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DOTAČNÍ INFO K 1. 3. 2019 

 

MŠMT 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

 
Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků 
nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřed-
nictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových 
metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kom-
petence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, prak-
tické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gra-
motnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání 
 

Alokace na výzvu: 200 000 000 Kč 
 
Vymezení okruhu příjemců: 
Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku, a které jsou  

➢ spolkem, nebo  

➢ ústavem, nebo  

➢ obecně prospěšnou společností, nebo  
➢ registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická 

osoba, nebo  

➢ zájmovým sdružením právnických osob  
 
a zároveň  

➢ působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace pra-
cující s dětmi a mládeží, nebo  

➢ jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin (http://databaze.nsmascr.cz/), nebo  

➢ zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3.  
 
- Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.  
 

 
Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí  

 
15. 4. 2019  
31. 7. 2019 
15. 10. 2019 
6. 1. 2020 

Datum ukončení příjmu žádostí   do vyčerpání alokace, nejpozději 6. 1. 2019 
 
 

Oprávněné aktivity: 

Povinná aktivita: 

1. Řízení projektu 

Povinně volitelné aktivity: 

2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km  
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3. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km  
4. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů  
5. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů  
6. Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů  
7. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů  
8. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů  
9. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů  
10. Klub v neformálním vzdělávání  
11. Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů  
12. Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů  
13. Projektový den mimo klubovnu 

 

Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/item1028959.htm 

 

 

Ministerstvo zemědělství 

 

Výzva Ministerstva zemědělství k podání předběžných žádostí pro rok 2019 a 2020 na národní do-
tační program 20.B., pouze na podprogramy 20.B.e.) a 20.B.f.) 
Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní 
žádost o dotaci. Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli poskytnuta dotace. 
 
Více informací: 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-
ministerstva-zemedelstvi-k-podani.html 
 
 

 

Ministerstvo financí 

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství 

 

Alokace: 300 000 000 Kč 

 

Účel dotace: 

Odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových 
kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí 
, včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť. 

 

Žadatelé o dotaci: 

Obce do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000. 
Obec je zároveň vlastníkem majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO je 
zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/item1028959.htm
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k-podani.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k-podani.html
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o majetek vložený jeho členskou obcí podle stanov svazku obcí 

Výše dotace: 

Maximální dotace na akci celkem je 20 mil. Kč, přičemž obec může požádat o dotaci na více akcí. 
Minimální dotace je stanovena ve výši 200 000 Kč. 

 

 
Datum otevření výzvy pro předložení žádosti o 
dotaci  

 
13. 2. 2019  

Datum ukončení lhůty pro předložení úplné a 
kompletní žádosti o dotaci 

15. 3. 2019 
 

 

Více informací: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-

vps/program-29822 

 

 

Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury 

 

Alokace: 300 000 000 Kč 

 

Účel dotace: 

Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo 
budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční 
výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou 
rekonstrukcí vykoupené nemovitosti). 

 

Žadatelé o dotaci: 

Obce do 3 000 obyvatel. Obec je zároveň vlastníkem majetku, který je předmětem pořízení, 
obnovy či zhodnocení nebo se stane jeho vlastníkem na základě kupní smlouvy či smlouvy 
o smlouvě budoucí. 
Stav počtu obyvatel se uvádí dle údajů informačního systému evidence obyvatel Ministerstva 
vnitra k 31. 12. 2018, resp. k 1. 1. 2019. 

 

Výše dotace: 

Maximální dotace na akci celkem je 10 mil. Kč, přičemž obec může požádat o dotaci na více akcí. 
Minimální dotace je stanovena ve výši 500 000 Kč. 

 
Datum otevření výzvy pro předložení žádosti o 
dotaci  

 
25. 2. 2019  

Datum ukončení lhůty pro předložení úplné a 
kompletní žádosti o dotaci 

27. 3. 2019 
 

 

Více informací: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-

vps/program-29822 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822

