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DOTAČNÍ INFO K 11. 3. 2022 

 

MŠMT 

Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organiza-
ce na kalendářní rok 2022 
 
Výzva je určena na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních 
škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací vý-
sledky. 

 
Alokace Výzvy: 
30 000 000 Kč 
 
Oprávněný žadatel: 
Oprávněným žadatelem je organizace odpovídající některé z následujících právních forem:  
 

a. spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpi-
sů; oprávněným žadatelem není pobočný spolek ve smyslu § 228 zákona č. 89/2012 Sb.,  

b. ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,  
c. nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,  
d. obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěš-

ných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
e. účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 15. 3. 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí   14. 4. 2022 
 
Více informací: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-
ramci-npo-reforma-3-2-3-doucovani-
nno?highlightWords=v%C3%BDzva+dou%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD 
 

 

OPŽP 

Výzva č. 160 
  
Alokace:  230 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ kraje 

➢ obce a města 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-ramci-npo-reforma-3-2-3-doucovani-nno?highlightWords=v%C3%BDzva+dou%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-ramci-npo-reforma-3-2-3-doucovani-nno?highlightWords=v%C3%BDzva+dou%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-ramci-npo-reforma-3-2-3-doucovani-nno?highlightWords=v%C3%BDzva+dou%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD
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➢ svazky obcí 

➢ organizační složky státu 

➢ státní podniky 

➢ státní organizace 

➢ příspěvkové organizace 

➢ veřejné výzkumné instituce 

➢ veřejnoprávní instituce 

➢ vysoké školy a školská zařízení 

➢ nestátní neziskové organizace 

➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ podnikatelské subjekty 

➢ fyzické osoby – podnikající 

➢ fyzické osoby – nepodnikající 

 

Podání žádosti od   11. 3. 2022 
Podání žádosti do   31. 5. 2022 
 
Popis podporovaných projektů a aktivit: 

➢ Aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natu-
ra 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospo-
daření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů 
ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). 

 
Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=172 
 

 

Výzva č. 161 
  
Alokace:  30 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ kraje 

➢ obce a města 

➢ svazky obcí 

➢ organizační složky státu 

➢ státní podniky 

➢ příspěvkové organizace 

➢ veřejné výzkumné instituce 

➢ veřejnoprávní instituce 

➢ vysoké školy a školská zařízení 

➢ nestátní neziskové organizace 

➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=172
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➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ podnikatelské subjekty 

➢ fyzické osoby - podnikající 

 

Podání žádosti od   11. 3. 2022 
Podání žádosti do   31. 5. 2022 
 
Popis podporovaných projektů a aktivit: 

➢ aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
 
Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=173 
 

 

 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=173

