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DOTAČNÍ INFO K 3. 4. 2020 
 

MŠMT 

Výzva č. 02_20_080 
Šablony III 
 
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 2 – Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí  
IP 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové  
Specifický cíl: 
V rámci IP 1:  
SC 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 
v rámci IP 2: 
SC 1 – Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání 
V rámci IP 3:  
SC 1 – Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání  
 
Alokace:  2 730 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: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč);  
 
V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 
000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč. 
Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je 
uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.  
 
Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) 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 a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonáva-
jící činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o pod-
poru podávají, minimálně jedno dítě/žáka. 
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Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského 
zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají 
ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. 
 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  31. 3. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídícího 

orgánu, nejpozději však do 29.6.2021 do 14:00 
hod. 

 

Oprávněné aktivity: 
 
Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol/školských zařízení - oprávně-
ných žadatelů. 
 
Povinná aktivita: 
Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce  
Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce 
 
Podmínky výběru podporovaných aktivit podrobněji příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný vý-
klad. 
 
Více informací: 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-

praha/dokumenty.htm 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 
Technologie - XI. výzva 
 
Prioritní osa: PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem  
Investiční priorita: 3a, dle čl. 5 bodu 3a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 
 
Žadatel: 

➢ malé podniky 

 
Podporované aktivity: 
Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 
(včetně) do 31. 12. 2018 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vyba-
vení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení. Podporována 
bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle 
CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy 
 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/dokumenty.htm
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Příjem žádostí od   9. 3. 2020 
Podání žádosti do   25. 5. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/technologie---xi--vyzva--252899/ 
 

 
Vysokorychlostní internet – IV. výzva 
 
Prioritní osa: PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komu-
nikačních technologií“ 
Investiční priorita: Investiční priorita 2a, dle čl. 5 bodu 2a, nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1301/2013 
Specifický cíl: 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu 
 
Žadatel: 

➢ podnikatelský subjekt registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu  

Podporované aktivity: 
 

➢ Rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní 
přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, aby dosáhly vlastností sítí NGA dle 
článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, s cílem nabídnout a umožnit koncovému zá-
kazníkovi vysokorychlostní přístup k internetu běžně dostupnou rychlostí alespoň 30 
Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 
100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací.  

 
 

➢ Zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, 
poskytovaných v pevném místě, umožňující běžně dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s za 
podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost min. 
100 Mbit/s.  

 
Příjem žádostí od   4. 6. 2020 
Podání žádosti do   5. 8. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/vysokorychlostni-internet-_-iv--vyzva--253235/ 
 

 
Služby infrastruktury – VII. výzva 
 
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 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/technologie---xi--vyzva--252899/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/technologie---xi--vyzva--252899/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-_-iv--vyzva--253235/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-_-iv--vyzva--253235/
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Specifický cíl: 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ 
 
 
Žadatel: 

➢ malé, střední a velké podniky 

 

Podporované aktivity: 
➢ Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky  
➢ Provozování inovační infrastruktury  
➢ Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro 

společné využívání technologií.  
➢ Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury  

 

 
Příjem žádostí od   20. 3. 2020 
Podání žádosti do   30. 8. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/sluzby-infrastruktury-vii--vyzva--253540/ 
 

 

Partnerství znalostního transferu – VI. výzva 
 
Prioritní osa: PO 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ 
Investiční priorita: 1b, dle čl. 5, odst. 1) 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 a střední podniky  
➢ znalostní organizace 

Podporované aktivity: 
 
Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací 
pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke 
kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či 
doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.  
 
Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam 
pro další rozvoj podniku:  

a) zlepšení výrobních procesů,  

b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění no-
vých produktů a služeb včetně designu  

 
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.  
  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/sluzby-infrastruktury-vii--vyzva--253540/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/sluzby-infrastruktury-vii--vyzva--253540/
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Příjem žádostí od   1. 4. 2020 
Podání žádosti do   10. 9. 2020 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/partnerstvi-znalostniho-transferu-_-vi--vyzva--253659/ 
 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/partnerstvi-znalostniho-transferu-_-vi--vyzva--253659/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/partnerstvi-znalostniho-transferu-_-vi--vyzva--253659/

