  
3) Žadatel o dotaci musí být přímo organizátor vzdělávací aktivity. 
4) V případě NNO předkládá žádost o dotaci hlavní spolek.  
5) Příjemce dotace musí být realizátor projektu 

 

Více informací: 

http://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zakladnich-a-strednich-skol-v-roce 
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OPŽP 

Výzva č. 137 
 
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
SC: 3.3 – Rekultivace staré skládky 
 
Alokace:  120 000 000 Kč 
 
Oprávnění žadatelé:  

➢ kraje  

➢ obce  

➢ dobrovolné svazky obcí 

➢ městské části hl. m. Prahy 

➢ organizační složky státu 

➢ státní podniky  

➢ státní organizace 

➢ veřejné výzkumné instituce  

➢ veřejnoprávní instituce 

➢ příspěvkové organizace 

➢ vysoké školy a školská zařízení  
➢ nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ús-

tavy, spolky) 

➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy,  

➢ podnikatelské subjekty  

➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ fyzické osoby podnikající 
 

Podání žádosti od   1. 11. 2019 
Podání žádosti do   30. 6. 2020 
 
Popis podporovaných aktivit 

➢ 3.3.1: Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených) 
 
Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=149 
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